SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR PROFESI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PROGRAM PROFESI
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023

Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Surakarta membuka pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa
Baru Jalur Profesi Program Studi Pendidikan Profesi NERS Program Profesi Semester Ganjil Tahun
Akademik 2022/2023. Pendaftaran dilaksanakan secara online mulai tanggal 14 – 27 Mei 2022 melalui laman
: http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id/
A. PROGRAM STUDI YANG DIBUKA
Program Studi yang dibuka adalah Program Studi Pendidikan Profesi NERS Program Profesi
B. MEKANISME SELEKSI
Mekanisme Sipenmaru melalui Jalur Uji CBT (Computer Based Online). Seleksi ini dilaksanakan melalui 2
(dua) tahapan, yaitu :
1. Tahap I :
a. Seleksi persyaratan administrasi
b. Seleksi Uji CBT (Computer Based Test)
2. Tahap II
: Uji Kesehatan
Peserta yang diterima sebagai calon mahasiswa baru adalah mereka yang lulus seleksi Tahap I dan II.
C. JADWAL PELAKSANAAN SIPENMARU
NO
URAIAN KEGIATAN
1 Pendaftaran online melalui laman :
http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id/
2 Pengumpulan berkas persyaratan administrasi secara
online (Tahap I) melalui laman :
https://sites.google.com/view/sipenmaru-polkesta – pilih
tab Profesi NERS
3 Seleksi Tahap I : CBT (Computer Based Test)

4 Pengumuman hasil seleksi Uji CBT (Computer Based
Test) Tahap I
5 Seleksi Tahap II : Uji Kesehatan
6 Pengumuman hasil seleksi Uji Kesehatan (Tahap II)

TANGGAL
14 – 27 Mei 2022
14 – 28 Mei 2022
(Terakhir Tgl. 28 Mei 2022 pukul 15.00
WIB)
Hari/Tgl : Selasa, 7 Juni 2022
Pukul
: 10.30 – 12.00 WIB
Tempat : R. CBT 1 Ged. Direktorat dan
R. CBT 2 Ged. Perpustakaan
Kampus I Polkesta Mojosongo
7 Juni 2022
(Pukul 17.00 WIB)
8 Juni 2022
(Pukul 08.00 – 15.00 WIB)
9 Juni 2022

7 Pembayaran biaya pendidikan Semester I TA. 2022/2023
8 Registrasi berkas sipenmaru
9 Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
(PKKMB)
10 Awal Tahun Ajaran Baru 2022/2023

13 – 17 Juni 2022
13 – 19 Juni 2022
4 – 8 Juli 2022
11 Juli 2022

Keterangan : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sipenmaru dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan untuk
selalu update informasi di website Sipenmaru Poltekkes Surakarta : http://sipenmaru-poltekkessolo.ac.id/
D. PERSYARATAN UMUM
1. Kualifikasi pendidikan calon mahasiswa baru adalah Sarjana Terapan (D-IV) atau Sarjana (S1)
Keperawatan
2. Peserta telah menyelesaikan masing-masing Pendidikan Sarjana Terapan (D-IV) atau Sarjana (S1)
yang dibuktikan dengan Ijazah D-IV atau S1 Keperawatan.
3. Peserta dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dengan tinggi badan minimal untuk wanita : 150
cm dan pria : 155 cm.
E. MEKANISME PENDAFTARAN
a. Waktu pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 14 – 27 Mei 2022
b. Pendaftar mengakses website Sipenmaru Polkesta di alamat :
http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id/

c.

Untuk pendaftar yang belum memiliki Nomor Kode Booking Pendaftaran (Sesuai VA) klik tab
DAFTAR, kemudian akan muncul tampilan formulir “Booking Pendaftaran”

Pada formulir “Booking Pendaftaran” isikan :
Nama
: nama lengkap pendaftar
No Telp/HP
: isikan nomor telepon yang aktif dan bisa Whatsapp (WA)
E-mail
: isikan alamat e-mail yang aktif
Jalur Masuk
: Jalur Profesi (Pastikan Jalur yang dipilih benar dan sesuai)
Gelombang
: pilih Gelombang I
Kode Verifikasi : masukkan kode verifikasi yang tertera di atas kotak masukan
Setelah semua sudah sudah benar dan sesuai kemudian klik Daftar
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d.

Setelah selesai mengisi form booking pendaftaran, selanjutnya akan tampil pemberitahuan telah
berhasil melakukan pendaftaran beserta dengan link untuk mengunduh bukti “Booking Pendaftaran”
yang berisi username dan password untuk login website sipenmaru beserta nomor Virtual Account/VA
Bank BTN untuk melakukan pembayaran pendaftaran.

e.

