
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA 
2020 

 

BUKU PANDUAN  
 

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

(SPMB) ANDROID 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



SPMB Polinus atau disebut aplikasi seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Indonusa 

adalah salah satu aplikasi mobile milik Politeknik Indonusa Surakarta yang berguna untuk 

membantu para calon mahasiswa mendaftarkan diri secara online. Selain mempermudah karena 

mahasiswa tidak perlu datang ke kampus untuk mendaftarkan diri secara langsung, aplikasi ini 

juga memberikan informasi tentang program studi apa saja yang ada di Politeknik Indonusa beserta 

akreditasi-akreditasinya. Aplikasi ini juga menyediakan menu informasi lokasi kampus, informasi 

alur pendaftaran, informasi biaya pendidikan, informasi beasiwa, website Politeknik Indonusa, dan 

informasi sosial media yang dimiliki seperti twitter, facebook, dan instagram 

Aplikasi ini tersedia di playstore dan dapat diunduh oleh siapa saja yang berminat mendaftarkan 

diri ke Politeknik Indonusa Surakarta. 

 

A. Halaman Selamat Datang 

 

Pertamakali membuka aplikasi SPMB mobile 

ini, akan muncul halaman pembuka yaitu 

“Selamat Datang di Sistem Pendaftaran 

Mahasiswa Baru Politeknik Indonusa 

Surakarta” 



B. Halaman Home 

 

  

Selanjutnya, muncul menu yang menampilkan 

informasi yang berkaitan dengan SPMB 

seperti informasi pilihan program studi, lokasi 

kampus, alur pendaftaran, biaya pendidikan, 

informasi beasiswa, website, twitter, facebook, 

dan instagram. Pada samping menu Home, 

juga terdapat pilihan menu profil kampus, 

akun, dan contact person. 



 

 

 

 

  

Selain ada menu yang menampilkan menu 

pilihan layanan pada halaman Home, ada pula 

halaman pengumuman yang menampilkan 

informasi terkini tentang seleksi penerimaan 

mahasiswa baru di Politeknik Indonusa 

Surakarta. Calon mahasiswa dapat melihat 

pengumuman seperti jadwal pendaftaran, 

jadwal tes, dan jadwal kegiatan lainnya. 



 

1. Halaman Program Studi 

Halaman program studi ini berguna untuk membantu mahasiswa melihat informasi program 

studi apa saja yang ada di Politeknik Indonusa Surakarta. Mahasiswa akan terbantu dalam hal 

memilih program studi karena informasi akreditasi dan profil lulusan juga disampaikan melalui 

aplikasi ini. 

 

                                                                             

Apabila menu 

Program Studi 

di klik, maka 

akan muncul 

informasi pilihan 

program studi 

seperti berikut. 



                                            

 

 

                                         

 

  

Apabila salah satu pilihan program studi di klik, maka aplikasi akan otomatis me-linkkan ke 

website Politeknik Indonusa. Misalnya, jika program studi Farmasi yang di klik, maka yang 

otomatis terbuka adalah alamat website yang menampilkan informasi tentang program studi 

Farmasi. 



2. Halaman Lokasi Kampus 

Halaman lokasi kampus berisi informasi tentang lokasi kampus 1 dan kampus 2 Politeknik 

Indonusa Surakarta. Lokasi kampus pertama ada di Mangkuyudan sedangkan lokasi kampus 

kedua ada di Cemani. Calon mahasiswa dapat survey langsung ke lokasi kampus apabila 

berminat menjadi mahasiswa Politeknik Indonusa. 

 

                                           

 

 

Apabila menu 

Lokasi Kampus ini 

di klik, maka akan 

muncul halaman 

lokasi kampus 

seperti berikut. 



                                        

  

Apabila view lokasi kampus 1 yang di klik, maka maps lokasi kampus 1 akan terlihat. Calon 

mahasiswa dapat menggunakan maps lokasi tersebut untuk mencari tahu keberadaan kampus 

Politeknik Indonusa kampus 1 secara detail. Begitu juga jika view lokasi kampus 2 yang di 

klik, maka yang aplikasi akan menampilkan maps lokasi kampus 2 dengan detail. 



3. Halaman Alur Pendaftaran 

Halaman informasi ini terdapat pada Home sama seperti halaman payment. Pada halaman 

informasi ini terdapat contact person admin yang dapat dihubungi apabila ada kendala atau 

pertanyaan terkait mobile payment ini. Admin akan memberikan respon kepada penanya untuk 

memberikan menjelaskan tentang sistem lebih detail dan cara menggunakannya. 

 

                                                                 

                               

  

Apabila menu Alur Pendaftaran ini di klik, maka akan muncul menu halaman alur 

pendaftaran seperti berikut. Halaman ini berisi tentang tata cara pendaftaran melalui 

aplikasi atau via online dan pilihan program studi yang tersedia di Politeknik Indonusa 

Surakarta. 



4. Halaman Biaya Pendidikan 

Halaman alur pembayaran berisi tentang tata cara pembayaran yang dilakukan oleh user atau 

pengguna. Ada dua cara pembayaran yang aplikasi ini informasikan, yaitu pembayaran antar 

bank melalui atm atau mobile banking dan pembayaran di bank melalui teller. 

