
PENELUSURAN PRESTASI MASUK POLITENIK NEGERI (PPMPN) 

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 
 

 
 

A.  Prosedur Pendaftaran 

 
1.   Membuat akun pendaftaran melalui laman  http://pmb.pnl.ac.id/ dan memperoleh nomor 

token serta password untuk login. Pendaftar berhak memilih 2 (dua) Program Studi, 

urutan pilihan menunjukkan prioritas; 

2.   Login ke      laman      pendaftar      melalui      tombol      login      yang      tersedia      di 

http://pmb.pnl.ac.id/login   untuk mengisi formulir pendaftaran secara online. 

3.   Mengisi biodata dan mengunggah dokumen yang disyaratkan; 

4.   Mencetak Bukti Pendaftaran online, melalui akun pendaftaran masing-masing; 

5.   Mengirimkan   berkas   fisik   (hardcopy)   ke   Bagian   Akademik   Politeknik   Negeri 

Lhokseumawe 

6.   Melihat pengumuman hasil seleksi pada tanggal 30 Juni 2022. 

7.   Melakukan pendaftaran ulang pada tanggal yang ditentukan. 
 
 
 

B.   Kelengkapan Dokumen 

 
Siapkan scan dokumen berikut ini untuk diunggah (ukuran minimal 150KB dan maksimal 

 

800KB untuk masing-masing file; hasil scan harus dapat dibaca dengan jelas): 
 

 
 

 

No 
 

Dokumen yang diunggah                                             Format 

 

1. 
 

Nilai Rapor asli atau nilai rapor konversi dari sekolah dalam skala 100    Input nilai 

(khusus sekolah yang menggunakan skala penilaian 4 atau 10):                     rapor pada 

halaman 

Siswa/Siswi  tahun  terakhir  SMA/SMK/MA  atau  sederajat  pada    yang 

tahun 2022                                                                                                      tersedia 

 bagi siswa kelas reguler, mulai semester 1 (satu) sampai dengan 
semester 5 (lima); 

 bagi siswa kelas akselerasi, mulai semester 1 (satu) sampai dengan 
semester 3 (tiga). 

 
Siswa/Siswi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat pada tahun 2021 

     bagi siswa kelas reguler, mulai semester 1 (satu) sampai dengan 

semester 6 (enam); 

     bagi siswa kelas akselerasi, mulai semester 1 (satu) sampai dengan 
semester 4 (empat); 

http://pmb.pnl.ac.id/Â 
http://pmb.pnl.ac.id/loginÂ 


 

 

2. 
 

Piagam  Kejuaraan/Sertifikat  di  bidang  Olahraga,  Seni,  dan  IPTEK.    *.pdf 

Sertifikat yang berlaku adalah sertifikat yang diperoleh semasa jenjang 

SMA/SMK/MA (maksimal 3 sertifikat prestasi terbaik). Sertifikat harus 

disahkan oleh induk organisasi terkait (khusus Olahraga) 

 

3. 
 

Video portofolio khusus pendaftar bidang Olahraga dan bidang Seni            *.MP4 

 
Note : 

diunggah ke 

google drive 

/ youtube 

kemudian 

memasukkan 

link google 

drive / 

youtube 
pada 
halaman 
yang 
tersedia 

 

4. 
 

Khusus Bidang Seni Fotografi dan Kaligrafi                                              *.jpeg, 
Dokumen penyerta portofolio Karya hasil fotografi / kaligrafi                       *.png, *.jpg 

 
Note : 

diunggah ke 

google drive 

kemudian 

memasukkan 

link google 

drive pada 

halaman 

yang 

tersedia 

 

 
 

 

No 
 

Dokumen yang Dikirim ke Bagian Akademik 

 

1. 
 

Fotocopy Legalisir Rapor asli atau nilai rapor konversi dari sekolah dalam skala 100 (khusus 

sekolah yang menggunakan skala penilaian 4 atau 10): 

 
Siswa/Siswi tahun terakhir SMA/SMK/MA atau sederajat pada tahun 2022 

       bagi siswa kelas reguler, mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima); 

       bagi siswa kelas akselerasi, mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 3 (tiga). 



 

 
 

Siswa/Siswi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat pada tahun 2021 

     bagi siswa kelas reguler, mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam); 

     bagi siswa kelas akselerasi, mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat); 

 

2. 
 

