Tutorial Cara Mengisi Formulir Online
Pendaftaran Mahasiswa MEDIU
1.

Akses website MEDIU dengan alamat http://mediu.edu.my kemudian klik Apply Now

2.

Anda akan mulai mengisi formulir pendaftaran. Pilih Akademic Cource kemudian klik Next

3.

Pilih periode pendaftaran “2008, September”. Kemudian pilih jurusan yang anda minati. First Choice
adalah pilihan jurusan yang menjadi prioritas. Second Choice adalah pilihan jurusan alternatif jika tidak
diterima pada pilihan pertama. Kemudian klik Next.

4.

Kemudian anda akan diminta membuat account. Account ini nantinya digunakan untuk mengecek
status pendaftaran anda, apakah diterima atau tidak. Juga untuk mengecek pembayaran uang
pendaftaran anda sudah di terima atau belum.
a) Masukkan pada kotak username apa saja minimal 6 karakter.
b) Masukkan password pada kotak password yang mudah diingat
c) Masukkan kembali password pada kotak password again yang sama di kotak selanjutnya
d) Masukkan email anda pada kotak email. Jika anda belum memiliki email silakan membuatnya
terlebih dahulu.
e) Masukkan kata yang muncul pada kotak setelahnya untuk menghindari SPAM

5.

Kemudian anda diminta untuk melengkapi data diri
a) Masukan nama lengkap pada kotak Full name.
b) Masukkan nomor KTP pada kotak Identity Card No.
c) Pada bagian jenis kelamin Gender, pilih Male jika anda laki-laki dan Female jika perempuan.
d) Pada kotak Date Of Birth isikan tanggal lahir anda.
e) Pada kotak Citizenship isikan kewarganegaraan anda. Misal: Indonesia, Malaysia, Dll
f) Pada kotak Phone No isikan nomor telepon anda. Boleh telepon rumah atau hand phone
g) Pada kotak Postal Address isikan alamat tempat tinggal anda.
h) Pada kotak State isikan nama provinsi
i) Pada kotak Post Code isikan kode pos
j) Pada kotak Country isikan negara tempat tinggal anda.
Klik tombol Next jika sudah selesai. Atau klik Previous jika ingin mengoreksi halaman sebelumnya.

6.

Anda diminta untuk mengisikan informasi akademis anda.
a) Pada kotak Institution name isikan nama SMU / SMK / MA atau sederajat
b) Pada Country pilih negara tempat SMU anda berada
c) Pada kotak Certificate isikan nama ijazah yang terdapat daftar nilai, yang anda dapatkan saat lulus
SMU. Misal: “Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Atas”, “Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah
Kejuruan”, “Surat Tanda Lulus Madrasah Aliyah”, dll
d) Mada kotak Major isikan jurusan bidang studi anda di SMU. Jika SMU, isikan “Natural Science”. Jika
SMK isikan sesuai jurusannya misal untuk STM isikan “Electrical Engineering”, atau ”Technical
Engineering” atau SMK jurusan bahasa inggris isikan “English Programme”. Untuk MA atau Pondok
isikan “Islamic Science”.
e) Pada kotak Grade/CGPA isikan nilai NEM, atau Nilai EBTA/EBTANAS, atau nilai pada ijazah pondok.
Dengan format penulisan:

[Nilai / Nilai Sempurna]

Contoh:
Jika nilai pada NEM adalah 7,8 dan nilai sempurnanya adalah 10 maka tulislah “7.8/10”
Jika nilai pada Nilai EBTA adalah 93 dan nilai sempurnanya adalah 120 maka tulislah “93/120”
f)

Pada kotak Graduate Year tulislah tahun kelulusan dari SMU / MA / Pondok.

Klik tombol Next jika sudah selesai. Atau klik Previous jika ingin mengoreksi halaman sebelumnya.

7.

