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I. DISKRIPSI 
 
Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri (SBMPN) adalah Jalur penerimaan 
mahasiswa baru melalui mekanisme seleksi Jalur Terbuka bagi calon peserta 
lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan melanjutkan studi ke jenjang 
pendidikan tinggi vokasi jenjang DIPLOMA TIGA (D3) di Politeknik Negeri Lampung 
(atau Politeknik Negeri di seluruh Indonesia). Pola seleksi tertuang dalam satu 
sistem seleksi terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui mekanisme 
pendaftaran online. 
 

II. KETENTUAN 
 
Jalur SBMPN merupakan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru yang 
diselenggarakan secara nasional serentak di seluruh Politeknik Negeri berdasarkan 
hasil ujian masuk*. Dengan ketentuan tambahan dan yang berlaku pada masing-
masing Politeknik Negeri di laman Politeknik Negeri yang dipilih. 
 
 
 
 
 
 

III. PRINSIP 
 
Pola seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas 
secara akademik dengan menggunakan seleksi penilaian portofolio nilai raport 
semester 1-6 dan seleksi wawancara calon peserta lulusan 
SMA/SMK/MA/Sederajat. Seleksi dilaksanakan secara objektif dan adil dengan 
menggunakan rambu-rambu kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan 
oleh Politeknik Negeri masing-masing. 
 

IV. MEKANISME 
 

1) Peserta mengakses layanan dan laman resmi pendaftaran online Politeknik 
Negeri Lampung (http://pmb.polinela.jaraka.id). Dan wajib menyelesaikan 3 
(tiga) tahapan pendaftaran online berikut: 

 Melakukan pendaftaran akun user pendaftar;  

 Membayar biaya pendaftaran dan melakukan konfirmasi pembayaran 
biaya pendaftaran; 

 Melakukan dan menyelesaikan tahapan registrasi data pendaftaran  online  
2) Mengikuti seluruh proses seleksi, antara lain:  

 Seleksi administrasi (desk-evaluation) 

 Seleksi portofolio; hanya jika peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi 

 Seleksi wawancara; hanya jika peserta dinyatakan lulus seleksi portofolio 
 

*) Tahun 2021, selama masa preventif pencegahan pandemi COVID-19 di 
Indonesia, seleksi ujian masuk diubah dengan pola seleksi portofolio calon 
peserta. 

 

http://pmb.polinela.jaraka.id/
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3) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara, berhak dan wajib melakukan 
proses registrasi daftar ulang sebagai calon mahasiswa baru sesuai jadwal. 

 

V. TATA CARA  
 

Tata cara pendaftaran Online jalur SBMPN sebagai berikut:  
 
1) Akses ke layanan dan laman resmi pendaftaran online Politeknik Negeri 

Lampung, (http://pmb.polinela.jaraka.id) 
2) Peserta melakukan pendaftaran akun user pendaftar  
3) Peserta melakukan registrasi pembayaran biaya pendaftaran sebesar nominal 

Rp. 150.000,- (IDR); dengan cara mentransfer biaya pendaftaran ke nomor 
rekening dan BANK atas nama Politeknik Negeri Lampung. Dengan informasi 
sebagai berikut: 
No. Rekening  : 71059905 
Nama Bank  : BNI 46 Cabang Malahayati 
Atas Nama  : Politeknik Negeri Lampung 
 

4) Setelah melakukan pembayaran, peserta wajib melakukan konfirmasi 
pembayaran melalui sistem pendaftaran online, dengan cara menggunggah 
bukti pembayaran (foto/image) dan mengisi form isian yang diperlukan 
secara lengkap dan benar. Setelah konfirmasi dilakukan berikut hal-hal yang 
harus diperhatikan oleh peserta 
 
a. Proses verifikasi keuangan atas pembayaran biaya pendaftaran hanya 

dilakukan apabila peserta telah membayar dan melakukan konfirmasi 
pembayaran melalui sistem pendaftaran online. 

b. Proses verifikasi keuangan ini sangat membutuhkan waktu, sehingga 
peserta diharapkan dapat menunggu dan selalu memantau 1x24 jam. 

c. Jika konfirmasi pembayaran peserta telah tervalidasi. Sistem akan 
mengarahkan peserta ke laman tahapan registrasi data pendaftaran. (lihat 
point 4). 

 
5) Peserta wajib mengisi, melengkapi syarat berkas dan menyelesaikan seluruh 

tahapan pengisian borang pendaftaran; yang menjadi syarat seleksi portofolio 
nilai raport.  