Pada hasil cetak booking pendaftaran, akan tampil informasi nomor booking atau username dan
password yang dapat digunakan untuk login di website Sipenmaru Polkesta :
http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id/. Terdapat juga informasi nomor Virtual Account / VA Bank BTN
untuk melakukan pembayaran pendaftaran, lakukanlah pembayaran pendaftaran dengan
menggunakan nomor Virtual Account/VA Bank BTN tersebut. Apabila calon mahasiswa baru belum
membayar biaya pendaftaran, maka username dan password yang tertera pada hasil cetak booking
pendaftaran tidak dapat digunakan.

f.

Pembayaran Biaya Pendaftaran :
Peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
Pembayaran biaya pendaftaran ini bisa dilakukan melalui Bank BTN langsung ataupun melalui Bank
lainnya (dengan menggunakan nomor Virtual Account/VA Bank BTN tersebut diatas) dengan
mekanisme sebagai berikut :
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g.

Mengisi Formulir Pendaftaran Peserta
Langkah-langkah untuk mengisi form pendaftaran adalah sebagai berikut :
a. Akses website sipenmaru Polkesta di : http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id/. Pada halaman
utama pada bagian Login Portal masukkan username dan password yang tertera di Kartu
Booking Pendaftaran, kemudian klik tombol Login.

Username adalah Nomor Pendaftaran Peserta Sipenmaru dan Password adalah Kode
Akses Sipenmaru (yang tertera pada Kartu Booking Pendaftaran).

Sebagai contoh :
Pada Kartu Booking Pendaftaran diatas, Nomor Booking : 201001037 Kode Akses : CXXFP
maka Username : 201001037 Password : CXXFP
b.

Selanjutnya akan tampil form pendaftaran mahasiswa baru. Sebelum proses klik simpan,
PASTIKAN SEMUA data telah diisi BENAR, TELITI dan LENGKAP karena Pendaftar tidak
dapat mengubah ataupun menambah data yang telah disimpan.

c.

Setelah selesai mengisi form pendaftaran kemudian tekan tombol “Simpan”, selanjutnya akan
tampil notifikasi telah berhasil melakukan pendaftaran beserta dengan link untuk mengunduh
bukti pendaftaran yang dapat berlaku sekaligus sebagai kartu ujian masuk.

d.

Klik link Silahkan klik disini untuk mencetak Bukti Pendaftaran untuk mencetak dan
mendownload Kartu Tanda Peserta Sipenmaru.
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e.

Untuk Surat Pernyataan Pendaftaran Peserta dan Formulir Pendaftaran bisa didownload di
website : http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id/ pada tab informasi – sorot file – pilih download
Keterangan : Untuk proses download supaya berhasil maka pastikan aplikasi IDM (Internet
Download Manager) pada komputer disable.
F. MEKANISME SELEKSI TAHAP I : UJI CBT (COMPUTER BASED TEST)
1. Peserta akan mendapatkan username dan password sebelum pelaksanaan Uji CBT (Computer Based
Test) dimulai
2. Uji CBT (Computer Based Test) dilaksanakan sesuai poin C. Jadwal Pelaksanaan Sipenmaru.
Catatan : Peserta melaksanakan Uji Tulis (Online) sesuai hari/tanggal dan waktu/jam yang ditentukan.
Tidak ada penambahan waktu apabila terlambat mengerjakan. Uji CBT akan otomatis tidak dapat
diakses bila waktu telah berakhir.
3. Peserta mengakses alamat http://cbt.poltekkes-solo.ac.id untuk melaksanakan Uji Computer Based
Test (CBT) Online (Tahap I) dan akan muncul tampilan dibawah ini :

4.

Klik logo Login (dilingkari warna merah diatas), sehingga akan muncul tampilan seperti dibawah ini :
Klik

5.

Masukkan Username dan Password.
Username adalah Nomor Pendaftaran Peserta Sipenmaru dan Password adalah Kode Akses
Sipenmaru (yang tertera pada Kartu Booking Pendaftaran).

Sebagai contoh :
Nomor Booking : 201001037 Kode Akses : CXXFP
maka :
Username : 201001037 Password : CXXFP
5

6.

Setelah Username dan password terisi kemudian klik LOG IN, setelah itu akan muncul tampilan seperti
dibawah ini :

KLIK
7.

Klik Tulisan SIPENMARU PROFESI NERS, sehingga muncul tampilan seperti dibawah ini :

KLIK

Catatan : Tampilan diatas sebagai ilustrasi ketika yang diklik adalah UJI COBA SIPENMARU (untuk
SIPENMARU PROFESI NERS) hanya bisa diakses pada hari H pelaksanaan Uji CBT).
8.

