
PETUNJUK PENDAFTARAN/ 
REGISTRASI UNTUK MENDAPATKAN 

VIRTUAL ACCOUNT (VA) 

PEMBAYARAN TEST LANJUTAN
SIPENCATAR POLA PEMBIBITAN KEMENHUB 

POLTRADA BALI 



Silahkan akses ke alamat berikut : 
https://ptb.poltradabali.ac.id:8443/ (klik registrasi)

https://ptb.poltradabali.ac.id:8443/


Isi Form Registrasi
seperti contoh
disamping. 
Ut SMA, ketik di asal
sekolah kode sma
6730

Atau bisa klik tombol
cari, kemudian
search/cari : 
SMA/SMK  Pola
Pembibitan

CENTANG POLA PEMBIBITAN 
PENDAFTARAN POLA PEMBIBITAN NILAINYA ADALAH “O” KARENA SUDAH 
DIANGGAP MENDAFTAR PADA SAAT SELEKSI ADMINISTRASI SELANJUTNYA 



Form Pencarian Kode Sekolah



Pola Pembibitan Sipencatar Kemenhub

Kalau sudah selesai mengisi klik simpan



Klik tombol OK



Jika sudah berhasil disimpan
akan muncul kotak pesan
berikut

No. VA 

Abaikan tagihan ini, 
segera email ke PTB:

Cantumkan bahwa
adik dari polbit dan
ingin memverifikasi
pembayaran.

Setelah diinfo lanjut
dari PTB, segera isi
formulir agar 
mendapatkan VA 
pembayaran
lanjutannya. 



Jika sudah diverifikasi membayar Silahkan login kembali ke
ptb.poltradabali.ac.id:8443 adik akan masuk ke data isian
pribadi (form di halaman berikutnya) . 

Kami informasikan bahwa form di Poltrada Bali sebetulnya
adalah untuk seleksi taruna khusus Poltrada Bali (Mandiri) 
maka untuk Jurusan yang dipilih mapun SMA /SMK yang 
dipilih, kami masukkan umum saja. 

 Pengisian disini tujuannya adalah untuk memfasilitasi Calon
Taruna Kemenhub yang memilih mendaftar dan/atau tempat
test  di Poltrada Bali untuk mendapatkan nomor VA 
pembayaran tahapan seleksi berikutnya dan melihat status 
pembayaran adik2. 



Isi Form dari Isian Pribadi dan seterusnya kalau belum selesai bisa 

disimpan sementara untuk dilanjutkan pada waktu berikutnya  

 

 



 

 

Catatan :  

untuk nilai ijazah/nem kalau tidak ada, di PTB bisa diisi nilai raport terakhir saja 

ptb hanya ut pembayaran VA test2 lanjutan saja, jadi silahkan diisi dengan data yang relevan saja. 

ut SKL/ijazah  kalau belum ada bisa diganti dengan scan raport semester akhir 

  



 

 

 

 



 

Untuk Taruna Poltrada Bali, silahkam memillih Prodi yang dituju, untuk 

Taruna di luar Poltrada Bali yang memilih test di Bali silahkan memilih 

DII/DIV Diluar Poltrada Bali  

 

 

  



Unggah dokumen yang diminta dan klik upload  

 

 

 

 

  



Jika sudah terunggah semua klik Simpan Final. 

 

 

 

 

  



Setelah Simpan Final akan masuk ke form berikut : memperlihatkan status 

pembayaran adik (pada contoh, sudah membayar, hanya saja belum 

diputuskan) 

 

 

  



Kalau adik mencetak kartu peserta akan muncul seperti ini : 

 

 

Kami informasikan, bahwa kartu peserta disini tidak akan dipergunakan pada seleksi sipencatar 

kemenhub (ini khusus untuk seleksi taruna/I  Mandiri) 

 

Jadi yang adik harus simpan selama proses Sipencatar 

Kemenhub adalah Kartu  Peserta dari SSCN BKN 

 

 

  



Jika adik lolos administrasi akan muncul keterangan “ LOLOS “ dan 

akan muncul pembayaran berikutnya seperti di bawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika adik lolos ke tahapan berikutnya, akan muncul tagihan 

pembayaran ut tahapan tersebut dengan VA yang berbeda,  

Note: 

Untuk login di ptb tetap menggunakan VA yang pertama/waktu pendaftaran 

 

 

       Demikian seterusnya – Semoga Sukses      
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