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Panduan Pendaftaran

1. Buka website SIBAS di http://www.sibas.uma.ac.id

2. Pada halaman depan website SIBAS, terdapat form login.
Untuk masuk ke dalam Sistem Informasi Pembayaran Seminar/Sidang (SIBAS) sebagai
mahasiswa, silahkan login dengan menggunakan akun AOC mahasiswa.

3. Setelah berhasil Login, Mahasiswa akan masuk kedalam Sistem Informasi Pembayaran
Seminar/Sidang (SIBAS).
Pada menu sebelah kiri, pilih menu Daftar Wisuda. Dan anda akan diarahkan kehalaman
Data Wisuda.
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4. Pada Halaman Data Wisuda, jika anda belum pernah mendaftar, pada kolom status akan
muncul status anda belum terdaftar, dan pada kolom Action akan muncul tombol Daftar.




Klik tombol Daftar jika kamu belum pernah mendaftar.
Jika kamu sudah pernah mendaftar tombol daftar akan berubah menjadi tombol
edit, yang artinya kamu bias mengedit data kamu.

5. Setelah klik tombol Daftar, kamu akan di arahkan ke halaman Form Pendaftaran. Pada
form pendaftaran wisuda mohon untuk melengkapi semua isian dengan data yang valid
dan benar.
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Pada isian Photo Wisuda, saat pertama kali daftar tidak usah diisi terlebih dahulu.
Photo Wisuda silahkan di upload setelah anda mengirimkan terlebih dahulu foto anda
dengan berpakaian rapi ke IT Support Fakultas, untuk selanjutnya anda akan
mengunduh foto wisuda yang telah di buat IT Support Fakultas di website fakultas
(untuk hal ini mohon menghubungi IT Support Fakultas).

6. Setelah anda mengisi form isian, kecuali foto wisuda, sesuai ketentuan diatas. Klik tombol
simpan. Kemudian anda akan diarahkan ke halaman Data Wisuda.

Setelah anda mendaftar wisuda, anda dapat mengunduh billing tagihan untuk pembayaran
wisuda pada kolom Cetak Billing seperti gambar diatas.
7. Klik Tagihan pada kolom Cetak Billing. Maka anda akan mendapatkan file PDF berisi
No.VA (Virtual Account) anda untuk pembayaran biaya wisuda.
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Untuk pembayaran wisuda, anda dapat melakukan pembayaran dengan metode transfer
melalui rekening Virtual Account atau dengan datang langsung ke bagian keuangan
Kampus 1 dan Kampus 2 UMA.

CATATAN :
1. Untuk pembayaran melalui bagian keuangan kampus UMA. Pembayaran akan
divalidasi max. 2x24 Jam.
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