 

Tata cara Seleksi Portofolio sebagai berikut:  
 
1) Peserta telah menyelesaikan 3 (tiga) tahapan pendaftaran online, yaitu: 1) 

pendaftaran akun user pendaftar, 2) menyelesaikan proses pembayaran biaya 
pendaftaran dan 3) menyelesaikan registrasi data pendaftaran online 

2) Pada saat tahapan registrasi data pendaftaran online, peserta wajib mengisi 
seluruh isian borang/formulir pendaftaran online dengan data/berkas yang 
lengkap dan valid. 

3) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi data dan pemberkasan 
(desk-evaluation), secara otomatis akan mengikuti tahap seleksi portofolio.  

http://pmb.polinela.jaraka.id/
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Tata cara Seleksi Wawancara sebagai berikut:  
 
1) Peserta seleksi wawancara adalah peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi 

portofolio; berdasarkan surat pengumuman kelulusan seleksi portofolio.  
2) Jadwal dan mekanisme seleksi wawancara akan diumumkan tersendiri. 
3) Berdasarkan point 2), peserta diwajibkan memberikan informasi yang valid 

terkait kontak person berupa alamat email dan nomor telepon pribadi yang 
valid dan aktif; sesuai data pada proses pengisian formulir pendaftaran pada 
tahapan registrasi data pendaftaran online. 

 

Tata cara Registrasi Daftar Ulang sebagai berikut:  
 
1) Peserta yang berhak dan wajib mengikuti proses registrasi daftar ulang adalah 

peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi wawancara; berdasarkan surat 
pengumuman hasil seleksi wawancara. 

2) Jadwal dan mekanisme registrasi daftar ulang akan ditentukan dan diumumkan 
tersendiri. 

 
 

VI. SYARAT PENDAFTARAN 
 
1) Jalur penerimaan SBMPN dibuka untuk lulusan SMA, SMK, MA atau Kejar paket 

C atau yang setara.  
2) Batasan usia pendaftar adalah 22 th pada bulan September 2021, dan khusus 

untuk lulusan tahun 2019, 2020 dan 2021. 
3) Berjiwa dan berbadan sehat, dan tidak buta warna. (didukung dengan Surat 

Keterangan Sehat dari Dokter dan diserahkan jika dinyatakan lolos seleksi pada 
saat registrasi daftar ulang). 

4) Warga Negara Asing. Bagi WNA harus dengan ijin Direktorat Jenderal 
Kelembagaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga 
Negara Asing untuk menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia. 

5) Pilihan program studi maksimal adalah 3 (tiga); dengan ketentuan 2 (dua) 
program studi pilihan 1 dan 2 adalah program studi yang berasal dari Politeknik 
Negeri Lampung, (atau Politeknik Negeri dimana pendaftar melakukan 
pendaftaran online). Kemudian pilihan 3 dapat memilih program studi dari 
Politeknik Lain. 

6) Melakukan registrasi pendaftaran user akun, membayar biaya pendaftaran dan 
menyelesaikan tahapan registrasi data pendaftaran. 

7) Mengikuti seluruh tahapan seleksi. 
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VII. JADWAL SELEKSI 
 

No Kegiatan Jadwal 

1 Pendaftaran Online : 10 Mei - 10 Juni 2021 

2 Seleksi Tahap I (Penilaian Portofolio) : 11-14 Juni 2021 

3 Pengumuman Kelulusan Seleksi Tahap I : 15 Juni 2021 

4 Seleksi Tahap II (Wawancara) : 16 – 17 Juni 2021 

5 Pengumuman Kelulusan Seleksi Tahap II : 19 Juni 2021 

6 Validasi dan registrasi daftar ulang : 21 – 28 Juni 2021 

 
 

 

VIII. LAMAN PENDAFTARAN ONLINE 
 
URL laman Pendaftaran online :  

http://pmb.polinela.jaraka.id 
 

 

IX. ALUR PENDAFTARAN ONLINE 
 
Berikut ini adalah alur pendaftaran online jalur SBMPN. Mekanisme pendaftaran 

online dibagi menjadi 3 tahapan; tahapan 1 adalah registrasi akun user 

pendaftaran, tahapan 2 adalah membayar dan konfirmasi pembayaran biaya 

pendaftaran, tahapan 3 adalah registrasi dan finalisasi data pendaftaran online 

pendaftaran online. 

