Tata Cara Pendaftaran 2016
1. Calon Maba melakukan pembayaran di Lembaga Promosi dan Pengembangan
Alumni UMPAR Rp. 50.000, kemudian calon maba akan menerima sebuah map
yang berisikan kode pin dll.
2. Berikutnya
calon
maba
melakukan
registrasi
online
di http://spmbumpar.ac.id dengan menyiapkan file pasfoto diri resmi terbaru (dengan standar
untuk ijazah), berwarna, berformat JPG/PNG dengan resolusi maksimal 600x400
pixels ukuran 3x4 cm, file maksimal 100 kb 60-80% tampak muka. Selanjutnya klik
“DAFTAR USER”

3. Lengkapi form isian yang tampil,Untuk isi username (nama diikuti tanggal lahir)
dan password (sesuaikan dan diikuti tahun lahir). Untuk upload foto silahkan klik
“Telusuri” pilih file foto yang telah anda siapkan sebelumnya. Langkah terakhir klik
“Simpan”

4. Jika registrasi berhasil maka akan tampil sebagai berikut :

Silahkan dicatat atau dicetak/print agar tidak kehilangan username dan password
5. Langkah berikutnya klik “Login” kemudian pilih “Login Jalur Tes” maka akan tampil
form sebagai berikut :

Isikan Username dan Password yang anda peroleh sebelumnya. Jika username dan
password benar maka akan tampil form sebagai berikut :

6. Silahkan klik “Daftar” maka akan tampil form berikut :

angkah pertama isikan “Pin Registrasi / Pin Pembayaran Bank” dengan kode pin yang
berada di dalam map yang diperoleh dari Panitia Penerimaan MABA UMPAR/LP2A,
Kemudian lanjutkan melengkapi/mengisi form isian yang tersedia dengan benar.
Setelah semua form isian terisi dengan benar, lanjutkan dengan mengklik simpan.
(Jika terjadi kesalahan pengisian dan terlanjur mengklik simpan silahkan hubungi
Panitia Penerimaan MABA UMPAR/LP2A)

7. Langkah berikutnya, Lanjutkan dengan mengklik “Print/Cetak Biodata & Kartu
Ujian” kemudian pilih “BIODATA” Maka akan tampil semua data yang telah anda input
silahkan klik Cetak Klik Disini

Cetaklah formulir tesebut sebanyak 2 lembar, Tempel foto warna 3x4, pada formulir
tersebut kemudian lengkapi berkas sesuai yang tertera pada hasil print out biodata. .

8. Berikutnya, lanjutkan menklik “kartu ujian” sehingga tampil sebagai berikut :

Cetaklah kartu ujian tesebut sebanyak 1 lembar
9. Kemudian klik “logout” untuk keluar dari form pendaftaran online UMPAR, sebagai
catatan harap username dan password yang diperoleh disimpan dengan baik
dan dijaga kerahasiannya agar data-data anda aman berada di database.
10. Lakukan pembayaran biaya pendaftaran Rp. 300.000 di Bank BNI terdekat
11. Langkah terakhir, hasil print Biodata dan kartu ujian yang telah ditempel foto dan
telah ditanda tangani calon maba beserta berkas berikut :
a. Pas foto warna ukuran 2x3 : 1 Lembar, 3x4 : 2 Lembar
b. Fotokopi Ijazah (STTB) dan transkip nilai yang telah dilegalisir 3 lembar (bagi
yang telah memiliki ijazah) atau fotokopi surat keterangan lulus beserta nilai
UN/UAS yang telah dilegalisir sebanyak 3 lembar (bagi ijazahnya yang belum
keluar)
c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran dari Bank BNI
Dimasukkan ke dalam map kemudian menyerahkan langsung di Sekretariatan
penerimaan MABA/LP2A UMPAR.
NB : khusus Untuk mahasiswa konversi atau transfer pendaftaran dilakukan secara
langsung di sekretariat penerimaan maba /LP2A UMPAR.

