
  



Aplikasi PMB diperuntukkan bagi Calon mahasiswa baru untuk mendaftar secara Online baik yang 

melalui jalur TES, Non Tes maupun Beasiswa, selain itu calon mahasiswa baru bisa melihat Kelulusan 

pada aplikasi ini. Pilihan menu yang dapat diakses pada aplikasi 

ini sebagai berikut: 

1. Alamat Website, untuk melihat website utama. 

2. Pendaftaran PMB, untuk mengisi data calon pendaftar mahasiswa baru. 

3. Data Pendaftar, untuk melihat data calon pendaftar dan juga mencetak kartu ujian. 

4. Kelulusan, untuk melihat hasil kelulusan calon mahasiswa baru. 

5. Statistik, untuk melihat statistik hasil kelulusan perprodi. 

  



D-1. Halaman Utama PMB 

Setelah membuka website https://www.pmb-akper.bataritoja.ac.id/ PMB akper atau 

https://www.pmb-akbid.bataritoja.ac.id/ PMB akbid , akan tampil halaman utama PMB sebagai 

berikut: 

 

Gambar 1. Halaman Utama Pendaftaran PMB 

 

 

  

https://www.pmb-akper.bataritoja.ac.id/
https://www.pmb-akbid.bataritoja.ac.id/


D-2. Pendaftaran PMB 

Silahkan anda klik tombol  “daftar” 

Di menu Pendaftaran PMB anda diwajibkan memilih program studi, mengisi nama lengkap dan 

no telepon, kemudian klim tombol “kirim” 

user id dan PIN login nantinya akan dikirim ke no. telpon pendaftar untuk melanjutkan 

pendaftaran 

Gambar 2. Tahap pertama Pendaftaran Online 

Kemudian pendaftar memasukkan user dan PIN login 

 

Gambar 4. Tahap login 



D-3. Pengisian Biodata Calon Mahasiswa 

Silahkan isi biodata dengan lengkap, kemudian klik tombol lanjut ke step 2 

 Gambar 5. Pengisian biodata 

 

Silahkan upload pas foto anda ukuran 6x4 tidak lebih dari 2mb, kemudian klik tombol lanjut ke step 

3, atau klik tombol abailan bagi yang belum ada 

Gambar 6. Upload foto 



Silahkan upload Upload File (JPG) Ijazah/SKHU/Surat Keterangan Kepala Sekolah, ukuran File tidak 

lebih dari 1Mb kemudian klik tombol lanjut ke step 3, atau klik tombol abailan bagi yang belum ada 

 

Gambar 7. Upload ijazah/SKHU 

 

Pilih Program studi lalu klik tombol lanjut ke step 4 

 

Gambar 8. Pilih program studi 

  



Survey SIPENMARU 

Dari mana Anda tahu Kampus Batari Toja Watampone, pilih 1 atau lebih option, kemudian klik 

tombol lanjut ke Step 5 

 

Gambar 9. Survey SIPENMARU 

 

Tahap terakhir download kartu Ujian 

 

Gambar 10. Download kartu ujian 


