
Panduan untuk Registrasi untuk
Mahasiswa Baru

Padangsidimpuan, 28 Februari 2020



Layanan UNAR

aufa.royhan@yahoo.com

WA : 0812 8834 0653 (Rina Muldany Harahap)



PENDAFTARAN ONLINE
Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) dengan pendaftaran yang

dlilakukan secara online. Calon Mahasiswa diharapkan untuk mempelajari dan membaca
dengan seksama tahap-tahap pendaftaran online.

1. Tahap pertama membuka google dengan mengakses di http:penmaru.unar.ac.id dan melakukan
pendaftaran sebagai calon mahasiswa dengan mengklik Menu DAFTAR



2. Tahap berikutnya yaitu melengkapi data calon mahasiswa. Seperti tampilan berikut :

KETERANGAN :
Username/Email -> Sesuai email anda
Nama -> IJAZAH dan HURUF KAPITAL
Tempat Lahir -> SESUAI IJAZAH & HURUF KAPITAL
NISN -> Nomor Induk Nasional 

(Jika tidak ada masih bias nomor
induk sekolah)

Telepon -> Dapat diisi nomor HP orangtua
Dusun/RT/RW -> WAJIB diisi, jika tidak ada RT/RW 

maka dibuat RT/RW = 0/0



3. Setelah dilakukan simpan pada Menu Melengkapi Data akan ada pemberitahuan untuk
email yang sudah terdaftar dan password.

4. Setelah Login akan menampilkan seperti digambar. Perhatikan Kalimat yang berwarna
merah. Perintah untuk mengubah/menambah Data Diri

Keterangan :

• Lengkapi Data ->

• Akan meminta Nama Ibu

• Kandung



5. Tahap selanjutnya yaitu mengklik menu Upload Foto/Berkas
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KETERANGAN :
1. Upload Foto/Berkas sesuai persyaratan
2. Foto yang akan di upload akan digunakan ke KTM 

KETERANGAN No. 3 :
Jika ijazah belum dikeluarkan oleh pihal sekolah menengah
atas (SMA) bisa meng-upload SKHU atau Rapot Terakhir



6. Tahap yang keenam itu memilih program studi mana yang akan dipilih mahasiswa baru. Universitas
Aufa Royhan ada 2 Fakultas dengan 9 Prodi yaitu :

- Fakultas Kesehatan - Fakultas Humaniora

1. Keperawatan Program Sarjana 1. Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Program Sarjana

2. Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Sarjana 2. Pendidikan Vokasional Desain Fashion Program Sarjana

3. Kebidanan Program Diploma III 3. Kewirausahaan Program Sarjana

4. Profesi Ners

KETERANGAN : 
Kelompok Pilihan pada Pindahan/Transfer (Jalur Ekstensi) dari PTS lain. 



7. Tahap selanjutnya yaitu pada menu Cetak Bukti Pra Registrasi dan melakukan pembayaran
biaya pendaftaran

KETARANGAN : 

1. Untuk tahun 2020 atau angkatan 2020 calon mahasiswa
mentrasfer lewat ATM BNI dan Mandiri ke rekening
yayasan. 

BRI :  013501000397565
Mandiri :  1070006445086
A.n. Henniyati Harahap

Tahun selanjutnya akan berlaku barcode ke bank BNI 
masih proses penyelesaian. 

2. Setelah melakukan pembayaran memberitahukan kepada
panitia penerimaan mahasiswa baru dengan menghubungi

Pak Ilham : 0813 7038 7413 
Ibu Gunawan Sari : 0852 7542 3007
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8. Tahap selanjutnya yaitu pada menu Slip pembayaran pendaftaran dan melakukan upload
foto slip pembayaran seperti dibawah ini. Dan akan diperiksa oleh panitia SPMB

KETARANGAN : 

1. Setelah melakukan pembayaran pendaftaran calon
mahasiswa diharapkan sering membuka akunnya.
Dan memeriksa akun jika telah di validasi oleh
panitia spmb.

2. Foto yang diupload harus terlihat jelas dan difoto
rapi, jika hasil foto tidak terbaca akan ditolak oleh
panitia penerimaan mahasiswa baru.



9. Tahap ini pada menu Cetak Kartu Ujian dan lainnya. Jika di tampilan pin belum tampil
pastikan saat melakukan refresh di pencarian goole seperti gambar berikut.

KETARANGAN : 

1. Setelah melakukan refresh akan muncul pin dari
pembayaran biaya PMB.

2. Seteleh disimpan akan muncul sepeti gambar
tersebut dan calon mahasiswa diharuskan
memprint kartu peserta ujian.
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10. Tahap selanjutnya mengikuti ujian online pada menu ujian online. Akan menampilkan soal
ujian dengan waktu yang telah ditentukan.

11. Tahap kesebelah di menu “History Hasil Ujian”. Akan menampilkan hasil ujian calon
mahasiswa yang telah mengikuti ujian online. Seperti gambar berikut :

KETARANGAN :
Saat melakukan ujian online ada beberapa menu yaitu Next ->
untuk lanjut kesoal selanjutnya

Last -> untuk kembali kesoal sebelumnya
Clear Answer -> menghapus jawaban untuk dijawab nanti
Save -> untuk menyimpan hasil jawaban
tombol untuk menggeser soal dari atas ke bawah
Dan tombol finish -> untuk mengakhiri ujian online.

Jika telah melakukan finish akan berubah seperti gambar
disamping.

KETARANGAN :
History Hasil Ujian menampilkan hasil ujian
online yang telah di lakukan untuk memutuskan
di terima atau tidak ada pada menu selanjutnya
yaitu menu “Pengumuman”



12. Tahap Pengumuman akan menampilkan hasil evaluasi ijazah, hasil ujian online dan
sebagainya.

KETARANGAN : 

1. Setelah melihat pengumaman disegerakan
bagi calon mahasiswa melakukan
pembayaran SPP minimal wajib yang telah
ditentukan.

2. Untuk tahun 2020 pembayaran untuk SPP
masih di lakukan mentransfer ke ATM yang
tertara dibawah ini.

Bank Yayasan Aufa Royhan Padangsidimpuan
BRI :  013501000397565
Mandiri :  1070006445086

A.n. Henniyati Harahap



12. Kemudian melakukan upload slip pembayaran minimal spp di menu “Upload Slip
Pembayaran seperti contoh gambar berikut :



12. Tahap terakhir pilih menu “Cetak Kartu Mahasiswa
Terdaftar” untuk mendaftar ulang ke Kampus
Universitas Aufa Royhan dan mendapatkan
username dan password untuk masuk di portal
mahasiswa.



Saran, Masukan, dan Pertanyaan dapat
disampaikan melalui email dapat

disampaikan melalui email

ptik@unar.ac.id

TERIMA KASIH

mailto:ptik@unar.ac.id