Klik Attempt Quiz Now, kemudian muncul tampilan seperti dibawah ini :

KLIK
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KLIK

a. Peserta silahkan mengerjakan Soal Uji CBT sampai selesai.
b. Untuk pindah ke soal / halaman berikutnya peserta bisa klik tombol
(Next page) atau bisa
klik kotak berdasarkan nomor soal yang dipilih (Quiz navigation)
c. Apabila peserta sudah selesai mengerjakan semua soal, maka peserta WAJIB untuk Klik Tulisan

9.

Setelah itu akan muncul tampilan seperti dibawah ini yang menandakan bahwa peserta telah selesai
melaksanakan Uji Tulis Online (Tahap I).

KLIK

10.

Peserta melaksanakan Uji CBT Online sesuai waktu/jam yang ditentukan. Tidak ada penambahan
waktu apabila terlambat mengerjakan. Uji CBT Online akan otomatis tidak dapat diakses bila waktu
telah berakhir.
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11.

Tata Tertib Pelaksanaan Ujian CBT :
a. Kehadiran:
i. Peserta telah hadir di lokasi ujian selambat-lambatnya satu (1) jam sebelum waktu pelaksanaan
ujian
ii. Peserta mengenakan pakaian sopan, rapi dan bersepatu
iii. Tidak diperkenankan:
1) Menggunakan kaos oblong
2) Celana/rok jeans/Kudorai dan sejenisnya
3) Sendal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun
iv. Peserta harus menggunakan kartu tanda peserta dan membawa tanda pengenal (bukti identitas
berfoto)
v. Alat komunikasi : Seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan dalam tas dan tidak
dibawa ke tempat duduk peserta
vi. Penunjuk waktu : Penunjuk waktu akan ada di layar monitor, sehingga peserta tidak perlu
membawa atau menggunakan arloji/ jam tangan
vii. Alat tulis lain : Seluruh keperluan penandatanganan dokumen, menggunakan pulpen yang
disediakan oleh pengawas, sehingga peserta tidak diperkenan membawa pulpen atau alat tulis
lain
viii. Buku/catatan dan tas : Seluruh barang-barang termasuk buku, catatan atau tas peserta,
dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian
ix. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan untuk
pelaksanaan ujian
b.

Pelaksanaan ujian:
i. Peserta diminta memperhatikan aba-aba atau petunjuk pengawas
ii. Peserta tidak diperkenankan menggunakan/mengoperasikan Work Station sampai
diinstruksikan oleh pengawas
iii. Peserta hanya diperkenankan menandatangani dokumen dengan pulpen yang disediakan
oleh pengawas
iv. Dokumen yang akan ditandatangani peserta adalah → Daftar hadir
v. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas
vi. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil (toilet) diperkenankan meninggalkan ruang
ujian setelah diizinkan oleh pengawas (diawasi) → timer tidak akan berhenti
vii. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal diperkenankan meninggalkan ruang ujian
setelah mendapat izin dari pengawas
viii. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10
menit sebelum ujian berakhir
ix. Koreksi soal : Selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal
x. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah, dapat menyampaikan
kepada pengawas dan akan dicatat di Berita Acara Pelaksanaan Ujian → Pengawas Ujian
akan mencatat No. Peserta Ujian dan Nomor soal serta catatannya.

c.

Pelanggaran tata tertib pelaksanaan ujian:
i. Peserta yang melanggar tata tertib ujian akan diingatkan oleh pengawas
ii. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di Berita Acara Pelaksanaan Ujian
iii. Peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak lulus ujian
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G. MEKANISME UJI KESEHATAN (TAHAP II)
Peserta yang dinyatakan lolos seleksi Tahap I WAJIB mengikuti Uji Kesehatan, bagi peserta yang tidak
mengikuti maka dianggap mengundurkan diri. Mekanisme pelaksanaan Uji Kesehatan dilaksanakan di
Poltekkes Kemenkes Surakarta pada tanggal 8 Juni 2022 dengan sebelumnya melakukan pembayaran
biaya Uji Kesehatan sebesar Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan melalui Virtual
Account (VA) Bank BTN sesuai petunjuk pembayaran pada poin F.5. Pembayaran Pendaftaran diatas atau
melakukan pembayaran langsung pada saat melakukan Uji Kesehatan.
Pemeriksaan Uji Kesehatan meliputi :
1. Pemeriksaan Medis :
a. Antropometri : pengukuran tinggi dan berat badan
b. Kulit
c. Mata : visus dan buta warna
d. Tensi / Tekanan Darah
e. Pendengaran (telinga) kiri dan kanan
f. Hidung
g. Lidah
h. Pharynx
2.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Tonsil
Gigi
Thyroid
Jantung
Paru-paru
Palpasi Abdomen
Reflek : pupil, patella, achiles
Kemampuan berbicara

