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PROSEDUR PENDAFTARAN PMDK POLBAN TA 2017/2018: 

1. POLBAN mengirimkan username dan password ke sekolah – sekolah untuk mendaftar pada PMDK PN, via 

email. 

2. Sekolah yang sudah menerima username dan password silahkan login di http://pmdk.politeknik.or.id. Bagi 

sekolah yang tidak mendapatkan username dan password maka silahkan mendaftar terlebih dahulu di 

http://pmdk.politeknik.or.id . Selanjutnya silahkan login ke http://pmdk.politeknik.or.id  dan ikuti semua 

petunjuk pendaftaran. 

3. Sekolah mengenerate dan mendistribusikan username dan password kepada siswa.  

4. Siswa login ke PMDK PN melalui http://pmdk.politeknik.or.id menggunakan username dan password dari 

sekolah dan ikuti pentunjuk pengisian form pendaftaran dengan baik dan benar. 

5. Kondisi 

5.1 Apabila siswa bukan peserta Bidik Misi maka FORM isian KAP dan PIN dikosongkan  

5.2 Apabila siswa adalah peserta Bidik Misi maka : 

5.2.1 Pastikan siswa telah mendaftar sebelumnya pada 

http://belmawa.bidikmisi.ristekdikti.go.id sehingga telah memiliki KAP dan PIN 

5.2.2 Pastikan isian pilihan program studi dan politeknik sama dengan yang diisikan pada 

http://belmawa.bidikmisi.ristekdikti.go.id . apabila berbeda maka tidak akan 

diproses. 

5.2.3 Pastikan form  KAP dan PIN telah diisi sebelum finalisasi data. 

6. Siswa melakukan finalisasi dan mencetak bukti pendaftaran 

7. Siswa wajib mempersiapkan softcopy file: 

 Kartu keluarga, ukuran file <1MB dan type file adalah .jpg 

 Surat keterangan penghasilan orang tua/wali dari kelurahan, , ukuran file <1MB dan type file adalah 

.jpg 

 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), ukuran file <1MB dan type file adalah .jpg khusus bagi 

peserta Bidik Misi dan UKT1 dan UKT2 

8. Siswa login di http://pmdk.polban.ac.id paling cepat 24 jam setelah melakukan finalisasi data pada 

http://pmdk.politeknik.or.id untuk melengkapi isian pendaftaran. 

9. Siswa mengisi kelengkapan form pendaftaran 

10. Siswa melakukan finalisasi data dan mencetak form pendaftaran 

11. Berkas yang harus disiapkan dan dikirim oleh siswa untuk dikirim ke panitia seleksi: 

 

11.1. Berkas bagi peserta PMDK AK dan BM 

a. Hasil cetak Bukti Pendaftaran; 

b. Fotokopi Kartu Keluarga, KTP Orang Tua, KTP Pendaftar (jika sudah memiliki KTP); 

c. Fotokopi slip gaji orang tua atau keterangan penghasilan dari RT/RW/Kelurahan;  

d. Fotokopi Rekening listrik 1 bulan terakhir atau bukti lain yang menyatakan besar daya listrik yang 

terpasang pada rumah peserta (surat pemasangan KWH meter atau bukti pembelian token listrik); 

e. Surat Pernyataan Keterangan Kesanggupan Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) bisa diunduh di 

http://pmdk.polban.ac.id (Kecuali Pendaftar BidikMisi); 

f. Fotokopi rapor semester 1 s.d. 5 yang telah dilegalisir (untuk masa belajar 3 maupun 4 tahun). 

Perhatian: setiap halaman fotokopi rapor wajib dilegalisir; 

g. Pas photo terbaru berwarna (Background Biru atau Merah) ukuran 4X6 2 lembar; 
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h. Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir; 

i. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter RS/Puskesmas/klinik. Surat keterangan 

tidak buta warna hanya bagi peserta yang memilih Program Studi pada BIDANG REKAYASA; 

j. Fotokopi sertifikat prestasi akademik/kurikuler, ko-kurikuluer, dan ekstra kurikuler minimal 

prestasi di tingkat Kabupaten/Kota yang dicapai selama di SMA/SMK/MA. Fotokopi sertifikat 

prestasi dilegalisir oleh kepala sekolah atau disertai surat keterangan dari kepala sekolah.  

