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Panduan Pendaftaran PMDK Online 

Universitas Bali Internasional ( UNBI ) 

 

Pendaftaran PMDK online dapat diakses di surel berikut www.unbi.ac.id atau 

http://www.unbi.ac.id/pmdk/index.php/login Beberapa dokumen yang perlu dipersiapakan saat 

melakukan pendaftaran PMDK online anatara lain : 

1. Biaya Pendaftaran Rp 300.000 ke Rek. 0110202456995 atas nama Universitas Bali 

Internasional 

2. Scan Slip Pembayaran Pendaftaran PMDK dari Bank BPD Bali ( file maksimal 2 Mb 

dengan format jpg ) 

3. Nomor Identitas ( KTP / KK ) 

4. Biodata Siswa 

5. Scan pasfoto berwarna 4x6 cm ( file maksimal 2 Mb dengan format jpg ) 

6. Scan nilai raport SMA/SMK dari kelas X semester I sampai dengan kelas XII semester I 

( file maksimal 5 Mb dengan format pdf ) 

Bila semua dokumen tersebut sudah siap. Silahkan mulai pendaftaran dengan mengakses link 

pendaftaran diatas melalui internet. 

Pada halaman awal terlihat seperti berikut : 

 

Gambar 1 . Halaman Awal Website 

 

 

 

http://www.unbi.ac.id/
http://www.unbi.ac.id/pmdk/index.php/login
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Pada halaman ini silahkan memilih tautan Sistem Penerimaan Online Mahasiswa Baru Jalur 

PMDK seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2 . Halaman Awal Website 

 

Pada halaman ini silahkan klik “Daftar Disini” untuk daftar akun. 

 

Gambar 3 . Halaman Login 

Pada halaman ini silahkan mendaftar terlebih dahulu dengan memasukan nomor identitas 

(KTP/KK/Identitas lainnya) nama dan password untuk dapat login ke sistem seperti gambar 4 . 

Setelah berhasil melakukan registrasi silahkan login dengan nomor identitas dan password 
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yang telah di daftrakan seperti gambar 6. Bila sudah berhasil login, anda bisa memilih langkah 1 

untuk memasukan biodata diri seperti gambar 8. 

 

Gambar 4 . Halaman Registrasi 

 

 

Gambar 5 . Halaman Berhasil Melakukan Registrasi 

 

Pada halaman “Login Pendaftar” silahkan masukan No. KTP/No Identitas yang lainnya yang 

sudah didaftarkan, kemudian masukan password lalu klik “Masuk” untuk dapat masuk ke 

halaman upload berkas pendaftaran. 
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Gambar 6 . Halaman Login ke Sistem Pendaftaran 

 

Pada halaman upload berkas pendafataran ada 5 langkah silahkan mulai dari langkah 1 

kemudian sampe dengan langkah 5 untuk melengkapi berkas pendaftaran. 

 

Gambar 7 . Halaman Sistem Pendaftaran Online 

 

Silahkan isi data anda dengan lengkap (wajib diisi) untuk dapat melanjutkan langkah berikutnya. 
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Jika tidak ada 

silahkan isi tanda “-“ 

Jika daftar 

sekolah kamu 

tidak tersedia 

disistem 

silahkan ketik 

“lai-lain” 
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Gambar 8 . Halaman Mengisi Biodata 

 

Pada halaman ini silahkan anda memilih 2 program studi yang berbeda dengan pilihan 1 dan 

pilihan 2 (jika hanya memilih 1 program studi anda bisa mengisi prodi pilihan dengan program 

studi yang sama). 
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“Contoh” 

 

 

“Contoh” 

Jika anda sudah menetapkan prodi pilihan silahkan klik “Simpan” untuk dapat melanjutkan ke 

halman berikutnya. 

 

Gambar 9 . Halaman Memilih Program Studi 

 

 

 



UPT. Teknologi Informasi Universitas Bali Internasional 

 

 

 

Upload scan bukti pembayaran pendaftaran yang anda dapat dari Bank dengan format jpg file 

maksimal 2 Mb dan pilih simpan untuk melanjutkan langkah berikutnya. 

 

 

Jika file sudah terupload klik “Simpan” untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. 
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Gambar 10 . Halaman Upload Bukti Pembayaran 

 

Upload pasfoto anda dengan format jpg file maksimal 2 Mb. 

 

Gambar 11 . Halaman Upload Pasfoto 
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Pada halaman ini silahkan anda upload nilai raport SMA/SMK dari kelas X semester I sampai 

dengan kelas XII semester I dengan format pdf file maksimal 5 Mb. 
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Gambar 12 . Halaman Upload Raport 

 

Jika berkas yang anda masukan sudah lengkap silahkan tunggu verifikasi dan login kembali 

maksimal 2x24 jam. Apabila berkas anda dinyatakan lengkap dan sudah tervalidasi maka 

muncul seperti pada gambar 14. Selanjutnya peserta dapat mencetak kartu peserta seperti 

gambar 15. 

 

 

 

 



UPT. Teknologi Informasi Universitas Bali Internasional 

 

Pastikan berkas yang diupload sudah muncul seperti pada gambar berikut 

 

Gambar 13 . Halaman Sudah Melengkapi Pendaftaran 

 

Jika sudah berkas anda sudah di verifikasi maka anda bisa cetak kartu peserta. 

 

Gambar 14 . Halaman Sudah di Verifikasi 
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Kartu peserta dibawa saat tes kesehatan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan peserta 

membawa kelengkapan berkas sesuai yang tertera di kartu peserta dan diserahkan kepada 

panitia saat registrasi tes kesehtan. 

 

Gambar 15 . Kartu Peserta 

 

 

NB : 

Jika dalam 2x24 jam pendaftaran belum di verifikasi anda bisa menghubungi ke nomor 

Telphone (0361) 4747770 WA : 082342775300 atau di email : iik.medali@gmail.com 

(Kemungkinan data yang anda upload salah atau error saat upload/tidak terbaca di sistem 

sehingga tidak bisa diproses). 


