PANDUAN APLIKASI BPP UNTUK MAHASISWA

Tampilan halaman awal aplikasi yang bisa di akses dari : https://kompre.um-palembang.ac.id/bpp/
Terdiri dari 4 menu yaitu
1. Menu Form
Menu untuk melakukan pengajuan Lunas seluruh BPP
2. Menu Cek Pengajuan
Menu untuk cek pengajuan Lunas seluruh BPP yang sudah pernah di buat sebelumnya.
3. Menu Panduan
Menu yang berisi panduan mengenai aplikasi ini.
4. Menu Bantuan
Menu yang berisi halaman bantuan, ketika mengalami masalah atau kesulitan.

1. Menu form Pengajuan.

-

Jika memlilih menu form pengajuan maka akan tampil halaman seperti di atas. Silahkan mengisi
dengan NIM dan menjawab kode pertanyaan penjumlahan yang di gunakan untuk
memverifikasi mahasiswa. Lalu, pilih tombol Periksa

-

Jika sudah, nanti akan tampil form pengajuan pelunas BPP. Untuk bagian NIM dan Fakultas sudah
akan terisi otomatis

Anda hanya cukup mengisi Nama, Jurusan, Email yang aktif, No. handphone (WA) yang aktif,serta
Alamat dengan jelas dan singkat saja.
“Untuk nama hanya dibatasi sampai dengan 24 karakter, jika nama anda terlalu panjang mohon untuk
mempersingkatnya. Begitu juga untuk bagian alamat, dibatasi sampai dengan 80 karakter.”

Selanjutnya anda diharuskan untuk upload file berkas-berkas yang dibutuhkan. Mohon untuk
memperhatikan ukuran file yang akan di upload. Karena file yang akan di upload dibatasi.

Pastikan, juga file tersebut jelas dan terbaca. Karena, jika file yang di upload tidak jelas maka besar
kemungkinan permohonan pengajuan akan ditolak. Jika , sudah silahkan centang tombol Setuju, lalu klik
tombol Kirim

-

Jika sudah maka akan muncul pemberitahuan bahwa permohonan pengajuan berhasil.
Selanjutnya akan muncul halaman seperti dibawah ini.

- Mohon untuk menyimpan dan mencatat atau silahkan di foto Kode Unik dan NIM ini. Karena,
akan digunakan untuk memeriksa secara berkala permohonan pengajuan lunas BPP yang sudah
dikirim.

2. Menu Cek Pengajuan
Menu ini digunakan untuk memeriksa secara berkala permohonan pengajuan BPP yang sudah
dikirimkan sebelumnya

-

Silahkan masukkan NIM dan Kode Unik yang didapat pada saat melakukan permohonan pengajuan
BPP sebelumnya.
Jangan lupa juga untuk mengisi kode pertanyaan penjumlahan yang digunakan untuk meverifikasi
user.

Silahkan klik tombol periksa jika sudah.

Jika, Kode Unik, NIM, dan Kode Jawaban Penjumlahan benar dan sesuai. Maka, data anda akan
ditampilkan

-

Anda bisa melihat dan mendonload file berkas yang sudah di upload. Namun, anda tidak bisa
mengedit atau menghapus file tersebut. Jika terdapat kesalahan data atau kesalahan file yang di
upload silahkan untuk mengirim ulang seluruh file tersebut seperti pada petunjuk Point 1 di atas
(Menu form Pengajuan) .

Catatan : “Jika anda mengirim ulang seluruh file harap di simpan lagi NIM dan kode unik anda yang baru,
karena data anda akan di anggap ganda, jika lebih dari 1 kali melakukan pengiriman
permohonan lunas BPP. Serta Kode Unik anda yang lama dianggap tidak berlaku”

-

Harap meperhatikan field status, jika status ”Masih dalam Proses” Itu artinya Permohonan
pengajuan lunas BPP sudah masuk dan sedang di proses.

-

Jika Permohonan pengajuan lunas BPP anda disetujui, status akan berubah menjadi “Sudah ACC”.

Anda juga bisa langsung mencetak bukti bukti Lunas seluruh BPP dengan memilih tombol “Cetak”

Maka akan tampil lebih kurang seperti diatas, anda bisa langsung mencetaknya sendiri langsung ke
Printer. Atau bisa juga menyimpan dalam format PDF melalui tombol yang berada di pojok kanan atas.

Jika, status “Ditolak” maka anda harus upload ulang seluruh berkas. Serta Kode Unik yang sebelumnya
tidak berlaku lagi. Karena anda akan mendapatkan kode unik baru ketika upload ulang seluruh berkas
nanti.

3. Menu Panduan
Menu berisi panduan umum mengenai cara melakukan permohonan Pengajuan pelunasan BPP

4. Menu Bantuan
Menu yang berisi informasi bantuan jika mengalami gangguan atau permasalahan

