CARA PENDAFTARAN ONLINE
PENERIMAAN MAHASISWA BARU BOGOR EDUCARE
ANGKATAN 22 – TAHUN 2018
1. Buka website pmb.bogoreducare.org, di bagian Login Member, Klik “Register”.

2. Langkah selajutnya, isi Form Register lalu klik “Simpan”.

3. Setelah mengisi form Register, maka sistem web akan mengirimkan email
validasi ke alamat email pendaftar, maka selanjutnya buka kotak masuk email
yang digunakan sebagai username di form Register.

4. Buka Kotak masuk email maka akan ada email dari PMB Bogor EduCARE (jika
tidak ada di Kotak Masuk/INBOX, coba dilihat di SPAM). Buka email dari PMB
Bogor EduCARE dan klik link VALIDASI ACOUNT MEMBER.

5. Jika link validasi sudah di-klik, maka akan langsung terhubung ke web
pmb.bogoreducare.org. Ada keterangan “validasi telah berhasil”, langkah
selanjutnya ke bagian Login Member, lalu Log In dengan username & password
yang telah dibuat sebelumnya saat Registrasi.

6. Setelah terbuka halaman Member Area, lalu klik “Form Pendaftaran” untuk
pengisian data pendaftar.

7. Lalu isi formulir tersebut dengan data yang sesuai.

8. Jika formulir sudah terisi semua, lalu klik “Simpan”.

9. Langkah selanjutnya kembali ke halaman Member Area, lalu klik “Upload
Lampiran”.

10. Kemudian upload file-file yang diminta dengan cara klik “Pilih File”, lalu pilih file
yang sesuai dengan keterangan yang diminta. Contoh: File Foto, maka pilih file
pas photo yang tersimpan di drive. Setelah file dipilih, maka keterangan file akan
berubah menjadi nama file yang dipilih, lalu klik “Upload”. Ulangi langkah
tersebut untuk meng-upload file-file lainnya, seperti Ijazah, KTP, dan Surat
Miskin/SKTM.

11. Jika file-file tersebut selesai ter-upload, keterangan pada “File Yang Sudah Di
Upload” akan terisi sesuai dengan nama file-nya.

12. Setelah meng-upload file lampiran, kemudian kembali ke halaman “Member
Area” lalu klik “Lokasi Rumah Google Maps”.

13. Silahkan baca keterangan yang ada pada halaman tersebut, lalu buka Google
Maps di Tab Baru pada browser atau klik “disini” pada bagian keterangan.

14. Jika Google Maps sudah terbuka, carilah titik koordinat yang sesuai dengan
lokasi rumah, lalu klik kanan pada titik tersebut, maka akan muncul pilihan menu
lalu klik “Ada apa di sini?”.

15. Setelah “Ada apa di sini?” diklik, maka di bagian bawah akan muncul keterangan
seperti foto tempat, nama daerah, dan titik koordinat tempat tersebut. Salin titik
koordinat yang berupa angka-angka dengan cara mem-blok keterangan angka
tersebut, klik kanan, salin/copy.

16. Kembali ke halaman Lokasi Rumah dengan Google Maps pada web
pmb.bogoreducare.org lalu tempel/paste titik koordinat yang sebelumnya
disalin/di-copy dari Google Maps pada “Koordinat Lokasi Anda” kemudian klik
“Simpan”.

17. Setelah pengisian Formulir, Upload Lampiran, dan Lokasi Rumah dengan Google
Maps sudah dilakukan, tahapan selanjutnya adalah menunggu proses verifikasi
yang akan dilakukan tim PMB Bogor EduCARE. Dimana data formulir akan dicek
apakah sudah benar pengisiannya, data lampiran dicek apakah sudah semua file
ter-upload dan file-file sesuai dengan yang diminta. Jika data dan file lampiran
sudah sesuai, maka akan data akan diverifikasi dan pendaftar mendapatkan No
Tes yang bisa dilihat di halaman “Cetak No Tes”. Lamanya proses verifikasi
adalah dengan acuan sebagai berikut:
a. Verifikasi pendaftaran untuk gelombang I maksimal 3 Mei 2018. Artinya para
pendaftar yang lolos verifikasi dan masuk Tes Gelombang I akan mendapat NO
TES selambat-lambatnya tanggal 3 Mei 2018
b. Verifikasi pendaftaran untuk gelombang II maksimal 25 Juni 2018. Artinya
para pendaftar yang lolos verifikasi dan masuk Tes Gelombang II akan
mendapat NO TES selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2018.