TAHAPAN 1. PENDAFTARAN AKUN USER PENDAFTAR 

 1. Akses ke laman pmb.polinela.jaraka.id pilih menu registrasi 
2. Pada menu registrasi pilih tombol daftar user akun 
3. Pada laman registrasi user akun lengkapi kolom isian dengan 

data yang benar dan valid. Kemudian klik tombol submit 
4. Lakukan verifikasi registrasi akun user melalui url link  

yang terkirim ke email yang telah didaftarkan. 
5. Lakukan login ke sistem pendaftaran online untuk pertama kali. 
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TAHAPAN 2. PEMBAYARAN DAN KONFIRMASI PEMBAYARAN BIAYA 

PENDAFTARAN 

 6. Login ke sistem pendaftaran online dengan menggunakan akun 
user yang telah terdaftar pada tahapan 1. 

7. Pemilihan Program Studi. Pada dashboard pendaftar, pilih menu 
program studi pilihan. Kemudian tentukan pilihan program studi 
sesuai keinginan. 

8. Konfirmasi pembayaran/pelunasan biaya pendafataran. Pada 
dashboard pendaftar, pilih menu pembayaran. 

9. Ungguh bukti pembayaran dan lengkapi formulir konfirmasi 
pembayaran, kemudian pilih tombol konfirmasi. 

10. Tunggu proses verifikasi keuangan atas konfirmasi pembayaran 
biaya pendaftaran yang telah Anda lakukan. 

11. Jika konfirmasi pembayaran terkonfirmasi, pendaftar akan 
diarahkan ke tahapan 3. 

 

TAHAPAN 3. REGISTRASI DATA PENDAFTARAN ONLINE 

 12. Peserta wajib menyelesaikan seluruh tahap registrasi data 
pendaftaran 

13. Jika seluruh data telah berhasil dilengkapi, pastikan pendaftar 
melakukan finalisasi registrasi data pendaftar. 

14. Finalisasi registrasi data pendaftar. Adalah proses akhir dimana 
pendaftar menyatakan dan dinyatakan telah menyelesaikan 
proses pendaftaran online. 

15. Pendaftar yang telah menyelesaian proses pendaftaran online 
akan mendapatkan/disajikan laman dashboard pendaftaran 
online. 
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X. DAFTAR PROGRAM STUDI DAN KUALIFIKASI BIDANG KEILMUAN 
 
Daftar program studi jenjang Diploma Tiga (D3) di lingkungan Politeknik Negeri 

Lampung yang terdaftar sebagai program studi peserta penerimaan mahasiswa 

baru jalur SBMPN, berikut informasi bidang/jurusan SMA/SMK/MA sederajat asal 

pendaftar yang ditetapkan sebagai syarat kualifikasi pendaftaran pada masing-

masing program studi tersaji pada Tabel 1. 

Tabel 1. Daftar Program Studi dan Syarat Kualifikasi Bidang/Jurusan 

SMA/SMK/MA asal pendaftar. 

No Program Studi 

Syarat Kualifikasi 
Bidang/ Jurusan 
SMA/SMK /MA 
sederajat asal pendaftar 

1 D3 Perikanan Tangkap 

Sesuai dengan syarat 
kualifikasi pada jalur 
SNMPN 2021 
Dan syarat khusus 
Program Studi 

2 D3 Perjalanan Wisata 

3 D3 Produksi Tanaman Pangan 

4 D3 Hortikultura 

5 D3 Produksi Tanaman Perkebunan 

6 D3 Teknik Sumberdaya Lahan dan Lingkungan 

7 D3 Mekanisasi Pertanian 

8 D3 Teknologi Pangan 

9 D3 Produksi Ternak 

10 D3 Budidaya Perikanan 

11 D3 Agribisnis 

12 D3 Akuntansi 

13 D3 Manajemen Informatika 

14 D3 Manajemen Informatika | Kampus Lampung 
Tengah 

Sesuai dengan Prodi 
Induk 

 

XI. PUSAT INFORMASI PENDAFTARAN  
 
Seluruh informasi pendaftaran online jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru 

Politeknik Negeri Lampung tahun 2021 dapat di akses dilaman dan kontak resmi 

sebagai berikut: 

Situs POLINELA : https://www.polinela.ac.id 

Situs Informasi : https://pmb.polinela.ac.id 

Situs pendaftaran : http://pmb.polinela.jaraka.id 

Email  : pmb@polinela.ac.id 

Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCxgmUtaa78jwViBtq5ttLFQ 

Kontak (Whatsapp) : 0812 7893 3860 

 

https://www.polinela.ac.id/
https://pmb.polinela.ac.id/
http://pmb.polinela.jaraka.id/
mailto:pmb@polinela.ac.id
https://www.youtube.com/channel/UCxgmUtaa78jwViBtq5ttLFQ
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