
 

PENGUMUMAN  

NOMOR :  B/1812/BPSDMI/STMI/III/2020 

 

INFORMASI PELAKSANAAN PMB GELOMBANG 1 

POLITEKNIK STMI JAKARTA 

TAHUN 2020 

 

1. Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perpanjangan Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam 

Rangka Mencegah Penyebaran Wabah CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) di 

Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Surat Keputusan Kepala Badan 

Nasional Penaggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan 

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di 

Indonesia, maka panitia PMB Politeknik STMI Jakarta akan tetap 

menyelenggarakan ujian PMB Gelombang 1 dengan perubahan mekanisme yang 

sebelumnya offline (harus datang ke lokasi ujian) menjadi online melalui website 

pmb.stmi.ac.id.  
 

2. Peserta yang dapat mengikuti ujian PMB Gelombang 1 adalah peserta yang 

melakukan pembayaran biaya pendaftaran dari tanggal 1 Februari - 1 April 2020 

dan telah melalui tahap validasi oleh panitia maksimal pada tanggal 2 April 2020. 
 

3. Peserta yang mendaftar PMB Gelombang 1 Jalur Regular akan mengikuti Ujian 

Online pada tanggal 4 April 2020 dimulai jam 09.00 WIB dengan materi TPA, TBI 

dan mengisi form deskripsi diri sebagai pengganti wawancara (petunjuk teknis 

terlampir). 

 

4. Peserta yang mendaftar PMB Gelombang 1 Jalur Prestasi akan mengikuti 

Wawancara Online via aplikasi ZOOM pada tanggal 4 April 2020 dimulai Jam  

13.00 (lihat pengumuman selanjutnya untuk pembagian jam wawancara dan untuk 

petunjuk teknis terlampir). 

 

5. Seluruh peserta diharapkan untuk mengunduh ulang kartu peserta terkait dengan  

 

 

 

 

 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI 
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perubahan mekanisme diatas. 

 

 

Dikeluarkan di Jakarta 

Pada tanggal 31 Maret 2020 

Direktur, 

 

 

 

Mustofa 
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PETUNJUK I 

JALUR REGULAR 
 

Peserta yang mendaftar jalur regular akan mengikuti Ujian Penerimaan 

Mahasiswa Baru (PMB) secara online yang akan  dilaksanakan secara serentak 

pada tanggal 04 April 2020 pukul 09.00 WIB. Terdapat 2 jenis soal yang akan 

diujikan, yaitu soal pilihan ganda dan esai. Soal pilihan ganda meliputi TPA 

(Tes Potensial Akademik) dengan jumlah 60 soal dan TBI (Tes Bahasa Inggris) 

dengan jumlah 30 soal. Sedangkan soal esai meliputi form deskripsi diri 

(sesuai dengan prodi masing-masing) dengan jumlah 3 soal. Untuk pengerjaan 

dengan hasil maksimal, disarankan untuk menggunakan laptop atau 

komputer. Agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, peserta dapat 

bersiap-siap dan stand by 15 menit sebelum ujian. 

Untuk masuk ke sistem Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

Online, silakan login pada akun peserta di http://pmb.stmi.ac.id/ seperti yang 

tampil pada Gambar 1 dan 2. 

 

  

Gambar 1 masuk ke website pmb.stmi.ac.id 
 

Ketik  

pmb.stmi.ac.id  

pada browser anda 

Klik login 

  1 2 

http://pmb.stmi.ac.id/
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Gambar 2 Login Pada Akun Peserta 
 

 

Setelah itu akan muncul tampilan dashboard akun peserta, lalu klik 

pada menu Ujian Online (CAT) seperti Gambar 3. 

 

 

Gambar 3 Menu Ujian Online (CAT) 
 

Masukan email 

Masukan password 

Klik disini 
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Informasi terkait jumlah soal dan sisa waktu Ujian Penerimaan 

Mahasiswa Baru akan ditampilkan, lalu klik ikuti ujian untuk memulai ujian. 

Ingat ujian akan dimulai secara otomatis pada tanggal 04 April 2020 pukul 

09.00 WIB. 

 

 

Gambar 4 Mulai Ujian 
 

Pada proses pengerjaan soal pertama, peserta akan mengerjakan soal 

pilihan ganda dengan urutan TPA terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan 

dengan bahasa inggris. Ketika peserta mengerjakan soal pilihan ganda, 

waktu untuk mengerjakan tiap-tiap soal diberi batasan 1 menit. Jika 

dalam waktu 1 menit tersebut peserta belum juga memilih jawaban, 

maka secara otomatis sistem akan melanjutkan ke soal berikutnya (soal 

yang belum terjawab tadi akan terdeteksi kosong/tidak dijawab). 

Peserta juga tidak dapat melakukan koreksi jawaban setelah memilih jawaban 

dan menekan tombol berikutnya. Jadi harap hati-hati dan pastikan kembali 

jawaban yang dipilih. 

