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1. Website Penmaru UMSU 2018 

Informasi berkaitan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) mulai dari Pendaftaran Online 

Peserta, Informasi Jadwal Pendaftaran Gelombang I, II dan III, Informasi Alur dan Tata Cara yang 

meliputi : alur pendaftaran, tata cara pendaftaran, tata cara pembayaran dan alur registrasi ulang 

serta informasi mengenai syarat dan biaya yang meliputi : syarat pendaftaran ulang, syarat foto diri 

dan informasi mengenai biaya pendidikan untuk masing-masing Program Studi, selain itu jika para 

calon peserta kesulitan mereka dapat menghubungi Call Center yang khusus menjelaskan masalah 

penmaru secara detail dengan  meng-akses laman http://penmaru.umsu.ac.id 

 
2. Tahapan Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) 

Pendaftaran penmaru UMSU dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya adalah sbb : 
 

a.  Melakukan Registrasi Online 

Proses Registrasi dapat dilakukan pada laman http://penmaru.umsu.ac.id , dengan mengklik 

menu Pendaftaran. 

b.  Melakukan Pembayaran Biaya Pendaftaran PMB 

Lakukan Pembayaran Biaya Pendaftaran PMB melalui Bank Syariah Mandiri di seluruh wilayah 

Indonesia. Tata cara pembayaran dapat dilihat melalui website http://penmaru.umsu.ac.id pada 

menu alur dan tata cara pembayaran.  
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c.  Login 

Bila pembayaran telah dilakukan oleh peserta ujian, maka peserta ujian dapat langsung 

melakukan login pada laman http://penmaru.umsu.ac.id , dengan memilih menu Login. Kemudian 

masukkan Nomor Pendaftaran sebagai username dan password yang terdapat pada Bukti 

Pendaftaran pada saat melakukan pendaftaran online melalui website http://penmaru.umsu.ac.id.  
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3. Mengisi Biodata dan Kelengkapan Secara Online 

Jika anda berhasil melakukan Login, maka anda akan masuk kehalaman menu pengisian 

biodata. Mulai dari pengisian data peserta, data sekolah, data orang tua, data wali dan data 

kebutuhan khusus. Adapun data peserta yang harus dilengkapi seperti gambar dibawah ini : 
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Deskripsi singkat dari gambar diatas sebagai berikut : 

✓ Nama Lengkap diisi sesuai dengan yang tertera pada Ijazah atau SKHU (Surat Keterangan Hasil 

Ujian). 

✓ Kewarganegaraan diisi sesuai dengan asal Negara anda. 

✓ Jenis Kelamin diisi berdasarkan jenis kelamin anda. 

✓ Agama diisi berdasarkan agama yang anda yakini. 

✓ Tempat lahir diisi sesuai yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk). 

✓ Tanggal lahir diisi sesuai yang tertera pada KTP. 

✓ Golongan darah diisi sesuai dengan golongan darah anda. 

✓ Hobi diisi sesuai dengan kegemaran yang anda miliki, jika tidak ada pilihan hobi boleh diisi dengan 

pilihan lain-lain. 

✓ Status perkawinan diisi sesuai dengan status yang anda miliki, kawin atau belum kawin. 

✓ Provinsi diisi sesuai dengan asal provinsi tempat tinggal anda yang tertera pada KTP. 

✓ Kabupaten/Kota diisi sesuai dengan asal kabupaten tempat tinggal anda yang tertera pada KTP. 

✓ Kecamatan diisi sesuai dengan asal kecamatan tempat tinggal anda yang tertera pada KTP. 

✓ Alamat (RT) diisi sesuai dengan alamat (RT) tempat tinggal anda yang tertera pada KTP. 

✓ Alamat (RW) diisi sesuai dengan alamat (RW) tempat tinggal anda yang tertera pada KTP. 

✓ Alamat Nama Dusun diisi sesuai dengan alamat dusun tempat tinggal anda yang tertera pada KTP. 

✓ Alamat desa kelurahan diisi sesuai dengan alamat desa/kelurahan tempat tinggal anda yang tertera 

pada KTP. 

✓ Kode Pos diisi sesuai dengan kode pos tempat tinggal anda yang tertera pada KTP. 

✓ Nomor Telepon diisi sesuai dengan telepon rumah anda yang aktif. 

✓ Nomor Hp diisi sesuai dengan nomor Hp anda yang aktif. 

✓ Email diisi sesuai dengan alamat email anda yang aktif. 

✓ Jenis tinggal diisi sesuai dengan bersama siapa anda tinggal. 
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✓ Sumber biaya kuliah diisi sesuai dengan dari manakah sumber biaya kuliah anda. 

