PANDUAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
JARVIS MANDIRI (Jalur Tes)
POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA
v Daftar PMB
1. Pendaftar mengakses alamat web: http://simba.atk.ac.id/

2. Pilih Daftar PMB untuk memulai pendaftaran. Selanjutnya akan muncul halaman Daftar|BUAT AKUN CAMABA

3. Silahkan isi dan lengkapi data-data untuk membuat akun terlebih dahulu, yang nantinya akan digunakan untuk
log in kedalam sistem SIMBA.
a. Isikan nama lengkap Anda
b. Pilih jalur pendaftaran, kemudian pilih Jarvis Mandiri (Test)

c. Pilih Kabupaten/Kota Sekolah Asal. Ketik Kabupaten/Kota sekolah asal, kemudian pilih
kabupaten/kota yang dimaksud. Jika Kabupaten/Kota sekolah asal tidak muncul, silahkan hubungi
admin.
d. Pilih Nama Sekolah Asal. Data nama sekolah asal akan muncul secara otomatis setelah
kabupaten/kota asal sekolah telah dipilih. Apabila nama sekolah tidak muncul, silahkan hubungi
admin.
e. Pilih Jurusan Sekolah Asal, selanjutnya akan muncul enam pilihan sebagai berikut: SEKOLAH
MENENGAH ANALISIS KIMIA (SMAK), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN FARMASI,
SEKOLAH MENENGAH TEKNOLOGI INDUSTRI, SMK TEKNIK LAINNYA, SMU/MA IPA,
SMU/MA/SMK IPS. Pilih salah satu yang sesuai dengan kondisi saudara.
f. Pilih Peminatan Jurusan. Data program studi akan muncul apabila kita telah memilih jurusan sekolah
asal.
• Untuk Jurusan Sekolah Asal SEKOLAH MENENGAH ANALISIS KIMIA (SMAK), diperbolehkan
memilih dua dari tiga jurusan program studi : Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik (TPKP),
Teknologi Pengolahan Kulit (TPK), dan Teknologi Pengolahan Produk Kulit (TPPK)
• Untuk Jurusan Sekolah Asal SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN FARMASI, diperbolehkan
memilih dua dari tiga jurusan program studi : Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik (TPKP),
Teknologi Pengolahan Kulit (TPK), dan Teknologi Pengolahan Produk Kulit (TPPK)
• Untuk Jurusan Sekolah Asal SEKOLAH MENENGAH TEKNOLOGI INDUSTRI, diperbolehkan
memilih dua dari tiga jurusan program studi : Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik (TPKP),
Teknologi Pengolahan Kulit (TPK), dan Teknologi Pengolahan Produk Kulit (TPPK)

• Untuk Jurusan Sekolah Asal SMK TEKNIK LAINNYA, hanya diperbolehkan memilih satu jurusan
program studi Teknologi Pengolahan Produk Kulit (TPPK)
• Untuk Jurusan Sekolah Asal SMU/MA IPA, diperbolehkan memilih dua dari tiga jurusan program
studi : Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik (TPKP), Teknologi Pengolahan Kulit (TPK), dan
Teknologi Pengolahan Produk Kulit (TPPK)
• Untuk Jurusan Sekolah Asal SMU/MA/SMK IPS (SMK non teknik, contoh SMK Jurusan Akuntansi,
Tata Busana, Tata Boga, dll) hanya diperbolehkan memilih satu jurusan program studi Teknologi
Pengolahan Produk Kulit (TPPK).
Pilih Jurusan untuk Peminatan Pertama dan Kedua pada kolom yang tersedia.
g. Isikan alamat email, nomor ponsel yang aktif dan bisa dihubungi melalui WA, kemudian isikan kata
kunci. Selanjutnya, lengkapi kode keamanan dengan menjawab penjumlahan pada kolom yang telah
tersedia.
h. Pastikan mengingat dan mencatat alamat email serta kata kunci yang dibuat. Kedua data tersebut
digunakan untuk masuk ke akun anda nantinya.
i. Setelah semua telah selesai diisikan, klik tombol Buat Akun.

