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seleksi mahasiswa baru
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Sumbangan Pembinaan Pendidikan  
(SPP)

?DIPLOMA III
Bidang Rekayasa    : Rp.2.700.000,-per semester
Bidang Tata Niaga : Rp.2.400.000,-per semester

?DIPLOMA IV
Bidang Rekayasa   : Rp.3.500.000,-per semester
Bidang Tata Niaga : Rp.3.200.000,-per semester

Sumbangan Dana Pembangunan (SDP)
DIII Rekayasa, minimal : Rp.2.500.000,- (1x)

DIII Tata Niaga, minimal : Rp.2.000.000,- (1x)
DIV Rekayasa, minimal : Rp.5.000.000,- (1x)

DIV Tata Niaga, minimal : Rp.3.500.000,- (1x)

*

*

*Tentatif =  dapat berubah, update informasi 
SPP akan disampaikan melalui website 
POLBAN

Biaya Pendidikan

Pakaian kerja (untuk rekayasa)/pakaian seragam 
(untuk tata niaga), KTM/ATM, PPKK(Program 
Pengenalan Kehidupan Kampus), Latihan Dasar 
Kepemimpinan, Ikatan Orang Tua Mahasiswa, 
Pengenalan Jaringan dan Internet, Tes kemampuan 
Bahasa Asing, Jas Almamater, Program Kreatifitas 
dan Kompetensi Mahasiswa, Iuran Internet, 
Perpustakaan Pusat dan Jurusan, Iuran Kegiatan 
Mahasiswa dan Pelayanan Kesehatan, dengan total 
biaya maksimal sebesar Rp.2.100.000,-.

Biaya Perlengkapan Kuliah

POLBAN adalah tempat yang tepat untuk meraih 
mimpi saya. Adanya Job Expo di POLBAN dengan 
partisipasi dari perusahaan-perusahaan Top Kaliber 
Nasional dan Multinasional membuktikan bahwa 
POLBAN merupakan suatu institusi pendidikan yang 
mempunyai kredibilitas baik. Saya sangat merasakan 
manfaat yang saya dapatkan saat menjalani 
perkuliahan di POLBAN ketika saya masuk kedalam 
dunia kerja yang sangat menuntut totalitas, disiplin 
dan kerja keras. Sebagai alumni POLBAN, saya bisa 
membuktikan diri 

Training tersebut diadakan di UAE dan Russia dengan 
peserta dari belasan negara. Hasil yang saya dapat 
membuktikan bahwa alumni POLBAN tidak kalah 
bersaing dalam level internasional.

selama dua kali berturut-turut 
dalam training yang diadakan perusahaan tempat 
saya bekerja saya menjadi The Best Performer. 

Polban "Luar Biasa". catatan penting yang saya peroleh 
selama menempuh pendidikan di Polban (eks Poltek ITB) :
- Disiplin, dengan jadwal kuliah yang padat dan aturan yang 

cukup ketat, membuat mahasiswa menjadi berlatih 
disiplin. Hal ini sangat bermanfaat bagi saya ketika 
menerapkan disiplin yang sesungguhnya di dunia kerja.

- Kuliah Praktek, dengan banyaknya mata kuliah praktek, 
membuat saya dengan mudah dan cepat beradaptasi di 
dunia industri.

- Dengan kelas kecil yang hanya maksimum 32 orang per 
kelas, menjadikan kami mahasiswa lebih terikat secara 
emosional dan terus terbawa hingga saat ini. 

-Yang paling penting waktu itu, sangat mudahnya bagi saya 
untuk   memperoleh pekerjaan.

