


a. Untuk lulusan tahun 2021 dan sebelumnya, memiliki nilai rata-rata ujian yang 
tertulis pada ijazah tidak kurang dari 7,0 (skala penilaian 1-10) /70.00 (skala 
penilaian 10-100) /2,8 (skala penilaian 1-4); 

b. Untuk lulusan tahun 2022 memiliki nilai rata-rata rapor untuk komponen 
pengetahuan pada 2 semester (semester genap kelas XI serta semester gasal 
kelas XII) 70.00 (skala penilaian 10-100) dengan ketetntuan pada saat 
pendaftaran ulang yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan menunjukan 
Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat; 

c. Untuk lulusan tahun 2021 dan sebelumnya, jika nilai rata-rata ijazah 
menggunakan skala penilaian 1-10 atau skala penilaian 1-4 diwajibkan untuk 
mengkonversi nilai tersebut menjadi skala penilaian 10-100 dengan 
melampirkan surat keterangan dari Sekolah Asal yang ditandatangani Kepala 
Sekolah; 

d. Bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing melampirkan 
surat penyertaan / persamaan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

4. Tinggi Badan Minimal Pria 160 cm dan Wanita 155 cm; 
5. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS serta bebas 

narkoba; 
6. Calon taruna tidak bertato/bekas tato dan tidak di tindik/bekas tindik telinganya 

atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat 
(dibuktikan dengan surat keterangan dari pemuka agama/adat); 

7. Calon taruni tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/ bekas tindik anggota badan 
lainnya selain telingga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 
pasang (telinga kiri dan kanan), kecuali yang disebabkan oleh ketentuan 
agama/adat (dibuktikan dengan surat keterangan dari pemuka agama/adat) 

8. Ketajaman penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta warna baik parsial 
maupun total dengan melampirkan surat pernyataan tidak buta warna pada saat 
pendaftaran; 

9. Tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan 
kejahatan; 

10. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dan / atau mengundurkan diri 
sebagai taruna/taruni perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan; 

11. Bersedia diberhentikan dengan tidak hormat jika melakukan Tindakan kriminal 
antara lain mengkonsumsi dan atau memperjual belikan narkoba, melakukan 
tindak kekerasan (perkelahian,pemukulan,pengeroyokan,perundungan, dll), 
melakukann Tindakan asusila atau penyimpangan seksual; 

12. Dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen; 
13. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai perguruan tinggi yang dituju 

(besaran biaya dapat di lihat di http://sipencatar.poltekpelsumbar.ac.id 
14. Bersedia menandatangani formular pernyataan calon Taruna/Taruni 

SIPENCATAR Kementerian Perhubungan Tahun 2022 (Bermeterai 10.000 rupiah); 
15. Membawa surat keterangan belum menikah yang di tanda tangani oleh lurah 

(kepala desa) pada saat pelakasanaan Tes Potensi Akademik 
16. Memliki surat elektronik/ e-mail dan nomor telepon yang masih aktif dan valid 

untuk sarana penyampaian perkembangan informasi proses seleksi (disarankan 
menggunakan gmail). Adanya keterlambatan informasi yang diterim oleh peserta 
diakibatkan kesalahan penulisan alamat email dan nomor telepon yang tidak aktif, 
mutlak menjadi tanggung jawab peserta. 

 
III. PERSYARATAN PENDAFTARAN TAMBAHAN 

Pendaftar jalur Pola Pembibitan yang lulus SKD dapat mendaftarkan di jalur mandiri 
dengan mengunggah/mengupload sertifikat kelulusan SKD sebagai pengganti seleksi 
TPA jalur mandiri. 
 
 
 

http://sipencatar.poltekpelsumbar.ac.id/


IV. TATA CARA PENDAFTARAN 
1. Calon taruna/taruni wajib melakukan registrasi (login) Pendaftaran melalui 

http://sipencatar.poltekpelsumbar.ac.id di buka pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 
09.00 WIB 

2. Calon Taruna/Taruni wajib melengkapi data diri pada formular yang telah 
disediakan; 

3. Calon Taruna.taruni melakukan pembayaran setelah mendapatkan notifikasi 
melalui e-mail yang telah didaftarkan sebelumnya dan mengunggah (upload) bukti 
pembayaran; 

4. Calon Taruna/Taruni mengisi data pada formular yang tersedia dan mengunggah 
(upload) dokumen pendukung dalam bentuk softcopy, terdiri atas; 
a. Pas Foto terbaru dengan berlatar belakang merah, menghadap kedepan 

ukuran 4 x 6 cm (ukuran 400 x 600 pixel dengan besaran min 100 kB dan 
maks 500 kB, format jpg); 

b. KTP dan KK Calon Taruna/Taruni yang berusia di atas 17 tahun, bagi yang 
belum meliki KTP menggunakan Surat Keterangan Kependudukkan/resi 
permintaan KTP. Khusus Calon Taruna/Taruni yang berusia di bawah 17 tahun 
menggunakan Kartu Keluarga (KK) (format file JPG 100 - 500 kB); 

c. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat (format file 
JPEG/JPG/PNG maks 2000 kB) bagi calon peserta yang sudah dinyatakan 
lulus atau rapor SMA sederajat dari semester 4-5; 

d. Tanda bukti pembayaran pendaftaran online dengan menyertakan nama dan 
NIK pada kolom berita/keterangan format JPG maksimal 500 KB 

e. Surat Pernyataan taruna/I bermeterai 10.000, Surat Pernyataan Mutlak 
Menyetujui Hasil SIPENCATAR bemeterai 10.000 rupiah, Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Mutlak Tidak Buta Warna bermeterai 10.000 rupiah. Format 
PDF ukuran Maks 2000 KB dapat di unduh di 
http://sipencatar.poltekpelsumbar.ac.id 

f. Batas akhir unggah (upload) berkas pendaftaran tanggal 17 juli 2022 pukul 
23.59 WIB; 

g. Panduan pendaftaran dan ketentuan pendaftaran secara lengkap dapat dilihat 
pada http://sipencatar.poltekpelsumbar.ac.id 

