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ALUR PENDAFTARAN SIPENMARU ONLINE
JALUR UMUM

1) Langkah ke 1
-

-

Calon pendaftar SIPENMARU Jalur Uji Tulis membuka laman website
http://spmbp.bppsdmk.kemkes.go.id/ untuk melakukan pendaftaran online. Di
bawah ini adalah tampilan website pendaftaran.
Sebelum melakukan pendaftaran online silahkan download panduan
pendaftaran SIPENMARU online Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, dan
ikuti langkah-langkah pendaftaran pada panduan tersebut.

Klik menu DAFTAR

Download Panduan

2) Langkah ke 2
- Pendaftar selanjutnya melakukan “registrasi member” dengan mengisi data
diri. Sebelum pendaftaran, calon pendaftar harus memiliki email. Satu email
hanya dapat digunakan untuk satu pendaftar










Diisi dengan nama
lengkap pendaftar sesuai
ijazah SMP/Akte
Kelahiran
Diisi dengan alamat email
yang telah dimiliki. (Calon
pendaftar membuat email
terlebih dahulu apabila
belum memiliki alamat
email)
Wajib diIsi dengan nomor
HP yang dapat dihubungi.
Kata sandi pendaftar.
(Kata sandi atau password
ini akan digunakan pada
saat log in, harap diingat)
Wajib di setujui dengan
klik/dicentang/dipilih

Setelah semua form registrasi member terisi,
calon pendaftar klik menu Daftar Akun Baru

-

PENTING! Catat dan simpan baik-baik email dan password akun sipenmaru
yang telah anda daftarkan, karena informasi proses pendaftaran dan
pengumuman kelulusan yang anda lalui kami informasikan melalui akun
SIPENMARU anda.

3) Langkah ke 3
Selanjutnya pendaftar melihat/mengecek email untuk konfirmasi email. Berikut
contoh konfirmasi email yang ada pada inbox/kotak masuk email pendaftar.

Klik Konfirmasi email

4) Langkah ke 4
Setelah melakukan konfirmasi email, secara otomatis pendaftar akan masuk ke
laman berikut :

Pendaftar jalur uji tulis memilih Jalur UMUM
-

Apabila pada saat konfirmasi email, tidak secara otomatis masuk ke laman di
atas, maka pendaftar dapat log in/masuk pada laman berikut:

-

Pilih menu MASUK. Selanjutnya pendaftar dapat melakukan log in/masuk
dengan mengisikan username : alamat email pendaftar, dan kata
sandi/password yang digunakan saat registrasi member.

-

5) Langkah ke 5
Selanjutnya akan muncul tampilan seperti dibawah ini, lalu Isi “Formulir
Pendaftaran” dengan benar dan data sebenarnya.

1. Nomor NIK KTP/Kartu Keluarga

2. Pilih Poltekkes Pangkalpinang

3. Boleh
memilih 1
atau 2 prodi

4. Upload file foto anda

5. Klik Submit, jika formulir selesai diisi.
Pastikan seluruh data yang diisi benar.

CATATAN :
- Pendaftar mengunggah/upload pas foto resmi, dengan warna
background foto bebas. Ukuran file pas foto tidak lebih dari 200Kb.
Apabila ukuran melebihi 200Kb, pendaftar dapat merubah ukuran pada
Microsoft paint / photoshop/ aplikasi edit foto lainnya..
- Kualifikasi pendidikan untuk syarat pemilihan prodi :
Jurusan Keperawatan
1) SMA/MA/Sederajat Jurusan IPA/IPS
2) SMK Kesehatan (Jurusan Keperawatan)
3) Paket C (tidak Lulus UN,memiliki raport)
Jurusan Gizi
1) SMA/MA/Sederajat Jurusan IPA/IPS
2) SMK Jurusan Tata Boga/Pertanian
3) Paket C (tidak Lulus UN,memiliki raport)
Jurusan Kebidanan
1) SMA/MA/Sederajat Jurusan IPA/IPS
2) SMK Kesehatan (Jurusan Keperawatan)

3) Paket C (tidak Lulus UN,memiliki raport)
Jurusan Farmasi
1) SMA/MA/Sederajat Jurusan IPA
2) SMF/SMK Jurusan Farmasi
3) Paket C (tidak Lulus UN,memiliki raport)
a) Tinggi badan minimal :
Jurusan Keperawaan
: Putra 155 cm dan Putri 150 cm
Jurusan Gizi
: Putra 150 cm dan Putri 145 cm
Jurusan Kebidanan
: Putri 150 cm
Jurusan Farmasi
: Putra 150 cm dan Putri 145 cm

6) Langkah ke 6
Setelah klik SUBMIT, selanjutnya akan muncul pemberitahuan untuk melakukan
pembayaran seperti gambar di bawah ini.

-

-

Lakukan pembayaran ke Bank BNI No.Rek 0657382924 an Bendahara
Penerima Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang sebesar :
1 pilihan jurusan Rp. 100.000,-,
2 pilihan jurusan Rp. 125.000,-.
Pendaftar wajib melakukan pembayaran melalui setor tunai dengan
mencantumkan nama pendaftar dan pilihan jurusan.
Pendaftar tidak diperbolehkan membayar melalui ATM.
Setelah melakukan pembayaran dibank, pendaftar wajib men-Scan bukti
pembayaran pendaftaran sipenmaru, karena akan diupload saat
konfirmasi pembayaran.