Tony Budianto - Aeronautika 2005
Field Specialist/Supervisor PT Dowell 
Anadrill Schlumberger Indonesia

Rifail Fajri - Teknik  Refrigerasi dan Tata Udara 1990, 
Managing Director PT. United Refrigeration

Saya sangat bersyukur bisa kuliah di POLBAN. Disini 
saya mendapatkan banyak pengetahuan akademis, 
praktis, dan softskill yang sangat bermanfaat setelah 
lulus nanti, terutama jika akan langsung bekerja. 
Memang jadwal kuliah di POLBAN padat namun bukan 
berarti tidak ada kesempatan untuk mengembangkan 
minat dan bakat saya di sini. Di sini terdapat fasilitas 
seperti organisasi kemahasiswaan yang dapat 
dijadikan wadah untuk berprestasi. Alhamdulillah 
saya terpilih 

. Selain itu, melalui unit kegiatan catur 
POLBAN saya bisa meraih prestasi di bidang olahraga 
catur. Terima kasih POLBAN…

sebagai mahasiswa berprestasi POLBAN 
tahun 2010

Anshar Makhraja 
Teknik Kimia 2008

Pada awalnya saya didukung oleh ayah untuk kuliah di 
POLBAN karenakeluarga saya termasuk beliau adalah 
alumni POLBAN dan mendapatkan lapangan pekerjaan 
yang baik. Rutinitas kuliah di POLBAN padat, ditambah 
dengan aktivitas organisasi. Persaingan sehat untuk 
menjadi yang terbaik tanpa melihat status sosialnya 
merupakan warna kehidupan dikampus. Walau 
terkadang saya merasa lelah dengan padatnya 
aktivitas, namun semua itu terbayar ketika saya 
mendapatkan IPK tinggi dan diberikan kesempatan 
untuk Exchange di Universitas Korea Selatan. Selain itu, 
masih banyak kesempatan lainnya yang bisa saya 
dapatkan selama kuliah disini. For me, POLBAN is a 
right place for people who love challenges for facing the 
bright future!!”

Azolla Degita A  
Akuntansi Manajemen Pemerintah 2008

Date of Posting: 20 April 2011 on www.polban.ac.id
Posted By: RIESTO MUNDI KARONO
PS : Teknik Mesin, Jurusan : Teknik Mesin Angkatan 
2000, Sales & Service Engineer, INDONESIA
A campus is not a place that we can only hang out and get 
some formal education, it's a place where you can start to 
socialize, gain your leadership, build your confidence 
and prepare your self to the real world out there, not 
every campus can provide all the thing that you need to 
survive, but I can assure you that Politeknik Negeri 
Bandung is a perfect choice to be, they can give you 
many path to become a successful person.
Politeknik Negeri Bandung already been recognize by 
Oil&Gas Companies, Petrochemicals, Automotive, 
Electronics Manufacture, Design and Development, 
Consultants, Monetary Sectors, Tourism Industry, 
Aviations Industry and other sectors as a campus that 
produce qualified and talented person with good 
interpersonal skill and attitude.
Politeknik Negeri Bandung "Assuring you future"..... I'll 
say assuring your LIFE....

Fachmi Fajar Kurniawan, SST
D4TPJJ 2006
Alhamdulillah saya sudah hampir sebulan di Padang, 
berkat doa semuanya 

 cakupannya Sumbar, 
Riau, Kepri, Jambi..alhamdulillah sebelum berangkat ke 
Padang 200 dari 600 org jajaran Bina Marga masuk 
Jabatan Fungsional. Selama ikut seleksi administrasi, 
seleksi kemampuan, orientasi, diklat, sampai mulai kerja 
saya betul-betul bersyukur, khususnya karena Kampus 
saya adalah Politeknik Negeri Bandung, karena dengan 
izin Allah saya diberikan rasa percaya diri sebagai 
lulusan T.Sipil Transportasi. Hasil pendidikan dan 
perkuliahan di D4 TPJJ Jurusan Teknik Sipil Polban, 
hasil pertamanya saya dipanggil ke depan sebagai juara 
2 metode pemecahan permasalahan pas saya ikut 
orientasi di Jakarta.. InsyaAllah. mudah2an saya bisa 
memberi banyak buat Indonesia melalui Kemen PU.& 
selalu diikhlaskan hati saya agar focus hanya untuk 
mengabdi ke Indonesia dan Allah SWT,amiiin..
Makasih banyak D4 TPJJ Polban

saya tidak menyangka diterima di 
KemenPU, saya di tempatkan di Balai Besar 
Pelaksanaan Jalan Nasional II,

apa kata mereka ?

