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KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor: 209/N.07/Rektorat/Itenas/XII/2015
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Nasional
Tahun Akademik 2016/2017
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Memperhatikan:
Hasil rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 14 Desember 2015
Menimbang:
1. Bahwa Institut Teknologi Nasional adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri
Dharma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa Insitut Teknologi Nasional dalam melaksanakan misinya setiap tahun ajaran perlu
melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru;
3. Bahwa proses seleksi peserta seleksi baru dapat dilakukan dengan berbagai cara yang
dilaksanakan dalam beberapa periode penerimaan;
4. Bahwa berdasarkan Butir 1, 2, dan 3 diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Teknologi Nasional Tahun Akademik 2016/2017;
Mengingat:
1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 07/Kpts/YPDS/II/2012
tanggal 6 Februari 2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode
2012 - 2016;
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 22/Kpts/YPDS/V/2012 tanggal 25
Mei 2012 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional;
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Institut
Teknologi Nasional Tahun Akademik 2016/2017

YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: http://www.itenas.ac.id., e-mail: kepegawaian@itenas.ac.id

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
a. Institut adalah Institut Teknologi Nasional Bandung disingkat Itenas.
b. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan
lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Institut.
c. Peserta seleksi adalah lulusan pendidikan menengah yang mengikuti Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru (SPMB) Itenas.
d. Calon mahasiswa pindahan adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain atau alumni dari perguruan
tinggi lain yang ingin melanjutkan studi di Itenas.
BAB II
JENIS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA DAN PERSYARATAN UMUM
Pasal 2
SPMB dilaksanakan dengan mekanisme, yaitu:
a. Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK);
b. Ujian Saringan Masuk (USM);
c. One Day Test;
d. Seleksi Peserta seleksi Pindahan;
e. Seleksi Peserta seleksi Lulusan Politeknik/Program D3.
Pasal 3
Persyaratan Umum Peserta Seleksi
Peserta seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) tingkat Sekolah Menengah Atas atau Sekolah
Menengah Kejuruan.
b. Berkelakuan baik yang ditunjukan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan
oleh sekolah asal atau kepolisian Negara Republik Indonesia
c. Bagi peserta seleksi baru berkewarganegaraan asing, harus memenuhi seluruh persyaratan ijin
belajar yang dikeluarkan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
d. Memenuhi persyaratan administrasi tentang prosedur pendaftaran.
e. Bebas buta warna total maupun parsial untuk yang memilih program studi Teknik Lingkungan,
Teknik Kimia, Desain Interior, Desain Produk, dan Desain Komunikasi Visual.
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BAB III
PENELUSURAN MINAT DAN BAKAT (PMDK)
Pasal 4
Penerimaan mahasiswa baru jalur PMDK terbagi menjadi 2 jalur, yaitu:
a. Jalur Akademik
b. Jalur Prestasi (Nonakademik)
Pasal 5
Persyaratan Peserta seleksi
Persyaratan peserta seleksijalur PMDK sebagai berikut:
a. Lulusan tahun 2016 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
b. Lulusan SMA jurusan IPA boleh memilih program studi bidang teknik dan bidang desain.
c. Lulusan SMA jurusan IPS hanya boleh memilih program studi bidang desain.
d. Lulusan SMK boleh memilih program studi bidang teknik yang sesuai dengan kejuruannya di SMK
atau program studi bidang desain.
e. Mengikuti proses sesuai dengan tatacara pendaftaran SPMB jalur PMDK pada jadwal yang telah
ditetapkan.
f. Peserta seleksi hanyadiperbolehkan mengikuti seleksi PMDK untuk satu kali seleksi.
Pasal 6
Peserta seleksi yang dapat diterima melalui jalur akademik harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Bagi yang memilih program studi bidang teknik, harus memiliki nilai rata-rata minimum 75 untuk
pelajaran Fisika dan Matematika dari semester 1 sampai dengan 4
b. Bagi yang memilih program studi Teknik Arsitektur, harus mengirimkan 1 (satu) buah portofolio
karya di Kertas A3 (gambar tangan) dengan tema gambar “Interior atau bagian dalam ruangan”
(keterangan: Ruangan Bebas, mis: ruang tamu, ruang keluarga, ruang kantor, dll) dan dilegalisir
oleh Kepala Sekolah.
c. Bagi yang memilih program studi Teknik Kimia, memiliki nilai rata-rata minimum 75 untuk pelajaran
Kimia dari semester 1 sampai dengan 4.
d. Bagi yang memilih program studi bidang desain,
 harus memiliki nilai rapor rata-rata minimum 75 dari semester 1 sampai dengan 4
 Mengirimkan 3 (tiga) lembar portofolio karya di kertas A3 dan dilegalisir oleh Kepala Sekolah
dengan tema gambar suasana 1 lembar dan gambar bebas 2 lembar.