*Contoh pengisian data*

4. Anda akan mendapatkan pemberitahuan bahwa registrasi akun telah berhasil, kemudian silahkan cek
email pemberitahuan.

5. Silahkan selesaikan pembayaran biaya pendaftaran masuk, ditujukan ke :
Nama Bank
No. Rekening
Atas nama
Biaya Pendaftaran

:
:
:
:

BNI 46
0030442681
BPN 030 Politeknik ATK Yogyakarta
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Apabila pembayaran dilakukan melalui teller bank, maka penyetor ditulis dengan nama PENDAFTAR
(Nama calon mahasiswa). Pembayaran juga dapat dilakukan melalui metode pembayaran lain seperti
Transfer Via ATM, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking dari Bank Manapun. Bukti
transfer disiapkan dengan cara difoto atau scan untuk proses verifikasi pembayaran.

v Log in CAMABA
1. Buka halaman web: http://simba.atk.ac.id/ , kemudian pilih menu Log in CAMABA.

2. Masukan email dan kata kunci untuk masuk pada sistem CAMABA. Kata kunci adalah kata kunci yang
anda masukan ketika membuat akun di SIMBA ATK. Selanjutnya pilih Masuk untuk log in.

3. Anda akan masuk kedalam beranda SIMBA ATK. Silahkan upload bukti bayar biaya pendaftaran
format JPG dengan ukuran maksimal 1MB. Klik Pilih File untuk memilih file bukti bayar yang akan
diupload. Dan pilih Kirim untuk mengupload file bukti bayar.

4. Apabila proses upload berhasil, maka akan muncul notifikasi. Silahkan menunggu hingga proses
validasi selesai dilakukan oleh panitia. Proses validasi mungkin akan membutuhkan waktu hingga
1x24 jam.

5. Setelah proses validasi pembayaran selesai, pada halaman beranda terdapat informasi petunjuk
pendaftaran dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendaftar untuk bisa mengikuti seleksi
penerimaan mahasiswa baru Politeknik ATK Yogyakarta.

6. Silahkan masuk kedalam menu Formulir. Pada menu ini, Anda diminta untuk melengkapi formulir
pendaftaran, yang terdiri dari enam tab kategori yaitu: Biodata, Pilihan, Pendidikan, Prestasi,
Orang Tua, dan Lainnya. Silahkan isikan data-data Anda secara lengkap pada setiap tab kategori,
dan untuk berpindah ke kategori lain bisa langsung klik nama kategori yang dimaksud. Setelah
selesai mengisikan semua data pada setiap kategori, klik Simpan Data agar data yang Anda
masukan bisa tersimpan

Tab kategori

Klik “simpan data” setelah
selesai melakukan input
data

7. Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa data yang Anda masukan telah tersimpan.

v TES ONLINE
Setelah pendaftar telah selesai mengisikan data secara lengkap pada formulir pendaftaran, akan muncul menu
Pengumuman yang berisi info waktu pelaksanaan ujian (informasi ujian lebih lanjut akan diinformasikan oleh
admin melalui WA). Ujian akan dilaksanakan secara online melalui laman http://cbt.atk.ac.id/ (lihat petunjuk
halaman selanjutnya).

PANDUAN PENGOPERASIAN WEB CBT POLITEKNIK ATK
BAGI PESERTA UJIAN JARVIS MANDIRI
1. Membuka alamat web: http://cbt.atk.ac.id/

2. Peserta melakukan log in dengan mengisikan user dan password yang didapatkan dari admin.
- User
:
- Password :

NOP (Nomor Peserta Tes)
(didapatkan setelah di registrasi oleh admin)

Selanjutnya akan muncul halaman beranda bahwa telah masuk sebagai peserta.

