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A. DAFTAR AKUN (REGISTRASI) DAN LOGIN 

Pastikan telah membaca pengumuman dengan seksama, teliti dan menyeluruh 

serta untuk akses yang lebih baik dihimbau menggunakan PC komputer atau 

laptop. Seluruh proses pendaftaran akan dilaksanakan secara daring (online) 

dimulai dengan “Registrasi Akun” hingga “Cetak Kartu Ujian”. Peserta 

diwajibkan membuat akun pendaftaran terlebih dahulu sebelum memulai proses 

pendaftaran, dan untuk selanjutnya dapat “login” melalui halaman utama portal 

pendaftaran sipencatar. 

 

1. Peserta mengakses portal pendaftaran https://sipencatar.dephub.go.id 

Dibawah ini merupakan halaman utama (homepage) dari portal pendaftaran 

sipencatar, dihimbau untuk mencermati setiap pilihan menu (menubar) dan 

informasi di dalamnya. (Gambar A.1) 

 

 
(Gambar A.1) 

 

2. Peserta klik “Daftar Jalur Reguler Non Polbit” 

Untuk melakukan proses pendaftaran diwajibkan memiliki akun pendaftaran 

terlebih dahulu. Langkah awal pendaftaran akun (membuat akun) peserta 

adalah dengan memilih “Daftar Jalur Reguler Non Polbit” pada pilihan menu 

(menu bar) seperti kotak merah gambar dibawah ini (Gambar A.2) 

https://sipencatar.dephub.go.id/
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(Gambar A.2) 

 

3. Peserta membaca persyaratan pendaftaran, mempersiapkan dokumen, dan 

mencentang checkbox “dengan ini saya telah mengerti dan paham atas 

ketentuan diatas” (Gambar A.3) 

 

 
(Gambar A.3) 

 

4. Peserta mengisi formulir akun pendaftaran lalu klik “Daftar”  

Pastikan data sudah diisi secara lengkap dan email yang didaftarkan adalah 

email aktif, serta dihimbau untuk mencatat email serta password yang telah 

didaftarkan untuk proses login selanjutnya. (Gambar A.4) 
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(Gambar A.4) 

 

5. Email aktivasi (Link/Tautan) akan dikirimkan ke email peserta yang telah 

didaftarkan, peserta dapat membuka email dan klik link yang telah diberikan. 

(Gambar A.5) 

 

 
(Gambar A.5) 

 

6. Peserta akan masuk ke dalam sistem dengan Klik tautan/link tersebut untuk 

melanjutkan proses pendaftaran. 
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7. Peserta juga dapat melakukan login melalui halaman muka (homepage) 

portal sipencatar, data yang dimasukkan peserta adalah email dan password 

sesuai dengan yang telah didaftarkan sebelumnya, lalu pilih login “Reguler 

Non Pola Pembibitan” (Gambar A.6) 

 

(Gambar A.6) 

 

B. STATUS PENDAFTARAN 

Setelah berhasil membuat akun dan login pada sistem, akan muncul tampilan 

akun peserta yang berisi data diri dan pada bagian bawah juga terdapat status 

pendaftaran, yang terbagi menjadi 5 tahapan pendaftaran, dimulai dari “Pilih 

Lokasi Ujian” hingga “Cetak Kartu Ujian”. 

 

1. Peserta klik langkah pertama “pilih lokasi ujian” 

Pilihlah Lokasi Ujian yang terdekat dengan domisili, teliti dan periksalah 

sebelum memilih. (Gambar B.1) 
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(Gambar B.1) 

 

2. Isi data sekolah asal SLTA peserta dan sekolah tujuan peserta. Apabila 

sudah sesuai peserta dapat klik “Kirim”. (Gambar B.2) 

 

 
(Gambar B.2) 

 

3. Peserta dapat melanjutkan ke langkah kedua, yaitu “Pembayaran Formulir”  

Setelah peserta menyelesaikan langkah pertama “Pilih Lokasi Ujian” maka 

pada tampilan akun peserta akan muncul program studi pilihan, sekolah 

tujuan dan nomor formulir. Kemudian pada status pendaftaran akan berubah 

pada “Pembayaran Formulir”. (Gambar B.3) 
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(Gambar B.3) 

 

4. Peserta melakukan pembayaran ke nomor rekening yang tertera, apabila 

pembayaran telah dilakukan maka peserta diwajibkan mengunggah bukti 

pembayaran dan klik “Konfirmasi Pembayaran” (Gambar B.4). Dihimbau 

untuk melakukan pembayaran melalui teller, dan mencantumkan Nomor 

Pendaftaran/Nomor Formulir pada kolom berita bukti pembayaran. 

 

 
(Gambar B.4) 

 

5. Peserta menunggu proses verifikasi pembayaran oleh verifikator 

pembayaran sekolah tujuan, dan dihimbau untuk selalu membuka akun 

pendaftaran setiap hari secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru 

status pendaftaran dan hasil verifikasi. Hasil verifikasi juga akan 
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disampaikan melalui pemberitahuan email (notifikasi). Jika hasil verifikasi 

sudah diterima maka peserta dapat melanjutkan ke langkah ketiga yaitu 

“Pengisian Formulir”  (Gambar B.5). 

 
(Gambar B.5) 

 

6. Peserta mengisi data formulir. Peserta memiliki dua opsi, apakah akan 

menyimpan atau mengirimkan formulir. (Gambar B.6) 

a. klik “simpan” maka isian formulir akan tersimpan (dapat diubah), dan 

belum terkirim kepada verifikator, 

b. klik “kirim” maka isian formulir akan dikirimkan ke verifikator, 

c. Setelah data lengkap, benar dan jelas terbaca, peserta diwajibkan klik 

“Kirim” karena jika hanya klik “Simpan” data tidak akan terkirim kepada 

verifikator. 

d. Perhatikan Jenis dan Ukuran File yang dipersyaratkan pada pengumuman 

pendaftaran. Jika ukuran file melebihi dari yang dipersyaratkan isian 

formulir tidak dapat terkirim. 



  

PANDUAN PENDAFTARAN JALUR REGULER NON POLA PEMBIBITAN 8 

 

 

(Gambar B.6) 

 

7. Peserta menunggu verifikasi formulir oleh verifikator (Gambar B.7) 

Peserta dihimbau untuk selalu membuka akun pendaftaran setiap hari secara 

berkala untuk mendapatkan informasi terbaru status pendaftaran dan hasil 

verifikasi. Hasil verifikasi juga akan disampaikan melalui pemberitahuan 

email (notifikasi). 

 
(Gambar B.7) 

 

8. Jika hasil verifikasi sudah benar dan diterima maka peserta dapat 

melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu “Cetak Kartu Ujian” (Gambar B.8). 
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(Gambar B.8) 

 

9. Peserta sudah dapat mengunduh dan melakukan cetak kartu ujian dengan klik 

“Cetak Kartu” (Gambar B.9) 

 

 
(Gambar B.9) 


