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Sehubungan dengan pengumuman hasil seleksi calon mahasiswa baru di Politeknik Negeri Bandung melalui
jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2Q21, oleh Lembaga Test Masuk
Perguruan Tinggi (LTMPT), maka dengan ini, Direktur Politeknik Negeri Bandung:

1. Mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang telah LULUS dan DITERIMA sebagai calon

mahasiswa di program DiplomaJV (D4lSarjana Terapan) pada program studi sesuai pilihannya di
PoliteknikNegeri Bandung (POLBAN) untuk tahun akademik 2021/2022. Semoga semua mahasiswa
yang diterima dapatmenyelesaikan pendidikan di POLBAN dengan baik dan sukses.

2. Calon mahasiswa baru WAJIB melakukan DAFTAR ULANG sesuai dengan pengumuman/informasi
yang tercantum dalam laman resmi SMB Polban https://smb.polban.ac.idlsbmptn, antara lain:

a Peserta yang dinyatakan lulus WAJIB mengisi data induk yang ila di laman
https://registrasi.polban.ac.id pada rentang waktu 16-19 Juni2O2l, dan finalisasi paling lambat
tnnggal 19 Juni 2021 pukul 22.(X) WIB;

b. Peserta yang dinyatakan lulus wajib mengirimkan berkas sesuai yang dipersyaratkan POLBAN
pada rentang waktu 14-19 JUNI 2021, dan diterima paling lambat oleh POLBAN tanggal 19

Juni 2021 pukul 22.00 WIB. Berkas yang dipersyaratkan:

i. Print out hasil Screenshoot/Tangkapan layar buhi diterima jalur SBMPTN;

ii. Pas Foto 4x6 (laar biru) sebanyak 2buah diberi identitas (nama dan asal sekolah), masukkan
kedalam plastik;

iii. Fotokopi ijasah atau Surat Keterangan Lulus atau Surat keterangan masih menduduki kelas 12

padabulan Juni202l;
iv. Surat Keterangan Sehat;

v. Surd Keterangan Staus Buta Warna (Tidak Buta Wama/Buta wama Sebagian/buta wama)
Sesuai persyaratan program studi yang dipilih;

vi. Fotokopi akte kelahiran;

vii. Fotokopi bukti penghasilan ayah (wali) dan atau ibu fiika Ada);

viii. Fotokopi Kartu Keluarg4,

ix. Fotokopi KTP Orang Tua dan KTP Pendaftar (ika pendaftar sudah memiliki KTP);

x. Fotokopi Rekening listrik I bulan terakhir alat bukti lain yang menyatakan besar daya listrik
yang terpasang pada rumah pes€rta (surat pemasangan KWH meter atau bukti pembelian token
listrik);

xi. Surat keterangan masih kuliah dari perguruan tinggi apabila memiliki saudara kandung dalam
tanggungan kepala keluarga dan tercantum dalam Kartu Keluarga yang masih kuliah dan usia
di atas 2l tahun;

xii. Bagi peserta dengan jalur KIP-K untuk verifikasi kelayakan menerima KIP-K wajib
menyertakan:

l. Fotokopi Kartu KIP-K;

2. Bukti Pendaftaran KIP-K dau KKS atau SKTM dari kelurahan;

3. Foto rumah tampak depan, tampak samping, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi;

Peserta yang tidak lolos verifikasi KIP-K akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa jalur UKT



xiii. Tata ezrra pengiriman berkas
https://smb.polban. ac.id/sbmotn;

mengikuti penjelasan di

c. Pengumuman hasil verifikasi KIP-K dan UKT bisa diliha pada tanggal 2l Juni 2O2l pukvl22.00
WIB, melalui laman http s: //smb. oolban. ac. idlsbmotn;

d. Bagi pesertayang dinydakan Diterima dengan jalur IItr(T,IVAJIB melakukan pembayaran UKT
pada rentang waktu tanggal 2228 hxi 2021. Teknis pelaksanaan pembayaran UKT akan

diinformasikan pada laman SMB POLBA}{ https://smb.polban.ac.idlsbmotn.

e. Bagi peserta yang dinyatakan Diterima dengan jalur KIP-K maka daftar ulang selesai sampai
porgisian daa induk;

3. Apabila calon mahasisrva tidak melakukan registrasi/dafta ulang pada tanggd tersebut di atas' maka

diangg4 mengundurkan diri dan haknya untuk menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Bandung

menjadi hilang/bdal.

Demikian hal ini disampaikan, mohon yang berkepentingan maklum.
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