3. Klik tombol masuk ujian untuk memulai ujian

4. Selanjutnya akan muncul petunjuk dalam mengerjakan soal.
Bacalah dengan seksama petunjuk mengerjakan yang muncul pada layar komputer.
Setelah selesai, berikan tanda centang pada kalimat “Saya telah membaca dan memahami petunjuk
mengerjakan dengan cermat” dengan meng-klik kotak di sebelah kalimat tersebut.
Kemudian klik Mulai Mengerjakan untuk mengerjakan tes

5. Layar monitor akan menampilkan halaman lembar kerja yang berisi soal, dan beberapa instrumen yang lain.
Berikut adalah cara menjawab pertanyaan pada lembar kerja CBT:
a. Jenis soal merupakan pilihan ganda, dengan lima pilihan jawaban yang disediakan.
b. Terdapat panel indikator soal di sebelah kanan. Panel ini menunjukan soal-soal mana saja yang sudah
dikerjakan, belum dikerjakan, atau masih ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan dengan perbedaan warna
yang muncul dalam panel.
c. Peserta dapat mengerjakan soal dengan memilih jawaban yang dianggap benar dengan melakukan klik
pada bulatan abjad di depan pilihan jawaban.

Sisa waktu
Indikator soal :
- Hijau
: sudah
dijawab
- Merah : belum

Lembar soal
dan pilihan

Digunakan apabila terdapat jawaban
yang masih ingin dikoreksi lagi.

Menuju soal

Indikator soal akan berubah warna

Menuju soal

d. Soal yang telah dikerjakan ditunjukan dengan warna hijau yang muncul pada panel indikator soal.

e. Apabila menemukan keraguan dalam menjawab soal, bisa meng-klik pada tombol Ragu-Ragu di sebelah.
Nomor soal yang dijawab dengan meng-klik tombol Ragu-Ragu ditunjukan dengan warna kuning pada
panel indikator. Apabila jawaban dari soal sudah dirasakan yakin, setelah memilih jawaban jangan lupa
untuk menghilangkan check list pada tombol Ragu-Ragu agar warna pada indikator soal berubah menjadi
hijau.

f.

Warna merah pada panel indikator soal menunjukan soal yang belum dijawab.

g. Untuk berpindah dari soal satu ke yang lain, klik tombol Berikutnya untuk berpindah ke soal selanjutnya,
dan klik tombol Sebelumnya untuk berpindah ke soal sebelumnya.
Untuk berpindah soal secara acak bisa dilakukan dengan meng-klik nomer soal yang kita inginkan pada
panel indikator soal, kemudian akan ditampilkan soal yang telah kita pilih.
h. Sisa waktu dalam mengerjakan soal bisa dilihat pada timer yang terletak di sebelah kanan atas.

i.

Pastikan semua soal telah selesai dikerjakan yang ditandai dengan indikator soal berwarna hijau tanpa
terkecuali. Apabila ditemukan masih terdapat warna merah pada indikator, hal ini menunjukan masih ada
soal yang belum dijawab, atau apabila masih ada yang berwarna kuning, berarti ada soal yang masih
terdapat check list yang belum dihilangkan pada tombol ragu-ragu.

j.

Untuk mengakhiri ujian, silahkan masuk ke soal terakhir. Di dalam soal terakhir terdapat tombol selesai
yang dapat di klik untuk menyelesaikan ujian. Klik selesai, kemudian akan muncul jendela peringatan
untuk mengecek semua soal dan jawaban. Berikan tanda centang pada kotak disebelah kiri kalimat “Saya
yakin akan menyelesaikan ujian” kemudian klik selesai.

k. Peserta sudah selesai mengerjakan soal ujian.

l.

Bagi pendaftar dengan pilihan program studi Teknologi Pengolahan Produk Kulit (TPPK) akan muncul soal
tambahan untuk membuat sketsa produk kulit menggunakan kertas A4. Sketsa tersebut selanjutnya discan
dan diupload pada halaman kolom yang telah disediakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