Pasal 7
Peserta seleksi yang dapat diterima melalui jalur prestasi/nonakademik harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. Harus memenuhi syarat minimum yang ditetapkan di pasal 6.
b. Mempunyai prestasi / mendapatkan penghargaan minimal pada tingkat regional (kota atau
kabupaten).
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Pasal 8
Prosedur Pendaftaran
a.

Peserta seleksi mengisi formulir pendaftaran PMDK, data diri, dan menggunggah pas foto terbaru
melalui laman yang disediakan panitia penerimaan mahasiswa baru.
b. Peserta seleksi mengirimkan dokumen persyaratan kepada panitia, yaitu
i.
Foto copy rapor kelas X dan XI (semester 1 sampai dengan 4) yang telah dilegalisir pihak
sekolah.
ii.
1 (satu) buah portofolio karya di kertas A3 (gambar tangan) dengan tema gambar inrterior
atau bagian dalam ruangan yang telah dilegalisir Kepala Sekolah bagi yang memilih
program studi Teknik Arsitektur.
iii.
3 lembar portofolio karya di kertas A3 (gambar tangan) dan telah dilegalisir Kepala Sekolah
bagi yang memilih program studi Desain Interior, Desain Produk dan Desain Komunikasi
Visual;
iv.
Salinan bukti sertifikat prestasi yang telah dilegalisir (dapat dilegalisir oleh pihak sekolah)
bagi yang memilih jalur prestasi/ nonakademik.
BAB IV
UJIAN SARINGAN MASUK (USM)
Pasal 9
Persyaratan Peserta seleksi
Peserta seleksi yang dapat diterima melalui jalur USM harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Memenuhi persyaratan umum sebagai peserta seleksi, seperti pada pasal 3.
b. Mengikuti proses pendaftaran sesuai dengan tatacara pendaftaran SPMB jalur USM pada jadwal
yang telah ditetapkan.
c. Mengikuti ujian saringan masuk sesuai program studi yang dipilih pada jadwal yang telah
ditetapkan
d. Memiliki nilai ujian saringan masuk yang lebih tinggi dari batas nilai yang dapat diterima sebagai
mahasiswa.
Pasal 8
Prosedur Pendaftaran
Prosedur pendaftaran peserta USM sebagai berikut:
a. Melalui laman khusus SPMB, calon peserta USM melakukan pengisian data awal berupa nama,
tempat tanggal lahir dan jumlah pilihan program studi untuk mendapatkan voucher pendaftaran.
b. Dengan voucher pendaftaran, calon peserta USM melakukan pembayaran di bank atau ATM
kemudian akan mendapatkan pin untuk pendaftaran daring (online).
c. Peserta seleksi melakukan pendaftaran di laman khusus USM dengan melengkapi formulir yang
tersedia serta mengunggah pas foto terbaru;
d. Peserta seleksi mengunduh Surat Pernyataan Dana Pengembangan Pendidikan untuk diisi dan
diserahkan ke panitia selambat-lambatnya pada saat pelaksanaan ujian.
e. Peserta seleksi mencetak kartu USM.
f. Mengikuti ujian saringan masuk sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditetapkan oleh Institut.
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BAB IV
ONE DAY TEST (ODT)
Pasal 9
Persyaratan Peserta seleksi
Peserta seleksi yang dapat diterima melalui jalur One Day Testharus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Memenuhi persyaratan administratif sebagai peserta seleksi, seperti pada pasal 3.
b. Melakukan pendaftaran sebagai peserta seleksi sesuai dengan tatacara pendaftaran SPMB jalur
One Day Testpada jadwal yang telah ditetapkan.
c. Mengikuti ujian saringan masuk sesuai program studi yang dipilih pada hari yang sama dengan
saat pendaftaran.
d. Memiliki nilai ujian saringan masuk yang lebih tinggi dari batas nilai yang dapat diterima sebagai
mahasiswa.
Pasal 10
a.
b.

