ALUR PENDAFTARAN ONLINE JALUR PMDP
1. Peserta mengakses pendaftaran di http://sipenmaru.poltekkes-pontianak.ac.id/

2. Klik PENDAFTARAN SIPENMARU

3. Akan muncul tampilan spt dibawah ini

4. Pilih jalur, tunggu sebentar akan muncul pilih podi

5. Pilih prodi, tunggu sebentar akan muncul proses

6. Klik proses akan muncul tampilan berikut

7. Isi semua berkas data pribadi hingga upload. Perhatikan semua isian harus terisi dengan benar.
Tanda bintang merah wajib diisi. Untuk prestasi bisa lebih dari satu dengan meng klik tambah. Jika
sudah selesai upload akan muncul proses kemudian klik proses.

8. Setelah meng klik proses muncul tampilan

9. Anda klik CETAK FORMULIR IDENTITAS...... maka muncul

10. Cetak menggunakan printer yang tersedia
11. Lanjutkan dengan melakukan pembayaran ke Bank Syariah Mandiri dengan cara
menunjukan no pendaftaran (kolom pertama di formulir pendaftaran mahasiswa baru)
tanpa menulis no rekening.
12. Setelah membayar akan mendapatkan no pembayaran yang tertera di slip pembayaran.

13. Gunankan nomor tsb sebagai username dan password di link
http://sipenmaru.poltekkes- pontianak.ac.id

14. Akan muncul tampilan

15. Anda klik kartu peserta, surat penyataan dan print
16. Kemudian kumpulkan berkas ke Bagian Akademik Poltekkes Kemenkes Pontianak, Jl. 28 Oktober
Siantan Hulu Pontianak. Pengiriman bisa menggunakan Pos, JNE, Taxi, antar langsung/titip teman
dan pastikan sampai paling lambat 31 Maret 2017 pukul 16.00. berkas yang dikumpulkan berupa:
a. Copy kartu identitas (sama seperti yang di upload)
b. Pas foto 4x6 warna 2 lembar (latar belakang bebas, baju rapi dan sopan)
c. Copy raport semeter 1-5 yang telah dilegalisir
d. Copy sertifikat atau piagam penghargaan
e. Kartu peserta dan Surat pernyataan (pakai materai Rp.6000,- ) seperti point 15
f. Masukkan ke dalam map (warna dan jenis bebas)
17. Selesai. Tinggal anda liat hasil seleksi andministrasi tanggal 6 April 2017 di
http://sipenmaru.poltekkes-pontianak.ac.id
18. Jika anda kesulitan dapat menghubungi Cp yang ada.
19. Selamat mencoba, sukses selalu

Catatan;

1. Jika anda sudah berhasil mengisi dan mendapatkan no pendaftaran namun tidak
melakukan pembayaran maka anda belum terdaftar sebagai peserta seleksi PMDP
2. Hati hati terhadap penipuan oknum yang mengatasnamakan panitia dengan
menjanjikan dapat memasukan anda dan diterima sebagai mahasiswa dengan
imbalan tertentu.
3. Jika ditemukan hal sebagaimana point 2 harap menghubungi CP yang ada di website
via whatshap untuk ditindaklanjuti (sertakan bukti)