Anda diminta mengisikan informasi pengalaman kerja di instansi (wiraswasta tidak termasuk di sini)
a) Pada kotak Job Title isikan nama perkerjaan anda, misalkan: “Goverment Officer” (Pegawai
Negeri), “Labour” (Buruh Pabrik), “Teacher” (Guru), dll
b) Pada kotak Job Type isikan bidang pekerjaan anda, misalkan: “Educational” (Pendidikan),
“Engineering” (Mesin dan Listrik), “Islamic” (Islami), dll
c) Pada kotak Company isikan nama perusahaan anda.
d) Pada kotak City or State isikan nama kota atau provinsi tempat perusahaan berada.
e) Pada kotak Country isikan nama negara tempat perusahaan berada.
f) Pada kotak Phone No. isikan nomor telepon perusahaan.
g) Pada kotak Fax no. isikan nomor fax perusahaan.
h) Pada kotak Start Working Date isikan tanggal mulai bekerja.
i) Pada kotak End Working Date isikan tanggal kerja berakhir.
j) Kotak Responsibility dikosongkan saja.
k) Pada kotak Reference Person isikan nama orang yang dapat dihubungi di perusahaan tempat anda
pernah bekerja, yang dapat menjadi saksi bahwa anda pernah bekerja di sana.
l) Pada kotak Ref Person Position isikan jabatan dari orang tersebut di perusahaan.
Klik tombol Next jika sudah selesai. Atau klik Previous jika ingin mengoreksi halaman sebelumnya.

8.

Akan muncul keterangan pernyataan tentang kemampuan bahasa arab. Pendaftar MEDIU diwajibkan
mengikuti tes MAPT kecuali :
a) Bahasa Arab adalah bahasa sehari-harinya sejak lahir
b) Sudah pernah mengikuti program yang bahasa pengantarnya bahasa arab.
Klik pada kotak I would like to sit for (saya bersedia ikut tes bahasa arab).

9.

Kemudian anda diminta mengisi tentang informasi keuangan
a) Pilih I wish to apply a scholarship bila anda ingin mengajukan beasiswa, atau pilih I will be selffunded jika anda tidak ingin mengajukan beasiswa.
b) Pada kotak Guardian Name tulis nama orang tua, atau orang yang menafkahi atau pernah
menafkahi anda jika anda sudah bekerja. (Misal: ayah, paman, kakek, dll)
c) Pada kotak Guardian Occupation tulis pekerjaan orang tersebut.
d) Pada kotak Monthly Income isi penghasilan rata-rata perbulan dari orang tersebut
e) Pada kotak Employer Address isikan nama perusahaan dan alamat tempat orang tersebut bekerja
f) Pada kotak No. of Sibling isikan jumlah saudara kandung
g) Abaikan saja kotak yang bertuliskan Will other funds available to help your program? Sebagai
tanda bahwa tidak ada sumber dana lain yang akan membiayai anda kuliah di MEDIU
h) Klik Yes pada kotak Have you received any scholarship in the past? Jika anda pernah mendapat
beasiswa di masa lalu pada kotak Scholarship Name sebutkan nama beasiswanya pada kotak Year
isikan tahun mendapat beasiswa dan pada kotak Total Amount isikan besarnya beasiswa.
i) Pada kotak bagian A. Detail of Dependants[s] and Spouse (if married) of Father/Mother/Guardian
isikan data orang-orang yang menjadio tanggungan Ayah atau Ibu atau orang yang menafkahi anda.
 Tulis nama pada kotak Name
 Tulis usia pada kotak Age
 Tulis hubungan kekeluargaan dengan Ayah/Ibu/Orang yg menafkahi anda pada kotak
Relationship. Misal: “Son” (anak laki-laki), “Daughter” (Anak perempuan), “Brother” (Adik
laki-laki), “Wife” (Istri)dll
 Tulis tingkat pendidikan pada kotak School. Misal: “University” (Kuliah), “High-School”
(SMU), “Junior-High School” (SMP), “Elementary School” (SD), dll
 Tulis rata-rata pengeluaran perbulan pada kotak Monthly Expenditure.

j)

Pada kotak bagian B. Is any member of applicant’s family working? Anda diminta mengisikan
informasi tentang anggota keluarga yang sudah bekerja.
 Tulis nama pada kotak Name
 Tulis usia pada kotak Age
 Tulis hubungan kekeluargaan dengan anda pada kotak Relationship. Misal: “Brother” (Adik
laki-laki), “Sister” (Saudara perempuan), dll
 Tulis jenis pekerjaan pada kotak Occupation. Misal: “University” (Kuliah), “High-School”
(SMU), “Junior-High School” (SMP), “Elementary School” (SD), dll
 Tulis nama perusahaan tempat bekerja pada kotak Employer.
 Tulis rata-rata penghasilan perbulan pada kotak Monthly Income.

