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Tujuan Pendidikan Tenaga Kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga yang 

profesional dan kompeten di bidangnya. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan 
penjaminan mutu institusi mulai sistem penjaringan calon peserta didik, kurikulum,    
tenaga pengajar yang tersertifikasi, proses pembelajaran yang berkualitas, sarana-
prasarana penunjang yang memadai dan sistem manajemen pendidikan. 

Pemilihan calon mahasiswa dilaksanakan melalui ketentuan persyaratan dan 
rangkaian seleksi yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Kegiatan seleksi dilakukan 
bukan hanya untuk mengukur kemampuan tetapi lebih dititikberatkan pada penjaringan 
calon peserta didik dengan kemampuan akademik yang terbaik. 

Memasuki tahun akademik 2019/2020 Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang 
membuka pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) untuk Pro-
gram Alih Jenjang Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Ners (Gelombang 3) 
secara on-line bagi lulusan Diploma III Keperawatan yang memenuhi persyaratan, un-
tuk menempuh Pendidikan Tenaga Kesehatan. 
 
 
 
 
1. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi form pendaftaran (online melalui website 

sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id) secara lengkap dan benar, selanjutnya peserta 
mencetak semua form pendaftaran. 

 
2.  Mekanisme pendaftaran : 

a. Mengisi formulir pendaftaran dan membuat password untuk masuk ke dalam 
aplikasi Sipenmaru 

b. Pendaftar akan mendapat nomor (kode booking) dan nomor (kode) pem-
bayaran 

c. Pendaftar melakukan pembayaran biaya pendaftaran di Bank BNI 46 dengan 
menunjukkan kode booking dan kode pembayaran 
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d. Bank BNI akan memberikan bukti pembayaran yang di dalamnya terdapat 
PIN untuk aktivasi login pendaftar 

e. Pendaftar melakukan aktivasi login pendaftaran dengan memasukkan kode 
booking dan PIN aktivasi 

f. Pendaftar mengisikan data yang dibutuhkan sesuai yang diminta oleh aplikasi 
pendaftaran 

g. Mengupload scan asli KTP, ijazah dan transkrip nilai 
h. Melakukan pencetakan berkas pendaftaran. 

3.  Kelengkapan berkas yang harus dipersiapkan saat pendaftaran online : 
a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan format JPG 
b. Scan ijazah, transkrip nilai D III atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai 

sementara dengan format PDF dalam satu file. 
4. Kelengkapan berkas pendaftaran dan lampiran yang wajib dibawa dan diserahkan   
    ke Panitia Seleksi saat Tes adalah sebagai berikut : 

a. Print out berkas pendaftaran online 
b. Fotokopi ijazah disertai transkrip akademik atau surat keterangan lulus dis-

ertai transkrip nilai sementara yang telah dilegalisir 
c. Fotokopi sertifikat akreditasi prodi 
d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar 
e. Surat Keterangan kesanggupan membayar biaya studi selama pendidikan 

(bermaterai 6000) 
f. Surat ijin atasan bagi yang telah bekerja 
g. Daftar riwayat hidup 
h. Surat pernyatan kesanggupan mentaati aturan yang berlaku 
i. Bukti pembayaran biaya pendaftaran 
j. Bagi peserta Tugas Belajar Instansi Pemerintah harus memenuhi persyaratan 

Tugas Belajar Dalam Negeri SDM Kesehatan Tahun 2019. 

5. Semua berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam stopmap warna merah. 

6. Pada halaman depan stopmap ditempelkan form check list persyaratan.  

7. Berkas dibawa saat Uji Kesehatan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kalender bersifat tentatif, bila ada perubahan akan diumumkan melalui website : 

sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id 
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NO RINCIAN KEGIATAN TANGGAL 

1 Pendaftaran  4 Juli -  19 Juli 2019 

2 Ujian  Tulis dan TPA/Psikotes 22 Juli 2019 

3  Wawancara dan Uji Kesehatan 23 Juli 2019 

4 Pengumuman Hasil Seleksi 25 Juli 2019 

5 Registrasi Keuangan 26 – 29 Juli 2019 

6 Registrasi Akademik 26 & 29 Juli 2019 

7 PPSM  30 Juli - 2 Agustus 2019 

8 Perkuliahan  5 Agustus 2019 
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Seleksi yang akan dilakukan adalah seleksi psikotes, tes substansi keilmuan dan wa-

wancara dengan persyaratan yang harus dipenuhi peserta, meliputi : 

