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Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru merupakan website SPMB (Seleksi Penerimaan 

Mahasiswa Baru) bagi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan informasi mengenai pendaftaran 

mahasiswa baru hingga proses pendaftaran online, dapat diakses melalui website instansi di 

https://adihusada.ac.id   

I. REGISTER 

Setelah tampil halaman berikut pilih menu [Pendaftaran Online] lakukan Registrasi untuk dapat login 

menggunakan akun yang didaftarkan klik menu [Sign in with google]  

 

Informasi pendaftaran dan persyaratan dapat dilihat di halaman pendaftaran seperti tampilan 

halaman berikut dan untuk mendaftarkan diri klik [Daftar Online] 

 

https://adihusada.ac.id/
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Kemudian isi kolom yang tersedia, pilih jalur Umum atau Prestasi dan pilih jurusan yang ada di STIKes 

Adi Husada kemudian isi setiap kolom dan klik tombol [Register] 

 

Catat Email dan Password yang sudah diisi kemudian login menggunakan akun yang telah 

didaftarkan 

 

II. LOGIN 

Kemudian gunakan akun yang sudah didaftarkan untuk login dan Setelah berhasil login akan tampil 

halaman berikut klik biodata untuk ke menu formulir yang sudah diisi sebelumnya  
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III. BIODATA 

Klik menu [Profile] untuk menuju halaman biodata dan cek kembali biodata apabila ada yang salah 

dapat direvisi 

 

Berikut formulir pendaftaran yang akan dicetak, mohon dibawa beserta kelengkapan dokumen pada 

saat dating ke kampus untuk melakukan tes tulis dan tes kesehatan serta menyelesaikan 

pembayaran administrasi 

 

IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI 

Setelah melakukan pendaftaran, anda akan dihubungi Petugas Administrasi untuk selanjutnya 

melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan, untuk mengetahui persyaratan dan proses 

seleksi penerimaan mahasiswa baru klik menu [Proses Seleksi] 
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Dan akan tampil halaman berikut rincian tahap proses seleksi hingga administrasi, lengkapi 

persyaratan dokumen dan scan atau foto dokumen, khusus siswa yang belum lulus dapat menyusul 

dokumen Ijasahnya, setelah melengkapi persyaratan dokumen dijadikan satu file format PDF dan 

unggah ke menu [Upload] di halaman berikut kolom paling bawah  
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V. BIAYA KULIAH DAN PEMBAYARAN ADMINISTRASI 

Klik menu [Rincian Biaya Studi] untuk mengetahui biaya selama kuliah 
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Setelah melengkapi persyaratan dokumen dan diunggah dalam bentuk PDF di kolom [Upload] 

Lakukan pembayaran Biaya Pendaftaran dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan ke Nomor Rekening yang 

tertera di bawah sesuai jurusan masing masing program studi dengan diberikan catatan : 

[Pendaftaran Maba]  

Kirim bukti pembayaran melalui nomor whatsapp yang tercantum dan kami akan segera 

menghubungi untuk proses wawancara, saat itu juga akan mendapatkan pengumuman seleksi 

penerimaan mahasiswa baru, setelah dinyatakan lulus seleksi, silahkan lakukan pembayaran awal 

biaya administrasi hingga 5 hari kerja ke depan 

 

Pendaftaran online sudah selesai, Demikian panduan pendaftaran online apabila ada pertanyaan 

silahkan menghubungi : 

 

Sekretariat Pendaftaran  

STIKes Adi Husada  

Jl. Kapasari No. 95 Surabaya 

Telp. 031-3721750 

Whatsapp :  0857 9117 9995 (Chat Only)  

Email : info@adihusada.ac.id  

Website : https://adihusada.ac.id  

Facebook & Instagram : @stikesadihusada 

 

 

mailto:info@adihusada.ac.id
https://adihusada.ac.id/


Pendaftaran Online Mahasiswa Baru 

 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adi Husada 
 

7 

 

 

 

 