Peserta seleksi diijinkan mengikuti ODT maksimum dua kali ujian.
Apabila peserta seleksi setelah dua kali ujian, masih tetap ingin mengikuti seleksi, maka
diharuskan mengikuti jalur Seleksi USM.
Pasal 11
Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran jalur ODT sebagai berikut:
a. Melalui laman khusus SPMB, peserta seleksi melakukan pengisian data awal berupa nama,
tempat tanggal lahir, jumlah pilihan program studi dan memilih jalur test ODT untuk mendapatkan
voucher pendaftaran.
b. Dengan voucher pendaftaran, peserta seleksi melakukan pembayaran di bank atau ATM
kemudian akan mendapatkan pin untuk pendaftaran daring.
c. Peserta seleksi melakukan pendaftaran di laman khusus SPMB dengan melengkapi formulir yang
tersedia serta mengunggah pas foto terbaru;
d. Peserta seleksi mengunduh Surat Pernyataan Dana Pengembangan Pendidikan untuk diisi dan
diserahkan ke panitia selambat-lambatnya pada saat pelaksanaan ujian.
e. Calon peserta mencetak kartu USM.
BAB IV
SELEKSI CALON MAHASISWA PINDAHAN
Pasal 12
Persyaratan Peserta Seleksi
Calon mahasiswapindahan yang dapat diterima melalui Seleksi Calon Mahasiswa Pindahan harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Memenuhi persyaratan administratif sebagai peserta seleksi pindahan
b. Program studi yang dituju sama dengan program studi di perguruan tinggi semula dan data studi
sebelumnya dapat ditelusuri melalui PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi)
c. Akreditasi program studi asal sekurang-kurang sama dengan akreditasi program studi yang dituju
di Itenas.
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d.
e.
f.

Lulus wawancara dengan Ketua Program Studi bagi peserta seleksi dengan total sks matakuliah
yang dapat diekivalensi sama dengan 36 sks atau lebih.
Lulus Ujian Saringan Masuk bagi peserta seleksi dengan total sks matakuliah yang dapat
diekivalensi kurang dari 36 sks.
Melakukan pendaftaran sebagai peserta seleksi sesuai dengan tatacara pendaftaran SPMB jalur
mahasiswa pindahanpada jadwal yang telah ditetapkan.
Pasal 13
Prosedur Pendaftaran

Prosedur pendaftaran peserta seleksi sebagai berikut:
a. Peserta seleksi mengambil Formulir Isian dan Surat Pengantar untuk menemui Ketua Program
Studi di sekretariat penerimaan mahasiswa baru.
b. Peserta seleksi menemui Ketua Program Studi untuk wawancara dan ekivalensi, dengan
membawa dokumen sebagai berikut :
i. Formulir yang sudah diisi lengkap, 1 rangkap asli
ii. Transkrip/Daftar nilai dari perguruan tinggi semula, 2 rangkap, 1 asli dan 1 fotocopy.
iii. Surat Keterangan Pindah dari Kopertis, 1 rangkap asli.
iv. Silabus mata kuliah dari perguruan tinggi asal, 1 rangkap fotocopy.
v. Portfolio, 1 rangkap asli, khusus bagi mereka yang akan pindah ke Program Studi Desain
Interior, Desain Produk, atau Desain Komunikasi Visual.
vi. Surat Keputusan / Sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
perguruan tinggi asal, 1 rangkap fotocopy.
vii. Surat Keterangan tidak buta warna total maupun partial dari dokter (6 bulan terakhir), 1
rangkap fotocopy, asli diperlihatkan bagi yang akan pindah ke program studi Teknik Kimia,
Teknik Lingkungan, Desain Interior, Desain Produk, dan Desain Komunikasi Visual.
c. Peserta seleksi harus menandatangani formulir ekivalensi apabila dinyatakan lulus wawancara
dan menyetujui hasil ekivalensi.
d. Ketua Program Studi mengirimkan hasil ekivalensi beserta semua berkas persyaratan yang
dibawa peserta seleksi kepada Dekan dan ditembuskan ke Sekretariat Penerimaan Mahasiswa
Baru.
e. Dekan Fakultas menerbitkan Surat Keputusan tentang Status Mahasiswa Pindahan yang berisikan
matakuliah yang diakui dan matakuliah yang harus ditempuh.
f. Peserta seleksi melakukan pendaftaran secara daring sesuai dengan pasal 8.
Pasal 14
Pedoman Ekivalensi
Ketentuan umum pelaksanaan ekivalensi sebagai berikut :
a.

