PROSEDUR PENDAFTARAN MTSIA
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

1. Siswa akses ke https://mandiri.polmed.ac.id/user/sign-in/signup
melengkapi data awal registrasi sebagai berikut:

dan

silahkan

●
●
●
●

E-mail
Nomor HP
Password
Bank pembayaran:
- Terdapat 2 Pilihan BNI atau Bank Sumut
● Jenjang Pendidikan
- Magister Terapan
● Nama Lengkap
Contoh:

2. Setelah berhasil, siswa akan menerima tagihan pembayaran Registrasi yang dikirimkan ke
email yang telah terdaftar seperti contoh di bawah ini:

● Pembayaran VA BNI dapat dibayar maksimal 7 hari setelah email diterima dan
dapat dilakukan melalui Mobile Banking, ATM, maupun Teller.
● Pembayaran VA Bank Sumut dapat dilakukan melalui Teller Bank Sumut.

3. Siswa yang telah berhasil membayar VA registrasi, diwajibkan untuk segera login ke
https://mandiri.polmed.ac.id/user/sign-in/login menggunakan username dan password yang
di-input saat registrasi.

● Apabila peserta belum dapat login dan belum mendapatkan email aktivasi,
silahkan klik Check Status Pembayaran.
● Request ulang no. virtual account baru dapat diklik hanya bila peserta belum
mendapatkan kode bayar dan peserta yang kode bayarnya sudah expired.
4. Siswa melengkapi data pada aplikasi pendaftaran yang memuat data-data sebagai
berikut:

● Biodata Siswa

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

NIK
Nama Lengkap Sesuai Ijazah
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Berat Badan dalam satuan Kilogram (KG)
Tinggi badan dalam satuan Centimeter (CM)
Agama
Provinsi tempat tinggal
Kota tempat tinggal
Alamat lengkap
Pas Foto ukuran 4x6
Nomor Handphone
Nomor Handphone kerabat yang tinggal di rumah

● Data Ijazah S1/D4

● Anda harus mengisi dan mengunggah data Ijazah dan transkrip serta
mengunggah scan ijazah dan transkrip nilai dalam bentuk PDF dengan
ukuran maksimal 1MB dan minimal 250kB

● Pemilihan Program Studi

● Pilih Program Studi
● Centang pada checkbox pernyataan kebenaran data
● Klik Simpan untuk melakukan Finalisasi

● Klik OK

● Finalisasi

● Akan muncul data pesan “data berhasil disimpan” apabila finalisasi
berhasil
● Cetak dan simpan bukti pendaftaran dengan menekan tombol Bukti
Pendaftaran

● Tampilan Bukti Pendaftaran

