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TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur PMDP diakses melalui web browser pada url
http://euis.poltekkesjakarta3.ac.id/.

2. Pada halaman utama Enterprise University Information System, pilih menu Pendaftaran PMDP.

3. Tampil halaman lembar persetujuan pendaftaran mahasiswa baru jalur PMDP. Bacalah lembar
persetujuan dengan teliti, kemudian klik tombol Setuju untuk melanjutkan proses pendaftaran.
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4. Tampil halaman pendaftaran, masukkan data-data pendaftaran PMDP sebagai berikut:
a. Nama : Diisi dengan nama pendaftar.
b. Alamat : Diisi dengan alamat tempat tinggal pendaftar.
c. Kode Pos : Diisi dengan kode pos tempat tinggal pendaftar.
d. Provinsi : Diisi dengan provinsi sesuai tempat tinggal pendaftar.
e. Kota/ Kabupaten : Diisi dengan kota/kabupaten sesuai tempat tinggal pendaftar.
f. No. Telepon Rumah : Diisi dengan nomor telepon rumah pendaftar yang masih aktif.
g. No. Telepon Selular : Diisi dengan nomor telepon selular pendaftar yang masih aktif.
h. Email : Diisi dengan alamat email pendaftar yang masih aktif.
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i. Tempat Lahir : Diisi dengan kota tempat kelahiran pendaftar.
j. Tanggal Lahir : Diisi dengan tanggal kelahiran pendaftar.
k. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin pendaftar.
l. Tinggi Badan : Diisi dengan tinggi badan pendaftar.
m. Berat Badan : Diisi dengan berat badan pendaftar.
n. Kewarganegaraan : Diisi dengan kewarganegaraan asli pendaftar.
o. Agama : Diisi dengan agama pendaftar.
p. Asal Sekolah : Diisi dengan nama asal sekolah pendaftar
q. Jenis Sekolah : Pilih jenis sekolah pendaftar.
r. Jurusan Sekolah : Pilih jurusan sekolah pendaftar.
s. Akreditasi Sekolah : Pilih akreditasi sekolah pendaftar.

5. Masukkan jumlah setifikat penghargaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni,
dan budaya yang pernah didapatkan pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
Apabila tidak memiliki sertifikat, boleh dikosongkan.

6. Masukkan kode verifikasi yang tertera pada layar. Apabila Anda mengalami kesulitan dalam
pembacaan kode verifikasi, klik link Get New Code untuk mendapatkan kode verifikasi baru.

7. Periksa kembali data isian pada form pendaftaran, pastikan semua data sudah terisi dengan benar,
kemudian klik tombol Daftar.

8. Tampil halaman Pendaftaran Berhasil. Halaman ini berisi informasi nomor pendaftaran
(username) dan password yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Informasi ini juga
dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan.
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9. Setelah mendapatkan username dan password, pilih menu Login. Masukkan username (nomor
pendaftaran) dan password Anda.

10. Setelah tampil halaman pendaftar, lengkapi data pribadi Anda. Pilih link Ubah Data Pribadi,
kemudian upload foto Anda dan klik tombol Simpan.
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11. Pendaftar juga diharuskan mengisi nilai persemester, mulai dari semester I s/d V untuk mata ajar
berikut:
a. Matematika
b. IPA Terpadu
c. Bahasa Inggris
d. Bahasa Indonesia

12. Pilih link Ubah Nilai untuk menampilkan halaman pengisian nilai mulai dari semester I s/d V,
kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan nilai.

13. Pendaftar harus mengisi semua nilai, dan tidak boleh ada yang kosong atau berisi 0 (nol). Jika ada
nilai kosong, maka pendaftar tidak dapat memilih jurusan.
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14. Setelah melengkapi data pribadi dan data nilai, pilih tab Pilihan Jurusan.

15. Pilih jurusan yang akan didaftarkan, kemudian klik tombol Simpan Pilihan.

16. Anda dapat mengubah jurusan, dengan menghapus ( ) jurusan yang telah dipilih pada tabel
pilihan jurusan, kemudian pilih kembali jurusan yang dikehendaki lalu klik tombol Simpan Pilihan.

17. Periksa kembali semua data yang Anda masukkan, apabila sudah benar silahkan klik tombol Cetak
form Registrasi Online.

18. Pada halaman Cetak Form Registrasi Online, pilih tombol Cetak Form Registrasi Online untuk
menyimpan/ menampilkan form registrasi.



7

19. Setelah melakukan cetak form registrasi, sistem akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran ke
email pendaftar.

20. Kirimkan berkas yang sudah disyaratkan :

1. Fotocopy rapor dari semester I s/d semester V yang sudah dilegalisir
2. Formulir konversi nilai dari sistem penilaian 1.0 – 4.0 ke 0 – 100 bagi sekolah yang

menerapkan kurikulum 2013 yang disahkan oleh Kepala Sekolah
3. Pas foto bewarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah untuk

perempuan tanpa menggunakan kacamata, kedua telinga terlihat (kecuali yang memakai
jilbab)

4. Bukti pembayaran bank Asli
5. Fotocopy Sertifikat/Penghargaan prestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

Olah Raga, Seni dan Budaya yang dilegalisir Kepala Sekolah
6. Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah
7. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Sekolah
8. Form Registrasi Online yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah

Berkas dikirimkan melalui pos paling lambat diterima panitia tanggal 31 Maret 2016 ke :
PANITIA SIPENMARU
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III
Jl. Arteri JORR Jatiwarna Pondok Melati Bekasi 17415