Pemeriksaan Laboratorium :
a. Tes Narkoba (Amphetamin)
b. Tes HbSAg

Pengumuman Hasil Uji Kesehatan (Tahap II) bisa dilihat di website sipenmaru pada tanggal 9 Juni 2022.
H. REGISTRASI CALON MAHASISWA BARU
Mekanisme pembayaran registrasi calon mahasiswa baru yang dinyatakan LULUS pada seleksi Uji
Portofolio (Tahap I) dan Uji Kesehatan (Tahap II) adalah sebagai berikut :
1. Calon Mahasiswa melakukan pembayaran biaya Pendidikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester I
(satu) langsung melalui Virtual Account (VA) Bank BTN sesuai petunjuk pembayaran pada poin F.5.
Pembayaran Pendaftaran
2. Besarnya biaya Pendidikan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi Semester I (satu)
adalah sebagai berikut :
No

1

Program Studi

Pendidikan Profesi Ners
Program Profesi

Biaya
Pendidikan
(UKT) per
semester
8.500.000

Biaya
Matrikulasi (1 x
selama
Pendidikan)
4.500.000

Jumlah yang
harus
dibayarkan
saat Registrasi
13.000.000

Masa
Pendidikan
(Semester)
2

Keterangan :
i. Bagi calon mahasiswa yang mengundurkan diri maka biaya pendidikan yang sudah dibayarkan
tidak dapat ditarik kembali
ii. Untuk Program Sarjana Terapan berlanjut Pendidikan Profesi maka biaya Matrikulasi dibayarkan
pada saat pembayaran registrasi mahasiswa baru.
3.

Calon Mahasiswa mengisi registrasi mahasiswa baru secara Online di laman
https://sites.google.com/view/sipenmaru-polkesta pilih tab SIPENMARU JALUR PROFESI NERS klik
REGISTRASI ONLINE dan meng-upload file sebagai berikut :
a. Pas Foto berwarna terbaru dengan ketentuan Rasio Foto: 4 x 6 atau max resolusi 300px x 450px,
dengan max size: 200kb, Tipe file: jpg, jpeg, png.
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b.
c.
d.
e.

4.

I.

Slip/Bukti pembayaran biaya pendidikan Asli
Ijazah Asli atau apabila fotocopy yang sudah dilegalisir
Formulir Data mahasiswa Baru yang telah ditempel foto berwarna ukuran 4x6 terbaru (6 bulan
terakhir) kemudian ditandatangani oleh calon mahasiswa (Pendaftar).
Formulir Surat Pernyataan Tata Tertib dan bersedia tidak hamil (khusus wanita) selama
mengikuti Pendidikan ditandatangani oleh calon mahasiswa diatas materai 10.000.
Keterangan :
i
Format pemberian nama file adalah sebagai berikut : NAMAPESERTA_JENIS
BERKAS.PDF
Contoh :
- MUHAMMAD FIKRIE_FOTO ;
- MUHAMMAD FIKRIE _SLIPUKT ;
- MUHAMMAD FIKRIE _IJAZAH;
- MUHAMMAD FIKRIE _DATAMABA;
- MUHAMMAD FIKRIE _SRTPERNYATAAN.
ii Ukuran File maksimal 1 MB
iii Diluar ketentuan maka dianggap tidak sesuai

Calon Mahasiswa juga wajib mengirimkan berkas registrasi (hardcopy) ke Panitia Sipenmaru berupa:
a. Formulir Data Mahasiswa Baru ditempeli foto berwarna ukuran 4x6 background merah, yang bisa
didownload di website http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id/ pada jendela informasi klik
download.
b. Surat Pernyataan Tata Tertib dan bersedia tidak hamil (khusus wanita) selama mengikuti
Pendidikan, yang bisa didownload di website http://sipenmaru.poltekkes-solo.ac.id/ pada pada
jendela informasi – klik download.
c. Ijazah terakhir yang dilegalisir.

INFORMASI TAMBAHAN
1. Semua biaya yang telah dibayarkan ke Politeknik Kesehatan Surakarta tidak dapat ditarik kembali.
2. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Surakarta adalah final
dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Layanan Informasi Sipenmaru Politeknik Kesehatan Surakarta dilayani selama jam kerja (Senin –
Kamis Jam 07.30 – 16.00 WIB dan Jumat Jam 07.30 – 16.30 WIB).
Layanan yang bisa dihubungi terkait informasi sipenmaru sebagai berikut :
: 0271-856929 Ext.105
: 08112656929
: sipenmaru.polska
: sipenmarupolkesta@gmail.com
Surakarta, 12 Mei 2022
Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta

Satino, S.KM, M.Sc.N
NIP. 196101021989031001
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