 

                                      

 

                                           

 

  

Apabila menu pilihan menu Biaya Pendidikan ini di klik, maka akan muncul informasi 

tentang biaya Pendidikan masing-masing program studi. Misalnya, untuk biaya program 

studi Farmasi akan berbeda dengan program studi Komunikasi Massa, karena itu Ketika user 

atau pengguna memilih salah satu prodi, aplikasi akan otomatis me-linkkan informasi biaya 

pendidikan tersebut ke website  Politeknik Indonusa Surakarta. 



5. Halaman Informasi Beasiswa       

Halaman informasi beasiswa berisi tentang informasi-informasi beasiswa yang ada Politeknik 

Indonusa Surakarta, seperti jenis beasiswa, persyaratan mendaftarkan diri mendapatkan 

beasiswa, dan kuota beasiswa yang tersedia. Apabila menu beasiswa di klik, maka akan terdapat 

pilihan program studi, ketika salah satu program studi tersebut dipilih, maka aplikasi akan 

otomatis membuka halaman website Politeknik Indonusa Surakarta yang menampilkan 

informasi beasiswa pada program study tersebut. 

                                     

 

  



6. Halaman Website  

Halaman website adalah halaman yang paling lengkap memuat informasi-informasi penting 

tentang SPMB di Politeknik Indonusa Surakarta. Apabila calon mahasiswa kurang puas dengan 

informasi yang tersedia diaplikasi, maka membuka halaman website adalah solusi paling 

efektif. Ketika halaman website diklik, maka aplikasi akan otomatis membuka website 

Politeknik Indonusa, di website tersebutlah calon mahasiswa dapat mencari tahu lebih informasi 

mengenai akademik dan perkuliahan. 

                                        

 

 

 

  



7. Halaman Twitter 

Twitter adalah salah satu sosial media yang berfokus pada berbagi informasi singkat mengenai 

suatu peristiwa. Pada halaman twitter ini aplikasi akan otomatis me-linkkan ke alamat akun 

twitter yang dimiliki Politeknik Indonusa. Calon mahasiswa dapat memberi atau menerima 

informasi seputar berita terkini melalui sosial media twitter tersebut. 

                                             

  



8. Halaman Facebook 

Facebook adalah salah satu sosial media yang dapat berbagi gambar, tulisan, bahkan video. 

Halaman facebook pada aplikasi ini menjadi jembatan agar pengguna dapat melihat informasi 

tentang Politeknik Indonusa yang tersebar dikalangan masyarakat. Pengguna aplikasi ini juga 

dapat mempromosikan akun Politeknik Indonusa secara langsung di facebook dengan 

menyukai halamannya, dan membagikan postingannya.  

                                      

 

  



9. Halaman Instagram 

Instagram adalah sosial media yang sangat booming akhir-akhir ini. Hampir semua masyarakat 

menggunakan Instagram sebagai media membagikan pengalaman dan mengekspresikan 

perasaannya. Politeknik Indonusa juga memiliki Instagram dalam rangka memberikan 

informasi, membagikan pengalaman, dan mengekspresikan kebanggaannya agar dapat 

memotivasi banyak orang. Apabila menu Instagram ini diklik, maka akan muncul halaman 

Instagram Politeknik Indonusa. Pengguna dapat langsung memfollow atau mengikuti akun ini 

agar lebih update informasi terkini Politeknik Indonusa. 

 

                                     

  



C. Halaman Profil 

 

 

  

Halaman profil pada aplikasi ini disajikan 

secara singkat agar pengguna dapat 

memahami inti informasi tentang Politeknik 

Indonusa Surakarta. Informasi profil ini 

cukup membantu agar calon mahasiswa yang 

membacanya menjadi semakin yakin bahwa 

Politeknik Indonusa adalah pilihan yang 

tepat untuk menempuh pendidikan lebih 

tinggi dengan kualitas bidang program studi 

yang mumpuni. 

 



D. Halaman Akun 

 

  

Halaman akun pada aplikasi ini terdapat 2 

jenis pilihan, yaitu menu login bagi calon 

mahasiswa yang sudah mendaftar dan 

memiliki akun pendaftaran serta menu daftar 

bagi calon mahasiswa yang belum mendaftar. 

 



                                      

  

Apabila calon mahasiswa sudah mendaftarkan diri sebelumnya, maka akan muncul halaman login 

seperti di atas. Pendaftar login menggunakan no. pendaftaran yang didapat saat pendaftaran dan 

alamat email yang aktif digunakan. 



                                      

  

Apabila calon mahasiswa belum mendaftarkan diri, maka pilih menu daftar untuk pendaftaran. Calon 

mahasiswa hanya perlu mengisi biodata yang telah disediakan pada halaman pendaftaran dengan 

data yang benar-benar akurat. Setelah mengisi biodata, calon mahasiswa resmi menjadi pendaftar 

dan mendapatkan informasi no. pendaftaran untuk digunakan saat login. 



E. Halaman Kontak 

 

 

 

Halaman kontak pada aplikasi ini bermaksud 

untuk membantu calon mahasiswa yang 

mengalami kesulitan atau menemukan 

kendala berkaitan dengan pendaftaran atau 

SPMB. Kontak yang diberikan di aplikai ini 

adalah no. whatsapp milik Ersyafaat Huda, 

S.Kom, MM.Par dan Eni Lestari, A.Md 

selaku humas dari Politeknik Indonusa 

Surakarta. 