Bandung 40012, Kotak Pos 1234

Biaya Pendaftaran
PMDK AK : Rp.125.000,-

Jalur Tes Tulis (SMB) : Rp.250.000,-
UMPN : Rp.300.000,-

Aptitude Test dengan penambahan biaya 
Rp.125.000,-



Pada tahun 1982 Politeknik ITB berdiri 
dan berada di bawah naungan Institut 
Teknologi Bandung. 

Pada Tahun 1997 POLITEKNIK ITB 
menjadi institusi mandiri berpisah dari 
ITB secara passing out  dan berubah 
nama menjadi Politeknik Negeri 
Bandung (POLBAN) melalui Surat 
Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan No. 085/O/1997.

Sampai dengan tahun akademik 
2011/2012 Polban menyelenggarakan 
pendidikan Diploma (3 tahun) 
sebanyak 18 Program Studi dan 
pendidikan Sarjana Sains Terapan (4 
tahun) sebanyak 14 Program Studi. 
Dengan jumlah mahasiswa aktif saat 
ini adalah 4475 orang.

::Sekilas 
Sejarah ::

Bidang  Rekayasa

Bidang Tata Niaga

?Program Ahli Madya (DIII)

Akuntansi
Keuangan dan Perbankan

Administrasi Bisnis
Usaha Perjalanan Wisata

Manajemen Pemasaran
Bahasa Inggris

?Program Sarjana Sains Terapan 
(DIV)

Akuntansi Manajemen Pemerintahan
Keuangan Syariah

Manajemen Aset 
Administrasi Bisnis

?Program Ahli Madya (DIII)

Teknik Konstruksi Gedung 
Teknik Konstruksi Sipil  
Teknik Mesin 
Aeronautika 
Teknik Pendingin dan Tata Udara 
Teknik Konversi Energi 
Teknik Elektronika  
Teknik Listrik 
Teknik Telekomunikasi 
Teknik Kimia 
 Analis Kimia 
Teknik Informatika

?Program Sarjana Sains Terapan (DIV)

Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan  
Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung   
Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin  
Teknik Pendingin dan Tata udara  
Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik  
Teknik Elektronika 
Teknik Otomasi Industri 
Teknik Telekomunikasi  
Teknik Kimia Produksi Bersih 
Teknik Informatika

Politeknik Negeri Bandung kembali 
mener ima mahas i swa baru Tahun 
Akademik 2012/2013  melalui:
1. Jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan 

(PMDK), yang terdiri atas dua bagian, 
yakni :

PMDK Akademik (AK)
PMDK Bidik Misi (BM)

2.  Jalur Tes Tertulis melalui Seleksi 
Mahasiswa Baru (SMB)

?

?

Jadwal Tentatif SMB 2012

Jadwal Penting 
PMDK dan SMB 

2012

Pendaftaran 3 Maret s.d. 15 Juni 2012

Pengumuman  21 Juni 2012

D a f t a r U l a n g  2 2 s . d . 2 3 J u n i 2 0 1 2

Pendaftaran  18 Juni  s.d. 11 Juli 2012

Aptitude Test 12 Juli 2012  
hanya bagi peserta yang memilih program studi 
Teknik Informatika

Ujian Tulis 14  Juli 2012
Pagi (08.00 WIB) bagi peserta yang memilih Bidang 
Studi Rekayasa, Siang (13.00 WIB) bagi peserta yang 
memilih Bidang Studi Tata Niaga 

Pengumuman 19 Juli 2012

Daftar Ulang  23 s.d. 25 Juli 2012 

Tentatif = dapat berubah, update informasi  dapat dilihat di www.polban.ac.id

Jadwal PMDK 2012

Sistem
Seleksi Mahasiswa Baru

: : P e n d a f t a r a n d a n P e n g u m u m a n 
d i l a k u k a n s e c a r a o n l i n e m e l a l u i 
h t t p : / / p m d k . p o l b a n . a c . i d

: :  Pendaftaran dan pengumuman 
d i lakukan  secara  on l ine  me la lu i  
http://smb.polban.ac.id

Contact :
PMDK 

email : 
website : http://pmdk.polban.ac.id

Jalur Tes Tulis (SMB)
email : 

website : http://smb.polban.ac.id

No.telp:022- 2013789,  022-2007797

pmdk@polban.ac.id

smb@polban.ac.id
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