
PANDUAN LENGKAP PENDAFTARAN ONLINE MAHASISWA BARU IBT-PI 
 

1. Informasi dan Panduan pendaftaran Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia 

A. Pilihan Program Studi : 

• Fakultas Bisnis 

1. S2 Magister Manajemen 

B. Pilihan Kelas : 

• Kelas Reguler 1 : Jumat (19.00-21.00) & Sabtu (08.00-17.00) 

• Kelas Reguler 2 : Senin-Jumat (19.00-21.00) 

C. Download Rincian Biaya pendidikan Tahun ajaran 2021/2022 

D. Download Brosur PDF 

E. Download Alur Pendaftaran 

 

2. Cara Pendaftaran 

A. Persyaratan : 

1. Menyediakan Soft File Ijazah D4/S1 PDF/JPG. 

2. Menyediakan Soft File Transkrip Nilai D4/S1 PDF/JPG. 

B. Tahapan Pendaftaran s/d menjadi mahasiswa : 

1. Melakukan registrasi di link https://ibt-pi.ac.id/daftar 

2. Setelah melakukan registrasi, silahkan cek email yang didaftarkan pada saat melakukan 

registrasi untuk mendapatkan User ID dan Password. 

3. Melakukan pembayaran uang Pendaftaran Sebesar Rp. 1.675.xxx,- (satu juta enam ratus 

tujuh puluh lima ribu xxx = Nomor kode bayar akan di kirim ke Email) ke rekening : 

• Fakultas Bisnis : 00517-01-30-002441-8 BANK BTN 

*note : 

o Uang pendaftaran Rp. 1.675.xxx,- dengan rincian sebagai berikut : 

• Pendaftaran : Rp. 500.000,- 

• Matrikulasi : Rp. 500.000,- 

• TPA & Toefl : Rp. 675.000,- 

o Bank yang digunakan : Bank BTN a/n Yayasan Pendidikan Pelita Indonesia 

o Harap membayar sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. 

o Tuliskan nama dan email sesuai dengan nama dan email yang digunakan 

pada saat pendaftaran. 

4. Login ke website https://ibt-pi.ac.id menggunakan User ID dan Password yang telah 

dikirim melalui email. 

5. Upload Bukti pembayaran ke website https://ibt-pi.ac.id 

6. Tunggu verifikasi dari pihak Pelita Indonesia (Maksimum 3 Hari kerja). 

7. Setelah terverifikasi, maka anda akan mendapatkan nomor ujian yang akan diisi di link 

yang akan disertakan di website setelah pembayaran uang pendaftaran anda di verifikasi. 

https://pelitaindonesia.ac.id/gbr/biaya2020.jpg
https://pelitaindonesia.ac.id/gbr/Brosur%20Pelita%20Indonesia%202020.pdf
https://pelitaindonesia.ac.id/gbr/alur.jpg
https://ibt-pi.ac.id/daftar
https://ibt-pi.ac.id/
https://ibt-pi.ac.id/


8. Silahkan mengisi formulir pendaftaran pada link yang ditentukan. Pada saat mengisi 

formulir anda akan diminta untuk menyertakan Foto/Scan Transkrip Nilai dan Ijazah 

dalam bentuk PDF ataupun JPG. 

9. Tunggu verifikasi pengisian formulir anda dari pihak Pelita Indonesia (maksimum 3 hari 

kerja). 

10. Pengumuman lulus akan diumumkan maksimum 3 hari setelah formulir anda terverifikasi. 

11. Setelah pengumuman kelulusan, anda dapat membayar uang pangkal untuk perkuliahan 

dengan nominal 5.000.xxx (3 digit terakhir pembayaran merupakan nomor ujian yang 

dikirim pada saat pembayaran anda terverifikasi) ke rekening : 

• Fakultas Bisnis : 00517-01-30-002441-8 

*note : 

o Bank yang digunakan : Bank BTN a/n Yayasan Pendidikan Pelita Indonesia 

o Harap membayar sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. 

o Tuliskan nama dan email sesuai dengan nama dan email yang digunakan 

pada saat pendaftaran. 

12. Upload bukti pembayaran ke website https://ibt-pi.ac.id 

13. Tunggu Verifikasi dari pihak Pelita Indonesia (Maksimum 3 Hari kerja). 

14. Setelah terverifikasi, maka anda akan mendapatkan NIM dan telah terdaftar sebagai 

mahasiswa Pelita Indonesia. 

https://ibt-pi.ac.id/

