SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT (STPM) SANTA URSULA
PANITIA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU TA 2021/2022
PANDUAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU MENGGUNAKAN PONSEL

INFORMASI BAGI CALON PENDAFTAR :
Link Pendaftaran : pmb.stpmsantaursula.ac.id
BIAYA PENDAFTARAN :
Gel. 1 & 2 = Rp. 50.000.,
Dibayarkan ke nomor rekening : 0504899141 (Bank BNI) atas nama Yayasan Nusa Taruni Bhakti
SYARAT PENDAFTARAN :
1. Ijazah / Surat Keterangan Lulus
- Lulusan hingga tahun 2020 wajib mengupload Ijazah.
- Sedangkan lulusan tahun 2021 bisa menggunakan Surat Keterangan Lulus sebagai pengganti sementara sembari menunggu proses
penerbitan Ijazah.
- SKL harus memuat nilai UN.
2. KTP / Kartu Keluarga
- jika calon mahasiswa belum memiliki KTP bisa menggunakan Kartu Keluarga.
3. Pas Foto Berwarna ukuran 3x4
- tidak menggunakan kaos oblong dan warna latar disesuaikan dengan tahun lahir.
- tahun ganjil = latar merah
- tahun genap = latar biru
Catatan :
- Semua berkas di scan dari dokumen asli dan disimpan dalam format *.jpg dengan ukuran maksimal 5 MB (bisa difoto dengan
menggunakan kamera ponsel)
- Hasil scan/foto harus jelas dan mudah dibaca.
- Jika mengalami kendala dalam proses upload berkas pendaftaran, maka pendaftar dapat mengirimkan file berkas pendaftaran tersebut
melalui Aplikasi Whatsapp (WA) ke nomor dibawah ini dengan menyertakan nama lengkap pendaftar.
* Ibu Dian : 0812-4655-5568
* Ibu Yeni : 0813-1122-2165
* Pak Fardy : 0812-4642-8701

Persiapan pendaftaran menggunakan ponsel :
1. Pastikan bahwa anda berada pada lokasi dengan jaringan seluler yang baik.
2. Memiliki pulsa data atau melalui jaringan wifi.
3. Semua berkas yang dibutuhkan telah di scan/foto dan tersimpan pada ponsel anda.

Akses link pendaftaran pmb.stpmsantaursula.ac.id menggunakan browser
yang terdapat pada ponsel anda. Disarankan menggunakan Chrome Browser.

Atur posisi ponsel menjadi landscape (auto rotate) dan ketik link pendaftaran
seperti yang terlihat pada gambar disamping.

Tampilan halaman web pendaftaran. Klik tombol Pilih Jalur untuk
melanjutkan.

Baca informasi yang tersedia dan ikuti petunjuknya.

Jika telah selesai dibaca lanjutkan dengan menekan tombol Daftar Sekarang.

Klik OK.

Isi formulir Identitas Diri dengan data yang benar.

Untuk pengisian formulir gunakan huruf kapital (huruf besar).
-

NIK sesuaikan dengan KTP atau KK
Nama Lengkap, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir sebaiknya disesuaikan
dengan data yang tercantum pada Ijazah SMA.
Pastikan Nama Lengkap, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir yang
tercantum pada Surat Keterangan Lulus adalah benar. Jika terdapat
perbedaan segera hubungi pihak sekolah.

Masukkan juga nomor ponsel dan e-mail yang bisa dihubungi. Hal ini penting
karena pendaftar akan dihubungi untuk proses administrasi selanjutnya.

Pilih Program Studi yang sesuai dengan minat anda.

Terakhir masukkan Kode Captcha sesuai angka yang tersedia. Kemudian klik
tombol Simpan.

Klik OK.

Ulangi memasukkan Kode Captcha jika muncul pesan tersebut. Kemudian klik
tombol Simpan.

Jika berhasil anda akan mendapatkan Username dan Password untuk Login
ke website PMB. Catat username dan password tersebut. Kemudian klik
tombol Klik disini untuk LOGIN.

Tampilan halaman Login PMB.
Calon mahasiswa baru diwajibkan login untuk melanjutkan proses pendaftaran.

Masukkan username dan password yang telah anda peroleh dan klik tombol
LOGIN PMB.

Tampilan halaman web jika anda berhasil login.

Geser ke bawah untuk melihat informasi lainnya. Lanjutkan proses
pendaftaran dengan mengisi data anda secara lengkap dan melakukan upload
berkas.

Proses pendaftaran selanjutnya dimulai dengan mengisi data diri. Klik menu
Biodata Pendaftar.

Untuk mulai mengisi data diri klik tombol Ubah.

Pastikan bahwa data pribadi yang anda masukkan sesuai dengan data yang
tercantum pada Ijazah, sedangkan data lainnya dapat mengacu pada KTP
atau Kartu Keluarga.

Kolom bertanda bintang (*) artinya wajib di isi. Masukkan juga alamat tempat
tinggal dan asal sekolah. Perhatikan contoh pada gambar disamping kiri.

Jika telah selesai klik tombol Simpan.

Lanjutkan ke menu berikutnya yaitu Upload Foto.

Klik tombol Pilih gambar untuk mengambil foto yang telah anda siapkan
sebelumnya. Khusus untuk file foto ukurannya maksimal 1 MB.

Contoh file.

Setelah memasukkan foto klik tombol Simpan.

Lanjutkan dengan menu Program Studi.

Pilih program studi sesuai minat anda lalu klik tombol Simpan.

Dilanjutkan dengan menu Upload Berkas.

Berkas yang diwajibkan adalah Ijazah/SKHUN/SKL, pas foto dan KTP/KK.

Geser layar ponsel anda ke kiri agar terlihat kolom Aksi untuk mengambil
gambar Ijazah/SKHUN/SKL, pas foto dan KTP/KK yang telah anda persiapkan
sebelumnya. Klik pada tombol berwarna hijau.

Tampilan jika berhasil upload file berkas.

Selanjutnya adalah menu Pembayaran Tagihan. Pada menu ini anda dapat
mengupload bukti pembayaran uang pendaftaran.

Geser layar ponsel anda ke kiri agar terlihat kolom Aksi untuk mengambil
gambar bukti pembayaran yang telah anda persiapkan sebelumnya. Klik pada
tombol berwarna hijau.

Masukkan nama pendaftar sebagai pengirim. Kolom nomor Transaksi boleh
dikosongkan. Klik tombol Choose File untuk mengambil file bukti
pembayaran. Kemudian klik tombol Simpan.

Status tagihan setelah berhasil upload bukti pembayaran. Panitia akan
melakukan validasi terhadap bukti pembayaran yang anda upload. Lama
proses validasi adalah 1x24 jam.

Tampilan status tagihan jika telah tervalidasi.

Langkah terakhir adalah Finalisasi Data.

Centang pada kotak kecil yang menyatakan bahwa semua data yang telah
anda isi adalah benar. Kemudian klik tombol Setuju.

Klik OK

Proses pendaftaran selesai. Selanjutnya anda tinggal menunggu
pengumuman kelulusan yang akan disampaikan oleh panitia.