 
V. TAHAPAN, JENIS DAN BIAYA SELEKSI 

1. Setiap tahapan seleksi tidak menggunakan sistem gugur 
2. Biaya seleksi setiap tahapan menjadi tanggungan Calon Taruna/Taruni 
3. Tata cara pembayaran seleksi melalui kode billing/virtual account setelah dokumen 

diverifikasi oleh panitia 
4. Pendaftaran dari jalur polbit yang lulus verifikasi sertifikat kelulusan SKD tidak 

dibebankan biaya TPA. 
 

NO TAHAPAN JENIS BIAYA SELESI 
(Rp) 

1 Seleksi 
Sipencatar 

 Pendaftaran Rp. 150.000,- 

 Seleksi Potensi Akademik 
(TPA) 

Rp. 150.000,- 

 seleksi Psikotest 

 Seleksi kesamaptaan 

 Seleksi Kesehatan 

 Seleksi Wawancara 

Rp. 300.000,- 
Rp. 300.000,- 
Rp. 800.000,- 
Rp. 150.000,- 

 
 
 
 
 
 



VI. LOKASI SELEKSI 
Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni (Sipencatar) jalur Madiri dilaksanakan di 
kampus POLTEKPEL SUMATERA BARAT, Jl. Syeh Burhanuddin No.1, Korong Tiram 
Kenegarian Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat 
25572 
TELP : (0751) 4735001 | FAX :(0751) 4735000  
Home Page : www.poltekpelsumbar.ac.id/ email - admin@poltekpelsumbar.ac.id 
 

VII. JADWAL SELEKSI 

NO TAHAPAN SIPENCATAR WAKTU 

1. Pendaftaran 10 Juni s.d 17 Juli 2022 

2. Hasil Verfikasi 18 Juli 2022 

3. Pembayaran tes dan Upload sertifikat SKD 
(polbit) 

19 s.d 23 Juli 2022 

4. Seleksi Kesehatan, Samapta, Wawancara, 
Psikotes, dan TPA 

25 Juli s.d 9 Agustus 2022 (12 
hari kerja) 

5. Pantukhir 16 Agustus 2022 

6. Pengumuman Kelulusan 18 Agustus 2022 

7. Daftar Ulang 22 Agustus s.d 26 Agustus 
2022 

 
Jadwal seleksi dapat berubah sewaktu – waktu, peserta diharapkan mengupdate 
pengumuman melalui website resmi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat 
http://sipencatar.poltekpelsumbar.ac.id atau social media Poltekpel Sumbar. 

 
VIII. LAIN-LAIN 

1. Biaya pendaftaran dan seleksi tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, 
2. Panitia penerimaan calon taruna/taruni Politeknik Pelayaran Sumatera Barat 

Tahun Akademik 2022/2023 tidak melayani surat menyurat; 
3. Kesalahan dan/atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi 

tanggungjawab Calon Taruna/Taruni; 
4. Calon Taruna/Taruni yang tidak melakukan registrasi di 

http://sipencatar.poltekpelsumbar.ac.id sipencatar dan/atau tidak mengunggah 
salah satu/seluruh berkas lamaran makan Calon Taruna/Taruni tersebut tidak 
dapat mengikuti seleksi sdministrasi dan dinyatakan gugur; 

5. Calon taruna/taruni yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan 
seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan,maka 
dinyatakan gugur; 

6. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen yang tidak sesuai 
dengan persyaratan, maka Ketua Panitia dapat menggugurkan kelulusan Calon 
Taruna/Taruni; 

7. Keputusan panitia penerimaan calon taruna/taruni Politeknik Pelayaran Sumatera 
Barat Tahun Akademik 2022/2023 tidak dapat diganggu gugat; 

8. Calon taruna/taruni yang dinyatakan lulus tahap seleksi akhir, selama mengikuti 
Pendidikan akan diasramakan; 

9. Layanan infomasi dapat dikses pada social media Instagram/Facebook/Twitter 
@poltekpelsumbar 

10. Kelulusan calon taruna/taruni adalah prestasi calon taruna/taruni sendiri. Jika ada 
pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal 
tersebut merupakan Tindakan penipuan dan kepada calon taruna/taruni, 
keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun 
yang dilarang dalam peraturan perundang – undangan terkait pelaksanaan 
seleksi, apabila diketahui maka akan di proses sesuai denan hukum yang 
berlaku dan digugurkan kelulusannya. 

11. Perdaftaran penerimanaan sipencatar mandiri gelombang II akan ditutup apabila  
kuota seleksi penerimaan sipencatar mandiri gelombang I sudah terpenuhi. 

mailto:admin@poltekpelsumbar.ac.id
http://sipencatar.poltekpelsumbar.ac.id/


Pendaftar yang terdaftar di jalur mandiri gelombang I tidak dapat lagi mengikuti 
jalur mandiri gelombang II. 

 
 

Ditetapkan di :    PADANG PARIAMAN 
Pada Tanggal :    5 JULI 2022     
 
DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN 
SUMATERA BARAT, 
       
 
 
  
 
 
NIP. 19710202 199808 1 001 

 
 
 

Ditandatangani secara elektronik
CAPT. WISNU RISIANTO, M.M.
Ditandatangani secara elektronik
CAPT. WISNU RISIANTO, M.M.
Ditandatangani secara elektronik
CAPT. WISNU RISIANTO, M.M.
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