10. Cek kembali semua isian anda. Jika anda yakin sudah terisi dengan benar klik Submit.

11. Cek email anda (di Yahoo, atau Hotmail, atau Gmail, dll). Akan ada email baru dari Al Madinah
International University yang berisi konfirmasi atas pendaftaran anda. Contoh isi email :

Penting bagi anda untuk menyimpan baik-baik Ref. No (Reference Number), username dan password.
Kemudian klik alamat http://cmsweb.mediu.edu.my/jamiah/applicant yang terdapat pada e-mail.

12. Pada halaman login masukkan username dan password anda yang terdapat dalam email tadi. Klik
Login.

13. Di halaman ini anda dapat melihat status pendaftaran anda. Anda juga dapat melihat status
pendaftaran tes MAPT jika anda mendaftar. Selanjutnya anda diminta untuk menyerahkan dokumendokumen yang dipersyaratkan (Ijazah, KTP, photo, slip gaji, dll). Klik View Details pada bagian
Admission Application.

14. Pastikan anda sudah menyiapkan hasil scan dari dokumen berikut:
 Fotokopi ijazah SMU atau yang sederajat
 Fotokopi transkrip nilai
 Fotokopi KTP
 Fotokopi Akta kelahiran
 Foto berwarna 3 x 4 (4 lembar)
 Keterangan penghasilan/slip gaji
 Sertifikat lainnya
Upload masing-masing dokumen tersebut dengan cara berikut:
a) Lihat ke bagian bawah halaman sampai milhat tulisan Upload New Document.
b) Klik Browse pada bagian yang bertuliskan Step 1: Browse file to upload. Maka akan muncul kotak
dialog yang meminta anda menunjukkan file yang hendak di upload. Klik Open.
c) Kemudian pada bagian Step 2: Fill in the Remarks tuliskan deskripsi dokumen yang akan anda
upload. Aturannya sebagai berikut:
 Untuk fotokopi ijazah SMU atau yang sederajat tulislah “Sijil High School”
 Fotokopi transkrip nilai tulislah “Transcript”
 Fotokopi KTP tulislah “IDCard”
 Fotokopi Akta kelahiran tulislah “Relevant Document”
 Foto berwarna 3 x 4 (4 lembar) tulislah “Photograph”
 Keterangan penghasilan/slip gaji tulislah “Income Statement”
 Sertifikat lainnya tulislah “Relevant Document”
d) Jika sudah klik Upload.
e) Lakukan hal yang serupa untuk dokumen lain.

15. Jika proses upload berhasil, dokumen yang sudah di upload akan terlihat di bagian List of
Documents(s)

16. Langkah selanjutnya adalah membayar uang pendaftaran. Klik Dashboard pada menu di bagian atas,
dan anda akan kembali ke halaman awal. Klik pada bagian payment details.

17. Di halaman ini dijelaskan cara pengiriman uang pendaftaran. Berikut langkah-langkahnya:
a) Kami menyarankan anda mengirim melalui transfer bank ke rekening berikut:
Nama Bank

: Maybank Berhad

Alamat

: No.20 Jalan Tengku Ampuan Zabedah D 9/D

Section 9, 40100 Shah Alam
Selangor, Malaysia
Tujuan transfer

: AL-MADINAH INTERNATIONAL UNIVERSITY

Account No

: 562731104591

Swift Code

: MBBEMYKL

b) Simpan slip bukti transfer anda baik-baik.
c) Tulis nama anda, Reference Number dan Nomor KTP anda pada slip tersebut.
d) Scan slip tersebut dan kirim sebagai attachment ke alamat email admission@mediu.edu.my

Klik Logout jika anda sudah selesai. Dan anda bisa login kembali kapan saja diperlukan.

Selesai

