GAMBARAN UMUM WEBSITE SIBADIK (Sistem Informasi Bantuan Pendidikan)

Buka laman sibadik.pelalawankab.go.id melalui web browser di komputer.
Tampilan Menu Utama

1

2
3
Keterangan :
1. Daftar menu yang bisa dilihat informasi di dalamnya
2. Nama Program Kegiatan, Informasi jadwal akan dimulai dan berakhir pendaftaran dan upload dokumen
3. Kolom chatting online dengan Helpdesk SIBADIK
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Kategori persyaratan
Alur proses pengajuan Bantuan Pendidikan
Kolom berita yang disajikan oleh Admin SIBADIK
Kolom data yang bisa didownload/ unduh terkait bantuan pendidikan
Informasi terkini yang diupdate oleh Admin SIBADIK
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PENJELASAN UNTUK MENDAPATKAN AKUN

Berikut ini adalah penjelasan untuk mendapatkan akun di SIBADIK.
Bagi yang belum memiliki akun, silakan daftar untuk mendapatkannya. Klik
seperti gambar di bawah.

atau

Tampil form isian seperti gambar di bawah ini. Isilah dengan data yang sebenar-benarnya pada kolom isian.
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Setelah data diisi dan dirasa benar, selanjutnya klik
untuk mendapatkan akun

. Apabila sukses saat mendaftar, maka telah selesai

Catatan :
- Kesalahan saat pengisian data merupakan tanggung jawab masing-masing.
- Username yang digunakan saat masuk pada aplikasi adalah NIK dan password minimal 8 (delapan) karakter
yang telah ditentukan masing-masing.
- Akun yang telah didaftarkan, digunakan untuk program bantuan pendidikan tahun selanjutnya.
- Foto yang digunakan harus pas foto formal yang berlatar warna bebas, bukan foto selfi/ latar pemandangan.
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PENJELASAN PADA TAHAP MENGISIAN DATA DAN UPLOAD DOKUMEN YANG DISYARATKAN
Berikut ini adalah penjelasan umum terkait pengisian data dan upload scan dokumen berkas asli yang di-scan sesuai
persyaratan yang telah ditetapkan.
Buka laman sibadik.pelalawankab.go.id di web browser, silakan masuk untuk pengisian data dan melakukan
upload dokumen/ berkas asli yang di-scan sesuai dengan apa yang telah disyaratkan (Persyaratan bisa dilihat di
menu persyaratan). Klik

atau

.

Akan tampil laman Masuk di sisi mahasiswa. Isilah Nomor KTP/ NIK dan password yang telah didaftarkan
sebelumnya.
Lalu klik
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Maka akan tampil informasi seperti di bawah ini. Apabila ada data yang perlu di-edit (pembetulan), klik UBAH
PROFIL. Apabila data sudah dianggap benar, tahap selanjutnya adalah klik MULAI AJUKAN BANTUAN
PENDIDIKAN. (Ini akan aktif apabila panitia telah menetapkan tanggal pengajuan berkas)

Maka akan tampil INFORMASI DATA MAHASISWA. Isilah dan lengkapi data yang diperlukan dengan sebenarbenarnya sesuai dengan form isian seperti gambar di bawah ini sampai ke tahap akhir.
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Untuk INFORMASI KAMPUS, saat memilih nama Perguruan Tinggi dan tidak ada di dalam list pilihan, pilih
TAMBAH MANUAL lalu ketikkan nama kampus tempat kuliah saat ini. Untuk Lokasi, pilih lokasi kuliah saat ini, di
Riau atau di Luar Riau. Selanjutnya Pilih Kota tempat kuliah. Selanjutnya, isilah data sesuai dengan kolom isian
yang tersedia.
Untuk INFORMASI BANK, isilah Nomor Rekening Valid dan harus dalam keadaan aktif atas nama sendiri. Pilih
Nama Bank, isilah Cabang Bank sesuai dengan yang tertera di buku tabungan.
*Tips cepat dalam memilih nama kampus, nama kota, nama bank. Untuk nama kampus, ketik nama unik
kampus, misal “Riau”, maka akan tampil terkait dengan kata Riau. Untuk nama kota, ketik nama kota secara umum,
misal “Jakarta”, maka akan tampil terkait dengan kata Jakarta. Untuk nama bank, ketik nama bank yang dituju, misal
“Mandiri”, maka akan tampil terkait dengan kata Mandiri.
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Tahap selanjutnya adalah UPLOAD DOKUMEN berupa Dokumen Asli yang di-scan sesuai dengan data yang
disyaratkan seperti gambar bawah ini. (gambar merupakan beberapa data sebagai contoh).

Setelah data terisi semua, selanjutnya mahasiswa diminta untuk menyimpan data tersebut dengan klik
. Setelah klik simpan pengajuan, maka akan tampil informasi seperti gambar di bawah ini.

Apabila data telah disimpan dan ternyata masih ada data isian yang salah dan yang di-upload, mahasiswa masih
bisa melakukan pembetulan dengan mengklik

.

Apabila data sudah dirasa benar, mahasiswa bisa mengajuan bantuan pendidikan dengan mengklik
, dan mahasiswa tidak bisa lagi melakukan pembetulan data yang telah di-upload.
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Selanjutnya akan tampil Status Pendaftaran dengan beberapa informasi seperti gambar di bawah ini. (contoh pada
tahun 2020)

PENTING : Mahasiswa diminta untuk CETAK TANDA TERIMA dengan mengklik

.

Adapun contoh tanda terima seperti gambar di bawah ini. (contoh pada tahun 2020)
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Tanda Terima ini harus disertakan pada berkas jilid yang akan diantar/ dikirim kepada Panitia sebagai bukti bahwa
mahasiswa sudah melakukan proses pengajuan berkas secara online.
Catatan:
Tanda terima dipotong mengikuti garis, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa, 1 (satu) lembar untuk Panitia yang
dimasukkan dalam jilid.
Diminta kepada mahasiswa untuk mengirimkan berkas jilid melalui Kantor Pos sesuai dengan apa yang telah
disyaratkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dilakukannya proses upload dokumen. Bagi mahasiswa yang
upload pertanggal 31 Agustus 2020, berkas paling lambat diterima panitia pada tanggal 6 September 2020 Cap Pos.
(contoh tanggal tahun 2020)
Demikian, terimakasih.
Salam,
Helpdesk SIBADIK (*RA)
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