PETUNJUK PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
JALUR MANDIRI (PMM) STAIN BENGKALIS
MELALUI WEBSITE

1. Klik tombol “Daftar” pada kolom kanan bagian atas halaman utama website pendaftaran.
Tombol untuk
membuat akun
pendaftaran

2. Website akan menampilkan formulir pendaftaran akun peserta. Kemudian isi dan lengkapi formulir tersebut
dengan data yang sebenarnya. Setalah itu klik tombol “Daftar Sekarang”

Tombol untuk
menyimpan data
akun pendaftaran

3. Setalah pendaftaran berhasil, simpan No. Pendaftaran anda karena akan digunakan pada saat login untuk
tahapan selanjutnya. No. Pendaftaran juga akan dikirimkan ke email anda (sesuai dengan email yang anda
inputkan sebelumnya)
Menu untuk kembali
menu utama

No Pendaftaran yang
harus disimpan

Selanjutnya klik menu “beranda” untuk kembali ke halaman utama untuk melakukan login .
4. Selanjutnya masukkan No. Pendaftaran dan password anda pada kolom login, kemudian klik tombol “login”.

Kolom login

Tombol login

5. Setelah berhasil login, isi dan lengkapi formulir pendaftaran kemudian klik tombol “next”.

Tombol next untuk menuju
ke halaman formulir bagian
pendidikan

Selanjutnya isi dan lengkapi formulir pendaftaran bagian pendidikan. kemudian klik tombol “Simpan Biodata” .

Tombol Simpan Biodata
untuk menyimpan data
formulir pendaftaran

6. Setelah mengisi formulir pendaftaran. Klik menu “Cetak Kartu Pembayaran”

Tombol Cetak Kartu
Penbayaran

Anda dapat menyimpan Kartu Slip Instruksi Pembayaran ini dengan menekan tombol ctrl + s atau langsung
mencetaknya ctrl + p.
Kartu ini digunakan sebagai panduan pembayaran uang pendaftaran. Pembayaran dapat dilakukan pada kantor
cabang BRI terdekat atau di ATM terdekat.
1. Pembayaran pada kantor cabang BRI
Pembayaran ini dilakukan dengan cara menujukkan Nomor Briva yang terdapat pada Slip Instruksi
Pembayaran kepada teller untuk melakukan pembayaran briva.
2. Pembayaran melalui mesin ATM
Pembayaran melalui mesin ATM dilakukan dengan cara mengklik menu Pembayaran, kemudian pilih menu
Pembayaran Lainnya, kemudian pilih menu Pembayaran Briva. Kemudian masukkan Nomor Briva yang
terdapat pada Slip Instruksi Pembayaran.

7. Setelah status pembayaran telah lunas. Anda dapat memilih program studi dan mengupload foto untuk kartu
ujian. Klik menu “pilih prodi”.

Menu untuk memilih prodi
dan mengupload foto
Status pembayaran telah
lunas

Selanjutnya isi dan lengkapi pilihan prodi dan upload foto. Foto yang diupload harus bertipe jpg/jpeg dan ukuran
maksimal 100kB. Kemudian klik tombol “simpan”.

Tombol simpan
8. Setelah menentukan program studi pilihan dan mengupload foto. Selanjutnya kembali ke halaman akun anda
dengan mengklik menu “Profil Saya” disudut kanan atas halaman.

Menu Profil Saya untuk
kembali ke halaman akun

9. Tahap terakhir adalah pencetakan kartu ujian dengan cara mengklik menu “cetak kartu ujian”.

Menu cetak kartu ujian

Anda dapat menyimpan Kartu Ujian ini dengan menekan tombol ctrl + s atau langsung mencetaknya ctrl + p.