18. Sebelum mendapat No Tes, sebaiknya untuk mempersiapkan berkas-berkas
yang harus dibawa saat Tes Tertulis yaitu:
a. Nomor Tes,
b. Formulir Pendaftaran
c. Foto Copy Ijasah dilegalisir/Surat Tanda Kelulusan + Daftar Nilai,
d. Foto Copy KTP/Identitas yang masih berlaku,
e. Foto Copy Kartu Keluarga,
f. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW yang ditandatangani Lurah/Kepala
Desa,
g. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Slip Gaji,
h. Surat ijin dari Orang tua (ditandatangani Bapak dan Ibu).
Formulir pendaftaran bisa di download di web pmb.bogoreducare.org pada halaman
“Download Brosur & Formulir”.

Sangat dianjurkan untuk men-download juga file “Contoh Pengisian Formulir
Pendaftaran BEC 2018” sebagai acuan pengisian formulir agar pengisiannya
dilakukan dengan baik dan benar.

19. Jika data pendaftaran sudah terverifikasi oleh tim PMB Bogor EduCARE, maka
pendaftar dapat mengetahui dan mendownload NO TES yang nantinya digunakan
sebagai syarat mengikuti Tes Tertulis Penerimaan Mahasiswa Baru BEC. Buka

web pmb.bogoreducare.org, Log in, kemudian setelah halaman Member Area
terbuka, klik “Cetak No Tes”.

20. Jika yang muncul pada halaman Cetak No Tes Tertulis adalah “No Tes Belum
Tersedia”, itu menandakan bahwa verifikasi data pendaftar masih dalam proses
(acuan waktu maksimal mendapat No Tes ada pada poin 17).

21. Jika proses verifikasi selesai, maka saat membuka halaman Cetak Nomor Tes
Tertulis, sudah dapat dilihat No Tes pendaftar, lalu klik tombol PDF untuk
mendownload No Tes yang kemudian dicetak.

22. Berikut adalah contoh Nomor Tes yang nantinya akan diterima, dimana di
dalamnya ada keterangan NO TES, nama dan data diri pendaftar serta pas Photo.

23. Setelah No Tes diterima dan semua berkas pendaftaran sudah dipersiapkan,
langkah selajutnya adalah mengikuti Tes Tertulis sesuai dengan jadwal yang
diterima. Tes tersebut akan dilaksanakan di kampus Bogor EduCARE (Tes
Gelombang I tanggal12 Mei 2018, Tes Gelombang II tanggal 30 Juni 2018). Saat
Tes Tertulis nanti diharuskan membawa persyaratan-persyaratan pendaftaran
yang telah disebutkan pada point 18. Semua persyaratan dimasukkan ke dalam
Business File ukuran F4 (Merah untuk perempuan dan Biru untuk laki-laki)
dibawa pada saat tes tertulis).

TES TERTULIS
1. Jadwal Tes Tertulis PMB Bogor EduCARE 2018
Tes Gelombang I: Sabtu, 12 Mei 2018
Tes Gelombang II: Sabtu, Sabtu 30 Juni 2018.
2. Waktu pelaksanaan tes mulai dari 08.00 WIB bertempat di Kampus Bogor
EduCARE, Jl. Cikiray RT 03 RW 06 Ds. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Bogor
(disarankan datang lebih awal, karena ada registrasi ulang berupa verifikasi
Nomor Tes dan pengumpulan berkas persyaratan terlebih dahulu).
3. Waktu pelaksanaan tes ± 3 jam.
4. Membawa alat tulis dan berkas persyaratan pendaftaran.
5. Berpakaian rapi/formal (kemeja, celana/rok bahan; tidak boleh memakai kaos,
celana jeans, celana training).
6. Tes Tertulis terdiri dari beberapa sesi (Tes Pengetahuan Umum, Matematika,
Bhs. Inggris, Verbal, dan Analisa Gambar).
7. Pengumuman Hasil Tes Tertulis Gelombang I maupun Gelombang II dapat
diakses tanggal 3 Juli 2018 di web pmb.bogoreducare.org (informasi lebih lanjut
akan diberikan pada saat Tes Tertulis)

