
PANDUAN PENDAFTARAN ONLINE UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA 

1. Buka Link pmb.ubd.ac.id 

2. Klik Tombol “Daftar” 

 

3. Maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini. Setelah itu mengisi data untuk 

melakukan daftar akun kamu. 

 

4. Setelah itu link verifikasi akan masuk ke dalam email kamu. Kamu bisa membuka email 

yang kamu gunakan untuk melakukan verifikasi dengan klik link yang diberikan. 

5. Setelah itu buka link pmb.ubd.ac.id Kembali, dan klik tombol login. 

 



6. Lalu akan muncul tampilan seperti dibawah ini, dan kamu bisa mengisi data diri kamu. 

 

 

7. Lalu jika sudah mengisi kamu bisa klik tombol “simpan dan lanjutkan”. 

8. Tahap selanjutnya kamu bisa mengisi jurusan kuliah yang kamu inginkan. Jurusan 1 yang 

diutamakan dan Jurusan 2 untuk cadangan, lalu klik tombol “simpan dan lanjutkan”. 

 



9. Setelah itu kalian bisa melihat BCA Virtual Account kalian dengan klik tombol “BCA Virtual 

Account”. Lalu kalian bisa melakukan transfer pembayaran Registrasi dan DP pertama 

senilai Rp 2.200.000 dan klik tombol “selanjutnya”.

 

10. Setelah kalian transfer pembayaran tersebut, kalian bisa foto atau screenshot bukti 

pembayaran tersebut dan upload di halaman yang ada seperti dibawah ini. 

 

11. Setelah kalian upload bukti bayar, kalian bisa konfirmasi ke Marketing untuk verifikasi 

pendaftaran kalian ke nomor 0877-8012-2949 (WhatsApp Bagian Marketing). 

12. Jika sudah di verifikasi maka selanjutnya kalian bisa mengupload berkas kalian seperti : 

- KTP / Resi KTP / Kartu Pelajar 

- Akta Kelahiran 

- Kartu Keluarga 



 

Jika kalian memiliki Ranking/Lomba/Beasiswa Lainnya kalian bisa melakukan upload 

file pada bagian “Berkas Tidak Wajib”. 

13. Setelah itu kalian bisa klik tombol “Upload” dan memilih jadwal tes masuk kalian dengan 

klik menu Jadwal. Dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini. 

 

14. Setelah itu kalian dapat mengikuti Tes Masuk yang akan diinformasikan marketing untuk 

Username, Password dan Panduannya. 

15. Setelah kalian mengikuti tes masuk selanjutnya kalian bisa melakukan pembayaran 

angsuran kedua minimal Rp 1.000.000 atau pelunasan dari keseluruhan total akan 

mendapatkan potongan 10% dari SPP (Dalam/Luar) ke nomor Virtual Account BCA saat 

pembayaran pertama paling lambat 1 minggu dari tanggal tes . 

16. Lalu kalian dapat melakukan pembuatan SPK setelah mendapatkan konfirmasi dari pihak 

Marketing. 

17. Jika sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak Marketing, kalian bisa membuka Kembali 

akun PMB Online kalian dan mengklik menu “SPK”, dan akan muncul tampilan sebagai 

berikut. 



 

18. Untuk pembuatan SPK kalian dapat klik “File SPK”, lalu dapat kalian print dan tanda 

tangan diatas materai 10.000. 

19. Setelah kalian tanda tangan, kalian dapat upload file SPK yang telah ditanda tangani dan 

klik tombol “Upload”. 

20. Jika sudah maka kalian dapat konfirmasi ke pihak Marketing Kembali. 

 

 Sisa pembayaran dapat diangsur sampai dengan bulan Agustus 2022, dan untuk 

konfirmasi pencicilan setelah pembuatan SPK ke nomor 0812 1090 4688 (WhatsApp 

Bagian Keuangan). 

 Jika sudah lunas maka dapat menunggu informasi selanjutnya untuk masuk perkuliahan. 