1. Kelengkapan berkas persyaratan administrasi pendaftaran 

2. Berkas Persyaratan : 

a. Fotokopi ijazah disertai transkrip akademik atau atau surat keterangan lulus  

 disertai transkrip nilai sementara yang telah dilegalisir 

b.    Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar 

c.    Fotokopi sertifikat akreditasi prodi  

d. Surat keterangan kesanggupan membayar biaya studi selama pendidikan   

(bermaterai 6000) 

e. Surat Ijin atasan bagi yang telah bekerja 

f. Daftar Riwayat Hidup  

g. Surat pernyataan kesanggupan mentaati aturan yang berlaku 

h. Bukti pembayaran biaya pendaftaran 

i. Bagi peserta Tugas Belajar Instansi Pemerintah harus memenuhi persyaratan       

Peraturan Tugas Belajar Dalam Negeri SDM Kesehatan Tahun 2019. 

 

 

 

Hasil seleksi akan diumumkan melalui website : sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id  

 

 

 

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi, harus melakukan registrasi administrasi dan 

registrasi akademik. 

2. Registrasi bertempat di Kantor Direktorat Politeknik Kesehatan Semarang  

Jalan Tirto Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang pada hari dan jam kerja   

sesuai jadwal yang ditentukan. 

3. Peserta yang tidak melakukan registrasi sampai batas waktu yang ditentukan 

dinyatakan gugur. 

 

 

 

1. Berkas pendaftaran peserta seleksi Program Alih Jenjang menjadi milik panitia dan 

tidak dapat diminta kembali. 

2. Semua biaya yang telah dibayarkan ke Politeknik Kesehatan Semarang tidak dapat 

ditarik kembali.  

3. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan  

Semarang Program Alih Jenjang adalah final dan tidak dapat diganggu gugat. 

3 
Panduan Sipenmaru Program Alih Jenjang T.A 2019/2020 Gelombang 3 

SELEKSI 

REGISTRASI 

PENGUMUMAN KELULUSAN 

KETENTUAN TAMBAHAN 



4 

ALUR TATA CARA PENDAFTARAN 

Mulai 
  

- Peserta mengakses website : 
  http://sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id.  
 Pilih Menu Pendaftaran, kemudian pilih     

pendaftaran Jalur Program Alih Jenjang, 
kemudian mengisikan biodata lengkap un-
tuk mendapatkan kode booking dan kode 
pembayaran 

- Buat kata sandi  
  (catatlah kata sandi tersebut). 

- Peserta kembali mengakses web-
site : http://sipenmaru.poltekkes-
smg.ac.id untuk melakukan     ak-
tivasi pendaftaran dengan me-
masukkan PIN dari Bank 

- Isi Lengkap biodata / data lain 
yang dibutuhkan oleh sistem, 
kemudian Simpan data yang te-
lah diisikan 

- Cetak semua berkas pendaftaran. 

Masukkan semua berkas pendaftaran ke    
dalam Stopmap, kemudian berkas dibawa 
saat Tes.  

Selesai 

- Peserta Melakukan Pembayaran 
ke Bank BNI 46 dengan memba-
wa kode booking dan kode pem-
bayaran,  

- Biaya pendaftaran yang dibayar-
kan sebesar Rp 450.000,- 
(Sistem SPC Online) 

- Peserta mendapatkan Slip Pem-
bayaran dan PIN untuk Aktivasi. 

- Slip Pembayaran dari Bank     ha-
rus dilampirkan beserta berkas 
pendaftaran lainnya ke Panitia 
Sipenmaru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Peserta mengikuti kegiatan dalam tahapan 
selanjutnya sesuai dengan Jadwal Kegiatan. 
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Informasi terkait Program Alih Jenjang telah tersedia dan dapat diakses melalui       

website : sipenmaru.poltekkes-smg.ac.id. Hal-hal yang belum jelas dapat dilihat me-

lalui website tersebut pada menu FAQ (Frequently Ask Question), atau melalui tele-

pon : 024-7460274 (ext. 102 dan 302). 

 

 

 

 

Semarang,      Juli  2019 

 

Direktur, 
 

 

 

 

Marsum, BE, S.Pd, MHP 

NIP. 19630727 198403 1 001 

PENUTUP 
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