✓ Kemampuan membaca Al-Qur’an diisi sesuai dengan bagaimana kemampuan anda didalam 

membaca Al-Qur’an. 

✓ Alamat pada saat ujian diisi sesuai dengan alamat anda saat pelaksanaan ujian, jika anda kos di 

Medan alamat pada saat ujian diisi dengan alamat kos anda. 

✓ Gelombang pendaftaran diisi sesuai dengan gelombang berapa anda mendaftar. 

✓ Program studi pilihan diisi sesuai dengan program studi yang anda pilih. 

✓ Waktu kuliah diisi sesuai dengan waktu kuliah yang anda pillih. 

✓ Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diisi sesuai dengan pilihan apakah anda mendapat Kartu 

Perlindungan Sosial atau tidak. 

✓ Nomor Kartu Perlindungan Sosial (KPS), jika anda memiliki Kartu Perlindungan Sosial maka Nomor 

KPS diisi sesuai dengan nomor yang tertera pada KPS. 

✓ Asal informasi diisi sesuai dengan dari manakah asal informasi mengenai Penerimaan Mahasiswa  

Baru (PMB) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang anda dapatkan. 

Setelah mengisi biodata peserta, selanjutnya peserta ujian harus mengisi data sekolah seperti pada 

tampilan dibawah ini : 
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Deskripsi singkat dari gambar diatas sebagai berikut : 

✓ Provinsi SMTA diisi sesuai dengan asal Provinsi sekolah anda yang tertera pada Ijazah/SKHU. 

✓ Kabupaten/Kota SMTA diisi sesuai dengan asal Kabupaten/kota sekolah yang tertera pada 

Ijazah/SKHU. 

✓ Asal  SMA/Sederajat diisi sesuai dengan nama asal sekolah yang tertera pada Ijazah/SKHU. 

✓ Alamat sekolah SMA/Sederajat diisi sesuai dengan alamat sekolah yang tertera pada Ijazah/SKHU. 

✓ Jurusan SMA/Sederajat diisi sesuai dengan jurusan yang tertera pada Ijazah /SKHU. 

✓ Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diisi sesuai dengan NISN yang tertera pada Ijazah/SKHU. 

✓ Nomor Induk Kependudukan (NIK) diisi sesuai dengan NIK yang tertera pada KTP. 

✓ Berkas Pendaftaran diisi sesuai dengan asal berkas pendaftaran anda dari Ijazah atau SKHU. 

✓ Tanggal Ijazah/SKHU diisi sesuai dengan tanggal kelulusan yang tertera pada Ijazah/SKHU. 

✓ Nomor Ijazah/SKHU SMA diisi sesuai dengan Nomor Ijazah/SKHU yang tertera pada Ijazah atau 

SKHU. 

✓ Nilai Ujian Nasional SMA/Sederajat diisi sesuai dengan nilai yeng tertara pada Ijazah/SKHU. 

✓ Jumlah Mata Pelajaran Nasional SMA/Sederajat diisi sesuai dengan jumlah Mata Pelajaran Ujian 

Nasional yang tertera pada Ijazah/SKHU. 

✓ Tahun Tamat SMA/Sederajat diisi sesuai dengan dengan tahun kelulusan yang tertera pada 

Ijazah/SKHU. 

Kemudian setelah mengisi biodata sekolah selanjutnya calon peserta ujian harus mengisi data orang 

tua seperti pada tampilan dibawah ini : 
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Deskripsi singkat dari gambar diatas sebagai berikut : 

✓ Nama Ayah diisi sesuai dengan nama lengkap Ayah anda. 

✓ Tanggal Lahir Ayah diisi sesuai dengan tanggal lahir Ayah anda. 

✓ Jenjang Pendidikan Ayah diisi sesuai dengan jenjang pendidikan Ayah anda. 

✓ Pekerjaan Ayah diisi sesuai dengan pekerjaan Ayah anda. 

✓ Penghasilan Ayah diisi sesuai dengan penghasilan Ayah anda. 

✓ Telepon Ayah diisi sesuai dengan nomor telepon rumah Ayah anda yang aktif. 

✓ Nama Ibu diisi sesuai dengan nama lengkap Ibu anda. 

✓ Tanggal Lahir Ibu diisi sesuai dengan tanggal lahir Ibu anda. 

✓ Jenjang Pendidikan Ibu diisi sesuai dengan jenjang pendidikan Ibu anda. 

✓ Pekerjaan Ibu diisi sesuai dengan pekerjaan Ibu anda. 

✓ Penghasilan Ibu diisi sesuai dengan penghasilan Ibu anda. 