Fotocopy Piagam Kejuaraan/Sertifikat di bidang Olahraga, Seni, dan IPTEK. Sertifikat yang 

berlaku adalah sertifikat yang diperoleh semasa jenjang SMA/SMK/MA (maksimal 3 sertifikat 

prestasi terbaik). 

 

3. 
 

Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah bidang IPTEK, bidang Olahraga dan Seni 

 

4. 
 

Bukti      Formulir     Pendaftaran 
 

yang 
 

diunduh 
 

dan 
 

dicetak 
 

melalui 
 

laman 
http://pmb.pnl.ac.id/ login       

 

5. 
 

Surat Kesanggupan Pembiayaan bagi yang tidak mengajukan KIP-Kuliah 

 

6. 
 

Surat Kesanggupan akan aktif di UKM, khusus pendaftar bidang Olahraga dan bidang Seni 

 

7. 
 

Surat pernyataan keaslian karya (khusus untuk bidang Olahraga dan Seni) 

 

 
 

C.     Jadwal 

 
 

Pendaftaran Online 
 

Pengumuman 

 

29 Maret - 28 Juni 2022 
 

30 Juni 2022 

 
 
 
 

 

D.     Portofolio Bidang Olahraga 
 

 

     Dokumen Video 

Rekaman video keterampilan/teknik cabang olahraga yang dipilih siswa. Video menunjukkan 

demo ketrampilan bertanding/bermain. Video diawali dengan pengenalan diri meliputi: nama, 

tempat  tanggal  lahir,  serta  menyebutkan  keterampilan  dan  prestasi  terbaik  yang  pernah 

didapatkan dalam kurun 3 tahun terakhir. 
 

 

         Dokumen Penyerta 

Salinan hasil pindai (scan warna) dari lembaran piagam, sertifikat, surat penghargaan, plakat, 

atau piala atas raihan prestasi tertinggi siswa dalam satu cabang olahraga;

http://pmb.pnl.ac.id/Â 


         Format Dokumen 

Seluruh  dokumen  diunggah  dalam  bentuk  digital.  Satu  buah  file  video  keterampilan/teknik 

cabang olahraga yang dikuasai siswa dalam format MP4 berukuran maksimal 20 MB. 
 
 

 

E.   Portofolio Bidang Seni (bidang MTQ, Hafiz Qur’an, Marching Band, Orchestra, 

Paduan Suara, Seni Tari, Teater) 
 

 

         Dokumen Karya 

Berupa 1 (satu) buah rekaman video keterampilan yang dibuat secara khusus sebagai portofolio 

bidang seni, bukan hasil rekaman kegiatan pentas, atau pertunjukan umum lainnya. Setiap video 

diawali dengan pengenalan diri meliputi: nama, tempat tanggal lahir, serta menyebutkan 

keterampilan  dan  prestasi  terbaik  yang  pernah  didapatkan  dalam  kurun  3  tahun  terakhir. 

Rekaman tersebut berisi  penampilan individu, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1.   bidang  MTQ.  Video  merupakan  penampilan  asli  dari  peserta,  bukan  hasil lipsync atau 

penampilan yang dilakukan orang lain (stand-in). 

2.   bidang   Hafiz   Qur’an.   Video   merupakan   penampilan   asli   dari   peserta,   bukan 

hasil lipsync atau penampilan yang dilakukan orang lain (stand-in). 

3.   bidang   marching   band   dan   orchestra,   yaitu   rekaman   keterampilan   siswa   dalam 

memainkan salah satu instrumen musik yang dikuasai. 

4.   bidang seni suara, Dalam kelompok seni suara ini peserta di harapkan dapat membawakan 

satu lagu pilihan. Peserta di wajibkan mengirimkan vidio rekaman dengan menggunakan 

iringan musik minus one/ midi dan memilih lagu sesuai dengan pilihan lagu yang akan di 

bawakan.   Video   merupakan   penampilan   asli   dari   peserta,   bukan   hasil lipsync atau 

penampilan yang dilakukan orang lain (stand-in). 

