TATA CARA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU 2017/2018
Masuk Pada web official STIKES Suaka Insan Banjarmasin => stikessuakainsan.ac.id
Lihat bagian samping kanan-bawah web stikes suaka insan cari kotak “Link Terkait”
Lalu klik “Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru 2017”

Akan terbuka link pendaftaran mahasiswa baru seperti gambar berikut,

Klik Tombol Hijau dengan tulisan “Daftar Sekarang”
Akan muncul halaman untuk memilih Program Studi seperti gambar berikut,

Isi form pendaftaran dengan data yang lengkap dan benar,
Pada akhir pengisian perhatikan untuk penulisan kode, huruf besar dan kecil harus
dibedakan

*NB : Perhatikan data yang anda input, kekurangan data dan kesalahan input
data akan menghambat proses seleksi
Setelah mengisi data dengan benar, Klik “Daftar”
Jika berhasil melakukan pendaftaran maka akan tampil pesan sukses sbb,

TATA CARA PEMBAYARAN UANG REGISTRASI
Jika sudah berhasil melakukan pendaftaran, langkah selanjutnya adalah melakukan
pembayaran uang registrasi melalui transfer pada nomor rekening yang tersedia atau
bisa datang langsung ke Kampus STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
Bagi anda yang melakukan pembayaran melalui transfer silahkan upload bukti
transfer anda ke website PMB Online, Ikuti langkahnya sebagai berikut,

Lihat menu diatas lalu klik “Konfirmasi Pembayaran”
Tampil Menu seperti gambar berikut,
Silahkan isi nomor pendaftar, lalu upload foto bukti transfer dengan klik tombol
browse
Masukan Kode dengan benar lalu klik “konfirmasi”

Jika berhasil akan tampil pesan sebagai berikut,

Kontak Admin PMB online (Rendy/Refki -> fast response) melalui WhatsApp
untuk melakukan konfirmasi bahwa anda telah malakukan Konfirmasi
Pembayaran melalui website PMB Online,
Format konfirmasi :
No.Pendaftar (spasi) Program Studi yang dipilih (spasi) No.rekening yang anda
gunakan untuk transfer (spasi) Atas Nama Rekening

Setelah Admin mengkonfirmasi kembali kepada anda, baru anda Cetak Formulir

Inputkan No.Pendaftaran, lalu inputkan juga kode nya dengan benar lalu klik
lanjutkan

Jika berhasil akan tampil pesan seperti gambar berikut,

Silahkan anda cetak Formulir Pendaftaran dengan klik Download Formulir dan
Cetak juga kartu Ujian dengan klik Download Kartu ujian