 

11.2. Berkas tambahan khusus bagi peserta PMDK  Bidik Misi (BM) 

a. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kelurahan atau Kartu BSM (Beasiswa Siswa Miskin) 

atau KIP (Kartu Indonesia Pintar); 

b. Fotokopi Slip gaji orang tua 3 bulan terakhir atau keterangan penghasilan dari 

RT/RW/Kelurahan;  

c. Surat Pernyataan Bersedia untuk dilakukan peninjauan/survei ke lapangan (rumah tinggal 

sesuai foto dan alamat), bisa diunduh di http://pmdk.polban.ac.id; 

d. Foto-foto kondisi tempat tinggal (minimal 2 lembar) ukuran 4R berwarna tampak depan dan 

dalam rumah; 

e. Peta lokasi rumah/tempat tinggal dari jalan utama  digambar tangan/menggunakan komputer 

dan dicetak pada kertas A4 dengan menyertakan informasi bangunan besar/fasilitas 

umum/atau petunjuk lainnya untuk mempermudah survey. 

11.3. Seluruh berkas dimasukkan dalam amplop tertutup dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

 Untuk bidang rekayasa : amplop kabinet warna coklat polos.  

 Untuk bidang non rekayasa : amplop kabinet warna coklat bergaris-garis merah biru di 

bagian pinggir (amplop air mail). 

11.4. Pada bagian depan amplop tempel identitas berkas yang anda unduh dari website 

http://pmdk.polban.ac.id (hasil cetak bukti pendaftaran di http://pmdk.politeknik.or.id dimasukkan 

dalam amplop) 

11.5. Lakukan pengecekan dengan mencentrang kelengkapan berkas pada kolom pertama. Lakukan dengan 

teliti, ketidaklengkapan berkas yang dikirim akan menyebabkan berkas tidak diperiksa dan anda 

dianggap gugur. 

 

Pengiriman/ Penyerahan berkas bisa dilakukan secara mandiri atau kolektif melalui sekolah. 

 

 

12. Pengiriman secara mandiri 

 Masukkan kembali amplop berisi berkas ke dalam amplop lain yang lebih kuat. 

 Pengiriman dapat dilakukan via pos tercatat, jasa pengiriman, atau dikirim langsung ke Panitia 

SMB Polban. 

 Mintalah tanda terima berkas dari panitia jika dikirim langsung. 

 Catatan: Jika dikirim langsung berkas tidak perlu dimasukkan ke dalam amplop lain. 

 

13. Sekolah menerima berkas pendaftaran siswa sekaligus memeriksa kelengkapan berkas tersebut. 

Pengiriman/penyerahan berkas dilakukan secara kolektif melalui sekolah. 

 Masukkan semua amplop berkas dari siswa ke dalam tempat yang aman dan kuat. 
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 Lampirkan daftar pemilik berkas (calon peserta) yang dikirim. 

 Pengiriman dapat dilakukan via pos tercatat, jasa pengiriman, atau dikirim langsung ke Panitia 

SMB Polban. 

 Mintalah tanda terima berkas dari panitia jika dikirim langsung. 

 

Alamat pengiriman berkas: 

   
   

14. POLBAN memverifikasi data online dan berkas siswa 

15. POLBAN melakukan proses seleksi 

16. Pengumuman kelulusan dapat dilihat sesuai jadwal di http://pmdk.politeknik.or.id 

17. Peserta yang dinyatakan lulus dapat melakukan pendaftaran ulang menjadi calon mahasiswa sesuai jadwal 

 

 

 

Untuk Perhatian! 

 Semua yang dipersyaratkan oleh POLBAN menjadi kriteria kelulusan peserta; 

 Pihak sekolah/siswa mengirimkan berkas pendaftaran setelah mencetak  paling lambat 7 hari 

kalender setelah melakukan pendaftaran secara online; 

 Semua proses harus dilaksanakan dengan baik, benar dan sesuai aturan POLBAN. 

 Panitia tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan pada proses pendaftaran online; 

 

 

 

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

UP. SEKRETARIAT PMDK TA 2017/2018 

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 

JL. GEGERKALONG HILIR, DESA CIWARUGA, 

KOTAK POS 1234 

BANDUNG 40012 

PANITIA SELEKSI MAHASISWA BARU TA 2017/2018 

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 
Jln.Gegerkalong Hilir,Ds.Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 

Telp: 022-2013789, 022-2007651 (humas-POLBAN) Fax: 022-2013889 
Website: http://pmdk.polban.ac.id email: pmdk@polban.ac.id 
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