PANDUAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU ONLINE
1. Calon mahasiswa mengakses web pmb.persadabunda.ac.id
Akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

2. Calon mahasiswa memilih/klik “REGISTER NOW”

3. Calon mahasiswa mengisi data

Keterangan:
A. Calon Mahasiswa memilih Gelombang Pendaftaran yaitu Gelombang Pendaftaran sesuai
dengan tahun ajaran yang dibuka pendaftarannya(yang tampil saat Pendaftaran);
B. Calon Mahasiswa memilih Jenis Pendaftaran, terdiri dari 2 jenis pendaftaran yaitu:
a. Mahasiswa Baru
Mahasiswa baru adalah lulusan SMA/SMK Sederajat yang mendaftar sebagai calon
mahasiswa;
b. Pindahan
Pindahan/Konversi adalah calon mahasiswa yang sudah pernah Kuliah di Kampus lain, baik
yang sudah lulus (D3) maupun yang belum LULUS (D3/S1) dan terdaftar pada laman
PDDIKTI.
C. Calon Mahasiswa memilih Program kuliah, program kuliah terdiri dari 3 model, yaitu
a. Reguler A

D.

E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Reguler A adalah program kuliah Kelas Pagi yang pelaksanaan kuliahnya mulai dari hari senin
hingga Jum’at dari jam 08.00 sampai dengan selasai pelaksanaan kuliah sesuai jadwal yang
sudah di tentukan pihak kampus.
b. Reguler B
Reguler B adalah program kuliah Kelas Malam yang pelaksanaan kuliahnya mulai dari hari
senin hingga Jum’at dari jam 19.00 sampai dengan selasai pelaksanaan kuliah sesuai jadwal
yang sudah di tentukan pihak kampus.
c. Reguler C
Reguler C adalah program kuliah Kelas Jum’at-sabtu yang pelaksanaan kuliahnya mulai dari
hari jumat hingga sabtu dari jam 19.00 untuk jum’at dan 08.00 untuk sabtu sampai dengan
selasai pelaksanaan kuliah sesuai jadwal yang sudah di tentukan pihak kampus.
d. Mandiri
Mandiri adalah calon mahasiswa yang mendaftar bukan sebagai penerima beasiswa dari
Pemerintah(BIDIKMISI) ataupun Yayasan Pendidikan Persada Bunda.
Calon Mahasiswa memilih Institusi yang akan di ambil,
Institusi adalah Perguruan Tinggi yang ada pada lingkungan yayasan Pendidikan Persada Bunda
yang terdiri dari:
1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Persada Bunda
STIE Persada Bunda memiliki 2 Program Studi, yaitu:
a. Program Studi Manajemen (S1)
b. Program Studi Akuntansi (S1)
2. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Persada Bunda
STISIP Persada Bunda memiliki 1 Program Studi, yaitu Program Studi Ilmu Komunikasi (S1)
3. Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing (STBA) Persada Bunda
STBA Persada Bunda memiliki 1 Program studi, yaitu Program Studi Sastra Inggris (S1)
4. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Persada Bunda
STIH Persada Bunda memiliki 1 Program Studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Calon mahasiswa memilih program studi sesuai dengan institusi yang dipilih (pilihan pertama
wajid diisi dan pilihan kedua opsional/boleh tidak diisi)
Calon mahasiswa mengisi nama lengkap sesuai dengan nama pada akte lahir
Calon mahasiswa mengisi Tempat, tanggal Lahir (TTL) sesuai dengan akte lahir
Calon mahasiswa mengisi alamat
Calon mahasiswa mengisi nomor HP/WA yang aktif
Calon mahasiswa memilih ukuran almamater
Calon mahasiswa mengisi email yang aktif
Voucher diisi hanya bagi calon mahasiswa yang menerima kartu voucher dari promosi yang
dilakukan oleh yayasan pendidikan persada bunda
Calon mahasiswa memilih klik “simpan” jika data sudah diisi secara lengkap, dan akan muncul
tampilan seperti berikut dan silahkan cetak sebagai bukti registrasi awal.