✓ Telepon Ibu diisi sesuai dengan nomor telepon rumah Ibu anda yang aktif. 

✓ Provinsi Orang Tua diisi sesuai dengan Provinsi tempat tinggal orang tua anda. 

✓ Kabupaten/Kota Orang Tua diisi sesuai dengan Kabupaten/Kota Tempat tinggal orang tua anda. 

✓ Kecamatan Orang Tua diisi sesuai dengan Kecamatan tempat tinggal orang tua anda. 
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✓ Alamat orang tua diisi sesuai dengan alamat tempat tinggal orang tua anda. 

✓ Kode Pos orang tua diisi sesuai dengan kode pos tempat tinggal orang tua anda. 

Setelah mengisi biodata orang tua selanjutnya calon mahasiswa peserta ujian mengisi data wali jika 

tidak ada wali, maka data wali boleh dikosongkan seperti pada tampilan dibawah ini : 

 
Deskripsi singkat dari gambar diatas sebagai berikut : 

✓ Nama Wali diisi sesuai dengan nama lengkap Wali anda, jika anda mempunyai wali. 

✓ Tanggal Lahir Wali diisi sesuai dengan tanggal lahir Wali anda, jika anda mempunyai wali. 

✓ Jenjang Pendidikan Wali diisi sesuai dengan jenjang pendidikan Wali anda, jika anda mempunyai 

wali. 

✓ Pekerjaan Wali diisi sesuai dengan pekerjaan Wali anda, jika anda mempunyai wali. 

✓ Penghasilan Wali diisi sesuai dengan penghasilan Wali anda, jika anda mempunyai wali. 

✓ Telepon Wali diisi sesuai dengan nomor telepon rumah Wali anda yang aktif, jika anda mempunyai 

wali. 

Dan Tahap selanjutnya adalah mengisi data kebutuhan khusus yang meliputi Kebutuhan Khusus 

Peserta, Kebutuhan Khusus Ayah dan Kebutuhan Khsusus Ibu, jika tidak ada kebutuhan khusus maka 

boleh dikosongkan seperti pada tampilan dibawah ini : 
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Deskripsi singkat dari gambar diatas sebagai berikut : 

✓ Data kebutuhan khusus peserta diisi sesuai dengan kebutuhan khusus anda, jika anda mempunyai 

kebutuhan khusus. Jika tidak ada data kebutuhan khusus peserta, data boleh dikosongkan. 

✓ Data kebutuhan khusus Ayah diisi sesuai dengan kebutuhan khusus Ayah anda, jika Ayah anda 

mempunyai kebutuhan khusus. Jika tidak ada data kebutuhan khusus Ayah anda, data boleh 

dikosongkan. 

✓ Data kebutuhan khusus Ibu diisi sesuai dengan kebutuhan khusus Ibu anda, jika Ibu anda 

mempunyai kebutuhan khusus. Jika tidak ada data kebutuhan khusus Ibu anda, data boleh 

dikosongkan.  

Setelah data diatas sudah dilengkapi selanjutnya tekan tombol simpan agar data keseluruhan dapat 

disimpan kedalam database. 
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Kemudian setelah melengkapi biodata diatas peserta calon ujian Penmaru UMSU harus Upload 

Foto dan Upload Ijazah yang ada pada menu Upload Foto bagian sebelah kiri dengan menekan tombol 

Upload Foto Warna Hijau seperti pada tampilan dibawah ini : 

 

Sedangkan untuk Upload Ijazah calon mahasiswa harus menekan tombol Upload Ijazah yang berwarna 

hijau seperti pada tampilan dibawah ini : 
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4. Mencetak Kartu Ujian 

Kemudian setelah mengupload file Foto dan File Ijazah/SKHU yang dilegalisir maka tahap 

selanjutnya adalah Unduh kartu ujian dengan memilih menu Download Kartu Ujian yang ada pada 

bagian sebelah kiri. Seperti yang ada pada tampilan dibawah ini : 
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5. Tes Kesehatan 

Bagi peserta yang telah mencetak kartu ujian, agar segera lakukan tes kesehatan di kampus 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Batas akhir tes kesehatan paling lambat 3 hari sebelum 

hari pelaksanaan ujian Penmaru dilaksananakan dengan membawa dan menunjukkan kartu peserta 

ujian kepada petugas kesehatan seperti yang ada pada laman http://penmaru.umsu.ac.id  yang 

terdapat pada menu alur dan tata cara pendaftaran Penmaru UMSU 2018 yang ditunjukkan gambar 

dibawah ini : 

a. Jalur PBT (Paper Base Test) 
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b. Jalur CBT (Computer Base Test) 

 

c. Jalur Prestasi  

 

14 