90 soal 30 soal 3 soal 04 April 2020 

09:00:00 

04 April 2020 

10:55:00 

00:55:00 

04 April 2020 08:59:03 

Klik disini 
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Gambar 5 Pengerjaan Soal Pilihan Ganda 
 

Pada proses pengerjaan soal kedua, peserta akan mengerjakan soal esai 

dengan ketentuan batasan waktu yang berbeda. Untuk peserta yang 

memilih prodi Teknik Kimia Polimer batasan waktu pegerjaan soal 

adalah 20 menit, sedangkan prodi lainnya adalah 25 menit. Rincian 

batasan waktu tiap-tiap soal adalah 10-15 menit untuk soal nomor 1, 5 menit 

untuk soal nomor 2 dan 5 menit untuk soal nomor 3. Perlu diingat bahwa 

pertanyaan pada soal ini untuk mencari gambaran personal tiap-tiap peserta. 

Semua jawaban akan bernilai benar, namun terdapat porsi nilai dari tiap-tiap 

jawaban. Jadi harap isi jawaban menurut perspektif dan pengalaman masing-

masing. 

1 Jam 55 Menit 0 Detik 

1 Menit 0 Detik 

Total waktu keseluruhan 

Waktu pengerjaan tiap soal 

Tipe Soal 

Klik berikutnya jika sudah menjawab 
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Gambar 6 Pengerjaan Soal Essai 
 

Setelah waktu pengerjaan telah selesai, sistem secara otomatis akan 

menampilkan jumlah jawaban benar untuk pilihan ganda. Untuk soal essai 

akan diperiksa oleh tim tenaga ahli untuk menilai porsi nilai jawaban masing-

masing peserta. Hasil kelulusan dapat dilihat di menu Lihat Hasil Seleksi sesuai 

dengan jadwal pengumuman kelulusan. 

 

Gambar 7 Hasil Tes dan Menu Pengumuman Kelulusan 
 

0 Jam 25 Menit 0 Detik 

15 Menit 0 Detik 

Total waktu keseluruhan 

Waktu pengerjaan tiap soal 

Tipe Soal 

Klik selesai ujian jika sudah selesai 

60 soal 30 soal 3 soal 04 April 2020 

09:00:00 

04 April 2020 

10:55:00 

60 soal 30 soal 04 April 2020 

09:00:23 

04 April 2020 

10:54:46 

Cek Pengumuman kelulusan 
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PETUNJUK II 

JALUR PRESTASI 
 

Peserta yang mendaftar jalur prestasi akan mengikuti Wawancara 

Penerimaan Masiswa Baru (PMB) secara online yang akan dilaksanakan 

secara serentak pada tanggal 04 April 2020 mulai pukul 13.00 WIB (urutan 

wawancara akan diinfokan lebih lanjut). Setiap peserta nantinya akan bertatap 

muka secara online dengan pewawancara secara langsung selama 20-30 

menit. Dresscode untuk wawancara menggunakan kemeja putih polos dan 

celana bahan hitam. Untuk wawancara dengan hasil maksimal, disarankan 

untuk menggunakan laptop atau komputer yang memiliki kamera. Agar tidak 

mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, peserta dapat bersiap-siap dan stand 

by 15 menit sebelum ujian. 

Untuk proses wawancara menggunakan aplikasi ZOOM yang dapat 

diunduh pada laman https://zoom.us/download. Setelah itu install pada device 

masing-masing. 

 

  

Gambar 8 Download Aplikasi Zoom 
 

 

 

Downlad 

kemudian 

install 

https://zoom.us/download
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Setelah selesai install, buka aplikasi zoom dan kemudian akan muncul 

tampilan seperti Gambar 9. Masuk jika sudah memiliki akun atau daftar 

terlebih dahulu jika belum memiliki akun. 

 

Gambar 9 Masuk Pada Apliaksi Zoom 
 

Setelah itu klik menu join meeting seperti gambar 10 untuk memulai 

wawancara. 

 

Gambar 10 Klik Menu Join Meeting 

Masuk jika 

sudah 

memiliki akun 

Klik disini 

Daftar jika 

belum 

memiliki akun 
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Lalu masukan ID Meeting dan Nama untuk dapat terhubung langsung 

dengan pewawancara seperi pada Gambar 11. ID Meeting akan berbeda 

untuk tiap-tiap peserta dan akan dikirim melalui email dan nomor HP 

yang sudah terdaftar pada saat registrasi. Harap simpan baik-baik ID 

Meeting dan jangan pernah berikan ke siapapun (termasuk yang 

mengaku petugas/panitia). Jangan lupa isi nama berdasarkan nama pada 

KTP karena wawancara ini bersifat resmi. 

Isi Nama 

Lengkap 

Isi ID Meeting 

yang sudah 

dikirimkan 

panitia 

Pastikan 

JANGAN 

dicentang 

Klik join 

 1 

 2 

 3 

 4 



12 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


