Panduan Registrasi
(Pendaftaran Calon Siswa Indonesia College)
https://registrasi.indonesiacollege.id
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Petunjuk Pendaftaran Indonesia College
A. Mendaftarkan akun
Tahapan mendaftarkan akun sebagai berikut :
1. Buka browser (dianjurkan menggunakan browser Google Chrome, apabila belum
memiliki dapat download pada URL berikut : https://www.google.com/chrome).
2. Ketikkan URL https://registrasi.indonesiacollege.id

Tampilan halaman depan web registrasi Indonesia College
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3. Klik tombol “Daftar Sekarang”.

4. Muncul formulir pendaftaran akun, silahkan isi formulir tersebut dengan baik
dan benar. Kemudian klik tombol “Daftar”.

5. Kemudian sistem secara otomatis akan membawa Anda ke halaman Login Siswa
dengan URL https://registrasi.indonesiacollege.id/siswa/ Silahkan masukkan email dan password yang pernah Anda daftarkan. Kemudian klik tombol “Login”.

B. Dashboard Halaman Siswa
Untuk menuju halaman dashboard, siswa harus melakukan login terlebih dahulu
seperti pada tahap A. 5. atau dengan klik tombol login pada halaman depan web
registrasi Indonesia College, lihat gambar pada tahap A. 2.
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Tampilan halaman dashboard siswa.
Keterangan :
1. Panel program bimbingan yang ditawarkan oleh Indonesia College kepada siswa.
2. Panel pengumuman.
3. Panel navigasi (menu).
C. Memilih Program Bimbingan
Langkah-langkah untuk memilih program bimbingan:
1. Pastikan biodata dan foto siswa telah diisi dengan lengkap dan benar. Untuk
membuka form biodata, silahkan klik menu “Biodata”.

Tampilan formulir biodata siswa.
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2. Kemudian dilanjutkan dengan memilih program bimbingan yang akan diambil,
dengan cara klik menu “Bimbingan” kemudian pilih submenu “Program”.

Tampilan halaman program bimbingan.
Pada contoh ini, dipilih Program Bimbingan Kedinasan. Akan muncul halaman
formulir Program Kedinasan seperti pada gambar di bawah ini. Isi dan lengkapi
formulir yang disediakan. Termasuk file foto bukti pembayaran. Apabila
formulir sudah diisi, klik tombol “Daftar”.

D. Melihat Program Bimbingan yang Terdaftar
Siswa dapat melihat program bimbingan yang diambil dengan cara klik menu
“Bimbingan” kemudian klik submenu “Terdaftar”. Maka akan muncul tampilan
seperti pada gambar dibawah ini.
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Pada kolom validasi akan terlihat status validasi yang dilakukan oleh admin Indonesia
College. Admin akan memeriksa formulir yang Anda isi. Status akan berubah
tervalidasi apabila Anda telah mengisi dengan benar formulir yang telah disediakan.

---- SELESAI ----
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