7) Langkah ke 7
Setelah melakukan pembayaran, pendaftar LOG IN / masuk kembali pada laman log
in http://auth.spmbp.bppsdmk.kemkes.go.id/ untuk melakukan konfirmasi
pembayaran. Pendaftar memilih menu di sebelah kiri : Pendaftaran --> Konfirmasi
Pembayaran, berikut tampilan laman menu tersebut:

Pilih No Registrasi

Pilih Tgl Transfer

Isi rincian seperti
contoh ini

Upload Bukti
Pembayaran
Klik Kirim

*Setelah upload bukti pembayaran, silahkan menunggu konfirmasi pembayaran dari
panitia. Konfirmasi pembayaran oleh panitia diproses paling cepat 1x24 Jam setelah
pendaftar upload bukti pembayaran.
Untuk melihat konfirmasi pembayaran, pendaftar memilih menu Pendaftaran ->
Konfirmasi Pendaftaran. Bila pembayaran sudah divalidasi/diperiksa oleh panitia,
maka akan muncul status “confirmed”, apabila belum divalidasi atau pendaftar belum
upload bukti pembayaran maka status “pending”

8) Langkah ke 8
Selanjutnya pendaftar WAJIB
pendaftaran sebagai berikut :

MENGIRIMKAN

atau

MENGANTAR

berkas

1) Bukti setor asli biaya pendaftaran.
2) Fotocopy Kartu Identitas (Kartu Pelajar SMA/KTP),1 lembar.
3) Fotocopy Ijazah/ SKHU/ Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisir, 1
lembar.
4) Pasfoto terbaru berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 cm, 2 lembar.
5) Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
Berkas di atas dimasukkan ke dalam map warna Kuning, kemudian map tersebut
dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat. Bagi pendaftar yang MENGIRIMKAN
BERKAS melalui jasa pengiriman, berkas paling lambat diterima panitia pada pukul
15.00 WIB tanggal 28 Mei 2018. Apabila berkas diterima panitia setelah tanggal 28
Mei 2018, maka Pendaftar dinyatakan TIDAK LULUS administrasi dan tidak dapat
mengikuti Uji Tulis.
Berkas ditujukan ke alamat Poltekkes yang ditujukan kepada panitia SIPENMARU,
dengan contoh sebagai berikut :
Kepada :
Panitia SIPENMARU Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov.Bangka Belitung
Jalan Telaga Biru I Desa Padang Baru, Kec.Pangkalanbaru, Bangka Tengah
0717 – 422014 / 085709065546
Dari :
[Nama Pendaftar ]
[Pilihan Jurusan]
[Alamat]
[No Handphone yang dapat dihubungi]
9) Langkah Ke 9
- Setelah berkas diterima oleh panitia, panitia akan memeriksa kelengkapan
berkas. Berkas pendaftar yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan pada
panduan akan dinyatakan LULUS.
-

Pendaftar dapat melihat status kelulusan administrasi pada website dengan
masuk atau login pada website sipenmaru : auth.spmbp.bppsdmk.kemkes.go.id/
atau
dapat
melihat
juga
pada
website
Poltekkes
http://www.poltekkespangkalpinang.ac.id/contents/lists/1/sipenmaru-penerimaanmahasiswa-baru

-

Berikut contoh laman website Pendaftar yang dinyatakan LULUS administrasi :

*PENTING!
Apabila pendaftar dinyatakan TIDAK LULUS administrasi maka pada saat login atau masuk
ke website laman yang akan muncul adalah sebagai berikut :

10) Langkah Ke 10
Selanjutnya pendaftar yang LULUS dapat mencetak Kartu Tanda Ujian sebanyak 2
Lembar.

Jadwal, tempat dan ruangan uji tulis akan tertera pada Kartu tanda ujian. Kartu tanda
ujian WAJIB di bawa saat uji tulis dilaksanakan. Berikut contoh kartu tanda ujian :

11) Langkah Ke 11
- Jadwal Uji Tulis :
Hari
Tanggal
Pukul
Lokasi
Ruang
-

: Rabu
: 30 Mei 2018
: 07.00 WIB s.d Selesai
: Gedung Kuliah A Poltekkes
: (Dapat dilihat pada Kartu Tanda Ujian)

Pendaftar yang lulus administrasi WAJIB hadir pada saat jadwal Uji Tulis
Pendaftar yang tidak hadir, akan dinyatakan TIDAK LULUS UJI TULIS
Pada saat Uji Tulis Pendaftar membawa :
a.
b.
c.
d.
e.

Kartu Tanda Ujian, 2 Lembar
Pensil 2B
Penghapus
Pulpen
Papan Alas Ujian

12) Langkah Ke 12
Seluruh pengumuman dapat dilihat pada website SIPENMARU. Pendaftar
diharapkan selalu melihat update pengumuman. Berikut laman untuk melihat status
kelulusan:

13) Langkah Ke 13
Apabila pendaftar mengalami kesulitan atau tidak dapat mendaftar online, pendaftar
dapat datang langsung ke Direktorat Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang untuk
menemui Panitia SIPENMARU.

Contact Person / Informasi :
085709065546

Website Poltekkes :
poltekkespangkalpinang.ac.id

Email SIPENMARU :
sipenmarupoltekkespp@gmail.com

