
TATA CARA SELEKSI MANDIRI POLITEKNIK NEGERI 

BATAM 2023 

 

Calon peserta Seleksi Mandiri Politeknik Negeri Batam harus melaksanakan pendaftaran 

online di laman pendaftaran registrasi.polibatam.ac.id dengan memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

1. Pastikan alamat email anda aktif dan terhubung dengan smartphone anda. 

2. Pastikan nomor handphone anda aktif dan digunakan di handphone yang anda 

gunakan sehari-hari. 

3. Pastikan data yang anda masukkan benar dan tidak ada kesalahan pengisian. 

Panduan pendaftaran mandiri secara online 

1. Pendaftaran dapat melalui registrasi.polibatam.ac.id seperti gambar dibawah. 

 
2. Klik daftar bagi calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar di Politeknik Negeri 

Batam. 

 
3. Calon mahasiswa baru dapat melakukan login apabila sudah memiliki akun dan jika 

tidak memiliki akun calon mahasiswa baru dapat melakukan registrasi akun terlebih 

dahulu. 

 

registrasi.polibatam.ac.id
registrasi.polibatam.ac.id


4. Apabila calon mahasiswa baru telah melakukan login, akan langsung diarahkan ke 

laman dashboard. 

 
5. Calon mahasiswa baru menekan menu daftar dan akan diarahkan ke halaman jadwal 

yang sedang dibuka. 

 
 

6. Calon mahasiswa baru dapat memilih jalur yang diinginkan. 

7. Calon mahasiswa baru menekan tombol beli formulir lalu akan muncul popup berisi 

email yang nantinya Virtual Account akan dikirimkan ke email tersebut. 

 



8. Setelah membeli formulir calon mahasiswa baru akan diarahkan ke laman riwayat. 

 
Apabila tanggal pembayaran telah melewati masa tenggang, status bayar akan 

berubah menjadi “belum bayar va expired” dan ada aksi “buat kode pembayaran”. 

 
Dan jika tanggal pendaftaran jalurnya sudah ditutup, maka aksi tadi akan berubah 

menjadi “jadwal sudah ditutup”. 

 
9. Calon mahasiswa baru dapat melihat detail pembayaran dan bisa mengunduh tata cara 

pembayaran. 

 
10. Calon mahasiswa baru melakukan pembayaran sesuai Virtual Account yang di 

dapatkan melalui email. 



 
11. Setelah calon mahasiswa melakukan pembayaran, maka status pembayaran yang ada 

di riwayat akan berubah menjadi sudah dan status daftar akan berubah menjadi belum. 

 
12. Selanjutnya calon mahasiswa baru menekan tombol daftar untuk melakukan pengisian 

formulir. 

 
13. Calon mahasiswa baru melakukan pengisian formulir sesuai data yang dibutuhkan 

setiap form, setelah melakukan pengisian formulir maka calon mahasiswa baru dapat 

menekan tombol simpan data dan akan muncul popup kuesioner. 

 
14. Setelah melakukan pendaftaran, calon mahasiswa baru akan di arahkan ke laman 

riwayat untuk melakukan cetak kartu ujian. 



 
15. Calon mahasiswa baru melakukan ujian sesuai dengan jadwal yang ada di kartu ujian. 

 
16. Setelah melakukan ujian calon mahasiswa baru dapat melihat informasi kelulusan di 

laman riwayat. 

 