Adapun pilihan lagu yang dapat di pilih adalah sebagai berikut : 
 
 

 
Lagu Nasional 1.Padamu Negeri 

2.Tanah Air 

Pop Putra 1.Simponi yang Indah (Once) 

2.Aku Lelakimu (Virza) 

Pop Putri 1.Matahariku (Agnez Monica) 

2.Bahasa Kalbu (Titi DJ/Cover by Raisa) 

Dangdut Putra 1.Rembulan Bersinar Lagi (Mansyur) 

2.Kopi Dangdut (Fahmi Sahab) 

Dangdut Putri 1. Egois (Lesti) 

2. Tersisih (Rita Sugiarto) 

Keroncong Putra 1.Merah Delima 

2.Bengawan Solo 



 

Keroncong Putri 1.Bengawan Solo 

2.Tanah Airku by Kelly Puspita 

Seriosa Putra 1.Fadjar Harapan (ciptaan Ismail Marzuki) 

2.Wanita (ciptaan Ismail Marzuki) 

Seriosa Putri 1.Setitik Embun (ciptaan Mochtar Embut) 

2.Elegie (ciptaan FX Sutopo) 

Melayu Putra 1.Seroja (Boy Sandi) 

2.Selayang pandang 

Melayu Putri 1.Cindai (Siti Nurhaliza) 

2.Laksamana Raja Di Laut (Iyet Bustami) 

 
5.   bidang seni tari, yaitu rekaman siswa memeragakan tari tunggal (alat musik atau vokal) 

yang dibawakan seorang diri oleh siswa  (dilarang memakai topeng). 

6.   bidang  teater,  rekaman  penampilan  monolog  oleh  siswa  dengan  atau  tanpa  membaca 

naskah. Rekaman video merupakan penampilan asli dari peserta, bukan hasil lipsync atau 

penampilan yang dilakukan orang lain (stand-in). 
 

 

         Dokumen Penyerta 

Surat pernyataan keaslian/orisinalitas atas informasi data dan karya rekaman yang dikirim telah 

ditandatangani oleh siswa serta diketahui/ditandatangani/dibubuhi stempel oleh Kepala Sekolah 

(tempat siswa menempuh pendidikan). 
 

 

         Format Dokumen 

Seluruh dokumen (karya maupun penyerta diunggah dalam bentuk digital. File video rekaman 

penampilan dalam format MP4 berukuran maksimal 20 MB. 
 
 

 
F.   Portofolio Bidang Seni (bidang Fotografi dan Kaligrafi) 

 

 

         Dokumen Karya 

Berisikan 1 (satu) buah hasil foto/gambar yang merupakan karya asli/orisinil dan 1 video berisikan 

proses pembuatan karya tersebut. Karya menggambarkan suasana atau kejadian yang melibatkan 

aktivitas manusia dalam lingkungannya. Ketentuan gambar untuk bidang Fotografi adalah sebagai 

berikut: 

1.   Gambar  dengan  tema  (pilih  salah  satu):  gambar  suasana  dapur  sebuah  restoran/rumah 

makan,  atau  suasana  perayaan  ulang  tahun  teman  SMA,  atau  suasana  latihan  upacara 

bendera di lapangan sekolah. 

2.   Video berisi penjelasan proses pembuatan karya (dapat berupa suara siswa) dan memuat 

bagian-bagian penting dalam menghasilkan karya tersebut. Setiap video diawali dengan



pengenalan diri meliputi: nama, tempat tanggal lahir, serta menyebutkan keterampilan dan 

prestasi terbaik yang pernah didapatkan dalam kurun 3 tahun terakhir. 
 

 

Ketentuan gambar untuk bidang Kaligrafi adalah sebagai berikut: 

1.   Gambar Kaligrafi Khat Tsuluts 

2.   Video berisi penjelasan proses pembuatan karya (dapat berupa suara siswa) dan memuat 

bagian-bagian penting dalam menghasilkan karya tersebut. Setiap video diawali dengan 

pengenalan diri meliputi: nama, tempat tanggal lahir, serta menyebutkan keterampilan dan 

prestasi terbaik yang pernah didapatkan dalam kurun 3 tahun terakhir. 
 

 

Seluruh karya merupakan karya orisinil yang dibuat sendiri oleh siswa, bukan merupakan 

tiruan/jiplakan dari karya orang lain, serta bukan karya yang dibuat menggunakan bantuan 

pengolah   gambar   otomatis   (automated   generated-image)   seperti   Adobe   Photoshop dan 

sejenisnya. 
 

 

         Dokumen Penyerta 

Surat pernyataan keaslian/orisinalitas atas informasi data dan karya gambar yang dikirim telah 

ditandatangani oleh siswa serta diketahui/ditandatangani/dibubuhi stempel oleh Kepala Sekolah 

(tempat siswa menempuh pendidikan). 
 

 

         Format Dokumen 

Video dibuat dalam format MP4 berukuran maksimal 20 MB dan foto dalam format JPG, JPEG 

atau PNG. 