N. Calon mahasiswa melakukan pembayaran uang pendaftaran sesuai dengan nominal yang
tertera.

4.

Mengisi formulir/melengkapi data
A. Login keportal PMB “http://pmb.persadabunda.ac.id/” dengan menggunakan username dan
password yang ada pada lembar registrasi dan klik “submit”

B.

Konfirmasi pembayaran

1. Nama yang tertera di SLIP
Input nama yang tertera pada SLIP pembayaran
2. Nama bank
Input nama Bank sesuai SLIP pembayaran
3. Tanggal Bayar
Input tanggal bayar sesuai dengan SLIP pembayaran
4. Bukti Pembayaran
Upload bukti Pembayaran asli yang sudah di scan dengan type JPG/PDF.

5. Klik “simpan” dan logout untuk menunggu verifikasi dalam waktu 1x24 jam
C. Mengisi Formulir/melengkapi data
1. Login kembali keportal PMB “http://pmb.persadabunda.ac.id/” dengan menggunakan
username dan password yang ada pada lembar registrasi dan klik “submit”, kemudian klik
“selanjutnya”

2. Mengisi Data Calon Mahasiswa

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Pendidikan terakhir sesuai dengan Ijazah Terakhir
Nama Lengkap sesuai dengan akte lahir
Tempat Tanggal Lahir (TTL) sesuai dengan akte lahir
Jenis Kelamin
Agama Sesuai dengan KTP/KK
No KTP/NIK sesuai dengan KTP/KK
NPWP tidak perlu diisi bagi yang tidak mempunyai NPWP
Ukuran Almamater sesuai dengan ukuran baju yang biasa di pakai
Kewarganegaraan
 WNI adalah Warga Negara Indonesia
 WNA adalah Warga Negara Asing
j. Status Sipil
k. Alamat diisi sesuai dengan KTP/KK
l. Provinsi diisi sesuai KTP/KK
m. Kota diisi sesuai KTP/KK
n. Kecamatan diisi sesuai KTP/KK
o. Kelurahan diisi sesuai KTP/KK
p. Dusun tidak wajib diisi bagi yang tidak ada dusun di KTP/KK
q. Kode pos tidak wajib diisi bagi yang tidak ada kode pos di KTP/KK
r. RT/RW diisi sesuai KTP/KK
s. Telpon seluler adalah nomor HP yang aktif/bisa di hubungi
t. Upload Foto formal dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4
u. Jika sudah diisi lengkap silahkan klik “selanjutnya”

3. Mengisi Data Orangtua

a. Data ibu kandung diisi sesuai dengan KK
b. Data ayah kandung diisi sesuai dengan KK
Jika sudah diisi lengkap silahkan klik “selanjutnya”
4. Mengisi Data Sekolah sesuai dengan Ijazah Terakhir dan jika sudah diisi silahkan klik
“selanjutnya”

5. Upload dokumen sesuai dengan yang diminta dan jika sudah selesai di upload silahkan klik
“simpan”

D. Cetak formulir
E. Melakukan pembayaran biaya masuk kuliah
F. Menyerahkan seluruh bukti dan dokumen persyaratan ke Front Office Persada Bunda untuk
mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa, yaitu sebagai berikut:
1. Bukti registrasi

2. Bukti/SLIP pembayaran registrasi/pendaftaran
3. Formulir yang sudah di print
4. Foto Copy Ijazah/SKHU terakhir yang sudah di legalisir
5. Foto copy KTP, KK, dan Akte lahir
6. Pas photo 3x4 3 lembar
7. Surat keterangan bekerja bagi yang sudah bekerja
8. Transkrip nilai terakhir (bagi yang konversi/pindahan)
9. Surat Keterangan Pindah dari Kampus Asal(bagi yang konversi/pindahan)
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi Bagian Front Office Persada Bunda. HP/WA
085263895591

