PANDUAN PENGISIAN FORMULIR PMDK ONLINE
1. Masukkan username dan password pada kotak login di pojok kanan atas web pmb. Username
dan password diperoleh melalui email dengan cara daftar online (lihat web pmb, menu
pendaftaran PMDK Online) atau diperoleh langsung di sekretariat pmb. Pastikan semua
password kapital (huruf dan angka). Jika sudah tekan tombol login.
Contoh Username 9036 dan password P01A33U

2. Jika berhasil login, inilah halaman pertama yang ditampilkan. Klik pada gambar photo untuk
upload photo terlebih dahulu.
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3. Inilah tampilan halaman upload photo, klik tombol browse atau pilih.

4. Pilih file photo yang akan diupload (photo harus rapih dan sopan, max 50kb). Jika sudah klik
tombol open kemudian klik tombol upload.

2

5. Jika proses upload berhasil akan ditampilkan seperti di bawah ini. Kemudian klik tombol tutup.

6. Lengkapi formulir PMDK yang masih kosong secara lengkap dan benar (kecuali Tgl. Daftar
Ulang).
Aturan :


Tanggal lahir : pilih terlebih dahulu tahun, bulan kemudian tanggal



Alamat : isi alamat dengan jelas (karakter dibatasi)



Telepon : masukan 1 no. hp atau 1 no. telepon rumah



Kota : pilih kota maka provinsi akan otomatis terpilih
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7. Perhatikan kotak berwarna kuning, itu menandakan ada beberapa data yang belum diisi.
Silahkan lengkapi yang masih kosong dan klik simpan.

8. Perhatikan untuk nilai raport dan prestasi, semua kotak dengan border merah seperti pada
gambar dibawah ini harus diisi lengkap dan benar sesuai dengan raport. Untuk prestasi boleh
diisi boleh tidak. Untuk nilai mata pelajaran tertentu, bisa sebagian komponen nilai diisi bisa juga
semuanya diisi (sesuaikan dengan syarat nilai minimal).
Contoh :


Pilihan PMDK Psikologi : Isi komponen nilai PAI, Matematika dan B. Inggris.



Pilihan PMDK Farmasi : Isi komponen nilai PAI, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, B.
Inggris.



Komponen yang tidak dimasukkan nilainya, biarkan nilainya 0,00.

Aturan :


Nilai yang dimasukkan adalah nilai teori bukan praktek,



Total Nilai (Total Nilai Teori) : misal 1432 diketik 143200 (otomatis berubah menjadi
1.432,00),



Jumlah Pelajaran (Jumlah Pelajaran Yang Ada Nilai Teori): misal 16 diketik 16 (tanpa koma),



Pendidikan Agama Islam : missal 75,6 diketik 7560 (otomatis berubah menjadi 75,60),



Matematika : misal 85 diketik 8500 (otomatis berubah menjadi 85,00),



Fisika : misal 80,50 diketik 8050 (otomatis berubah menjadi 80,50),



Kimia : misal 90 diketik 9000 (otomatis berubah menjadi 90,00),



Biologi : misal 8 diketik 8000 (otomatis berubah menjadi 80,00),
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B. Indonesia : misal 8,7 diketik 8700 (otomatis berubah menjadi 87,00),



B. Inggris : misal 7,58 diketik 7580 (otomatis berubah menjadi 75,80),



Untuk rata-rata akan menghitung otomatis.

9. Bila menemui pemperitahuan seperti pada gambar dibawah, klik ok kemudian cek kembali total
nilai jumlah pelajaran, dan aturan penulisannya (point 8).

5

10. Jika semua data sudah benar, klik tombol simpan dan akan muncul pemberitahuan seperti
gambar dibawah. Klik ok untuk menutup.

11. Terakhir klik logout untuk keluar dari aplikasi pmb online.

SEKIAN DAN TERIMAKASIH
PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNISBA
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