
 
 

 
 

 
 

 
PENGUMUMAN 

Nomor : PG-PPIM 73 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

PELAKSANAAN SELEKSI TES PSIKOTES, TES AKADEMIK DAN TES 

WAWANCARA PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI 
(SIPENCATAR) JALUR NON REGULER (MANDIRI) 

POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN 
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 

 

Menindaklanjuti Pengumuman Nomor PG-PPIM 67 Tahun 2021 tentang 

Pengumuman Kelulusan Administrasi Dan Pelaksanaan Tes Kesehatan, Tes 

Kesamaptaan, Psikotes, Tes Akademik Dan Tes Wawancara Pada Seleksi 

Penerimaan Calon Taruna/Taruni (Sipencatar) Jalur Non Reguler (Mandiri) 

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun Akademik 2021/2022, 

dengan ini diumumkan : 

 

1. Seleksi Psikotes dilaksanakan pada Senin, 11 Oktober 2021 pukul 08.00 

wib sampai dengan selesai secara online bekerjasama dengan Konsultan 

Psikologi Lisa Mitra Mandiri. Tata tertib dan panduan teknis pelaksanaan 

psikotes dapat di unduh melalui https://sipencatar.ppi.ac.id/. Peserta Seleksi 

harus hadir 30 menit sebelum waktu tes dimulai. 

 

2. Seleksi Tes Akademik dilaksanakan pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 

08.00 wib sampai dengan selesai secara online. Tata tertib dan panduan teknis 

pelaksanaan tes akademik dapat di unduh melalui 

https://sipencatar.ppi.ac.id/. Peserta Seleksi harus hadir 15 menit sebelum 

waktu tes dimulai. 

 

3. Seleksi Tes Wawancara dilaksanakan pada Rabu, 13 Oktober 2021 pukul 
08.00 wib sampai dengan selesai secara online. Persyaratan dan Tata tertib 
pelaksanaan tes wawancara adalah sebagai berikut :  

a. Kartu Peserta Jalur Non Reguler (Mandiri) yang dicetak dari laman 
https://sipencatar.ppi.ac.id/; 

b. Dokumen Asli Identitas Diri KTP/Bukti Rekam E-KTP asli (Bagi peserta yang 
belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) diwajibkan membawa Kartu 
Keluarga (KK) dilengkapi identitas lain yang menggunakan foto diri); 

c. Daftar Riwayat Hidup yang telah diisi dan ditandatangani, template dapat 
diunduh di https://sipencatar.ppi.ac.id/. Selanjutnya daftar riwayat hidup 

di scan dalam bentuk PDF dan dikirimkan melalui email 
sipencatar@ppi.ac.id dan nomor whatssap helpdesk di 0816-278-728 paling 

lambat Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB. 
d. Pakta Integritas Peserta yang telah di isi dan ditandatangani di atas materai 

Rp.10.000,- template dapat diunduh di https://sipencatar.ppi.ac.id/. 
Selanjutnya daftar riwayat hidup di scan dalam bentuk PDF dan dikirimkan 
melalui email sipencatar@ppi.ac.id dan nomor whatssap helpdesk di 0816-

278-728 paling lambat Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB. 
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e. Peserta wajib melakukan Instalasi aplikasi Zoom Meeting pada perangkat 

yang akan digunakan pada saat tes wawancara. Username dan Password 
Zoom Meeting akan dikirimkan melalui email pendaftar pada Selasa, 12 

Oktober 2021. 
f. Peserta hanya diperkenankan menggunakan satu perangkat dan disarankan 

menggunakan komputer/1aptop dengan fasilitas webcam dan headset. 
g. Peserta me1akukan pengaturan nama pada Zoom Meeting dengan format 

"Nomor Peserta - Nama Lengkap", contoh "2021-0001-Fulan Sifulan" dan 
tidak diperkenankan menggunakan latar virtual pada Zoom Meeting. 

h. Peserta harus hadir 15 menit sebelum waktu tes dimulai. 
i. Peserta bertanggung jawab atas berfungsinya perangkat listrik, elektronik 

maupun akses internet dan aplikasi Zoom Meeting yang digunakan pada 

saat tes. 
j. Peserta wajib berada pada ruangan tertutup dengan pencahayaan baik dan 

bebas dari hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran proses seleksi 
wawancara. Tidak diperkenankan ada orang lain dalam ruangan yang 

digunakan untuk wawancara. 
k. Pakaian peserta kemeja putih dan celana/rok panjang berwarna gelap (tidak 

berbahan jeans), dan bersepatu. 

l. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia. 
m. Peserta tidak diperkenankan melakukan perekaman dan/atau mengunduh 

komunikasi dalam bentuk apapun terhadap proses dan isi dari seleksi 
wawancara yang dilakukan. 

n. Seluruh proses tes wawancara online akan diawasi dan direkam oleh sistem 
serta panitia yang bertugas. Seluruh tindak kecurangan serta pelanggaran 
akan direkam dan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan 

keikutsertaan peserta dalam tes. 
o. Peserta dapat meninggalkan ruang Zoom Meeting setelah mendapat 

persetujuan/ijin panitia. 
 

4. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi 
dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka 

dinyatakan gugur dan tidak disediakan jadwal susulan.  
 
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. 

 
 

Madiun, 8 Oktober 2021 
KETUA SIPENCATAR JALUR NON 

REGULER (MANDIRI) PPI MADIUN 
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