
 

POLITEKNIK KESEHATAN 

JAKARTA III 
 

Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru  

 

1. Pendaftaran Sipenmaru pada Politeknik Kesehatan Jakarta III dilakukan secara online melalui 

url  http://euis.pusilkom.com/poltekkesjkt3/ 

2. Setelah memasukkan alamat web pendaftaran diatas, tampil halaman awal Enterprise 

University Information System. 

 
Gambar 1 

3. Pilih menu Pendaftaran untuk memulai proses pendaftaran. Setelah memilih menu pendaftaran, 

akan tampil Lembar Persetujuan, sebagai berikut : 

Link Pendaftaran 

http://euis.pusilkom.com/poltekkesjkt3/
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4. Bacalah lembar persetujuan dengan teliti, kemudian klik tombol Setuju untuk melanjutkan 

proses pendaftaran atau tombol Batal untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

5. Isikan data-data pribadi pada Form Pendaftaran 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 pendaftar. 

e. Kota/Kabupate  : Diisi dengan kota/kabupaten 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. 

i. Tempat Lahir  : Diisi dengan kota tempat kelahiran pendaftar. 

j. Tanggal Lahir  : Diisi dengan tanggal kelahiran pendaftar. 

k. Jenis Kelamin  : Diisi dengan 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. Id Jenis Sekolah : Diisi dengan jenis sekolah pendaftar, SMA, SMK atau Paket C. 

r. Id Jurusan Sekolah : Diisi dengan jurusan pendaftar saat disekolah. 

 

6. Masukkan Kode Verifikasi yang muncul. Apabila Anda mendapatkan kesulitan untuk membaca 

kode verifikasi, Anda dapat memilih link Get New Code untuk mendapatkan kode verifikasi 

baru.  
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7. Pastikan semua data pendaftaran sudah terisi dengan benar, kemudian klik tombol Daftar. 

8. Anda akan mendapatkan informasi No. Pendaftaran (Username) dan Password untuk 

digunakan pada proses selanjutnya. Informasi tersebut juga akan dikirimkan melalui e-mail 

sebagai bukti Anda berhasil melakukan pendaftaran. 
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9. Bacalah informasi yang tampil setelah Anda berhasil melakukan pendaftaran. 

10. Pilih menu Login, kemudian masukkan Username dan Password Anda. Username adalah No. 

Pendaftaran yang diperoleh pada poin 8. 
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11. Setelah Login, akan tampil halaman pendaftaran sebagai berikut: 
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12.  Pada halaman pendaftar, Anda diminta untuk mengunggah Foto dan Bukti Pembayaran 

Pendaftaran. 



 

13. Untuk mengunggah foto, pilih tombol Ubah Data Pribadi. 

14. Pilih tombol Pilih File pada baris Foto. 
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15. Pilih nama file untuk foto yang dimaksud, kemudian pilih tombol Open. 

- File foto harus memiliki latar belakang merah. 
- File foto harus memiliki format .JPG 
- Ukuran maksimal file yang diunggah 100KB 

16. Pilih tombol Simpan untuk menyimpan foto dan perubahan data pribadi. 

17. Selanjutnya, pendaftar diminta untuk mengunggah bukti pembayaran pendaftaran.  

- Pada bukti pembayaran yang diunggah, harus mencantumkan nomor pendaftaran peserta. 
- Berkas tersebut bisa diunggah dengan format .JPG , .JPEG , .PDF , .GIF dan .PNG 
- Ukuran maksimal file yang diunggah 1MB 

18. Pilih tombol Pilih File pada baris Bukti Administrasi, kemudian pilih tombol Open. 
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19. Pilih tombol Simpan untuk menyimpan bukti pembayaran. 
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20. Bukti pembayaran pendaftaran yang telah diunggah ke aplikasi EUIS, harus mendapatkan 

persetujuan terlebih dahulu dari Admin dalam waktu 1 x 6 jam.  

21. Setelah di verifikasi Admin, pendaftar baru bisa menentukan pilihan jurusan dan lokasi ujian. 

22. Pendaftar melakukan Login kembali ke aplikasi EUIS Poltekkes Jakarta III menggunakan 

username dan password sebelumnya. 
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23. Pilih lokasi ujian yang dikehendaki pada kolom Lokasi Ujian. 
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24. Kemudian Pilih Jurusan yang dikehendaki.  

- Apabila Anda hanya berminat memilih satu jurusan, maka pilihan jurusan kedua 

dikosongkan. 

- Apabila Anda berminat untuk memilih 2 jurusan, maka pilihan jurusan kedua tidak boleh 

sama dengan pilihan jurusan pertama. 
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25. Klik tombol Simpan Pilihan untuk menyimpan pilihan lokasi ujian dan pilihan jurusan. 

26. Data pilihan lokasi dan jurusan akan tersimpan seperti pada tabel berikut ini: 

 
Gambar 13 

27. Untuk mengubah pilihan jurusan, klik icon  (Delete) pada jurusan yang hendak diganti. 

Tampil notifikasi sebagai berikut: 
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28. Pilih tombol Oke untuk menghapus. Data pilihan jurusan yang dihapus akan hilang dari daftar 

pilihan jurusan. 

- Apabila Anda menghapus pilihan pertama, maka secara otomatis pilihan kedua 2 akan naik 

menjadi pilihan pertama. 

29. Piilh kembali jurusan yang sesuai dengan minat Anda pada kolom Pilihan 2, kemudian klik 

tombol Simpan Pilihan. 

30. Untuk mengubah lokasi ujian, Anda bisa memilih lagi pada kolom Pilih Lokasi Ujian, kemudian 

klik tombol Simpan Pilihan. 

- Setiap kali melakukan perubahan data (jurusan/lokasi ujian), harap memilih tombol Simpan 

Pilihan. 

31. Periksa kembali data pendaftaran yang telah Anda masukkan, apabila sudah benar pilih tombol 

Halaman Cetak. 
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32. Ketika berada pada halaman ini, Anda masih bisa melakukan perubahan data, dengan memilih 

tombol Kembali ke Halaman Pendaftar. 

33. Apabila semua data yang Anda masukkan sudah benar, pilih tombol Cetak Tanda Peserta Tes. 

Kartu peseta tes akan tersimpan dan siap untuk dicetak. 

34. Informasi mengenai nomor ujian dan pelaksanaan ujian juga akan dikirimkan melalui e-mail 

pendaftar. 
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