Tidak semua mata kuliah yang lulus di perguruan tinggi asal dapat di ekivalensi. Mata kuliah yang
dapat di ekivalensi jika memenuhi persyaratan berikut:
1) mata kuliah yang relevan dengan kurikulum di program studi yang akan di masuki di Itenas.
(mata kuliah yang mempunyai capaian pembelajaran yang setara dengan capaian
pembelajaran mata kuliah pada kurikulum program studi yang akan dimasuki)
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2)
b.
c.
d.

Jumlah sks (satuan kredit semester) mata kuliahnya sama atau lebih besar dari mata kuliah
yang ada di program studi. Mata kuliah asal dengan sks yang lebih kecil dari sks mata kuliah
program studi tidak dapat diekivalensi
Tugas Akhir/Skripsi dan Seminar tidak dapat di ekivalensi (harus dilaksanakan sepenuhnya di
Itenas).
Mata kuliah yang masih harus ditempuh ditentukan oleh Ketua Program Studi.
Setelah formulir hasil ekivalensi ditandatangani, tidak ada ekivalensi nilai susulan.
Pasal 15

Ketentuan Nilai Ekivalensi sebagai berikut:
a. Nilai mata kuliah asal yang dapat diekivalensi minimum C.
b. Nilai hasil ekivalensi sama dengan nilai mata kuliah asal.
c. Apabila ekivalensi dilakukan untuk lebih dari satu mata kuliah asal menjadi satu mata kuliah
program studi, nilai yang dipakai sebagai nilai ekivalensi adalah nilai terkecil dari mata kuliah asal.
BAB V
SELEKSI CALON MAHASISWALULUSAN POLITEKNIK/PROGRAM D3
Pasal 16
Persyaratan Peserta seleksi
Peserta seleksi yang dapat diterima melalui Seleksi Calon Mahasiswa Lulusan Politeknik/Program D3
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Memenuhi persyaratan administratif sebagai peserta seleksi.
b. Memiliki ijazah Politeknik atau Program D-3 dari Program Studi yang telah berakreditasi dan data
studi sebelumnya dapat ditelusuri melalui PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi).
c. Program studi yang dituju sama dengan program studi di perguruan tinggi semula.
d. Lulus wawancara dengan Ketua Program Studi.
e. Tidak buta warna total maupun partial, bagi yang pindah ke program studi Teknik Kimia, Teknik
Lingkungan, Desain Interior, Desain Produk, dan Desain Komunikasi Visual.
f. Melakukan pendaftaran sebagai peserta seleksi Calon Mahasiswa Pindahansesuai dengan
tatacara pendaftaran SPMB yang telah ditetapkan.
Pasal 17
Prosedur Pendaftaran
Prosedur pendaftaran peserta seleksi sebagai berikut:
a. Peserta seleksi mengambil Formulir Isian dan Surat Pengantar untuk menemui Ketua Program
Studi di sekretariat penerimaan mahasiswa baru.
b. Peserta seleksi menemui Ketua Program Studi untuk wawancara dan ekivalensi, dengan
membawa dokumen sebagai berikut :
i. Formulir yang sudah diisi lengkap, 1 rangkap asli
ii. Fotocopy ijazah Politeknik atau Program D-3 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang, 1 rangkap, dan meperlihatkan ijazah asli.
iii. Transkrip/Daftar nilai dari perguruan tinggi semula, 2 rangkap, 1 asli dan 1 fotocopy.
iv. Silabus mata kuliah dari perguruan tinggi asal, 1 rangkap fotocopy.
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v.

c.
d.
e.
f.

Portfolio, 1 rangkap asli, khusus bagi mereka yang akan pindah ke Program Studi Desain
Interior, Desain Produk, atau Desain Komunikasi Visual.
vi. Surat Keputusan / Sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
perguruan tinggi asal, 1 rangkap fotocopy.
vii. Surat Keterangan tidak buta warna total maupun partial dari dokter (6 bulan terakhir), 1
rangkap fotocopy, asli diperlihatkan bagi yang akan pindah ke program studi Teknik Kimia,
Teknik Lingkungan, Desain Interior, Desain Produk, dan Desain Komunikasi Visual.
Peserta seleksi harus menandatangani formulir ekivalensi apabila dinyatakan lulus wawancara
dan menyetujui hasil ekivalensi.
Ketua Program Studi mengirimkan hasil ekivalensi beserta semua berkas persyaratan yang
dibawa peserta seleksi kepada Dekan dan ditembuskan ke Sekretariat Penerimaan Mahasiswa
Baru.
Dekan Fakultas menerbitkan Surat Keputusan tentang Status Mahasiswa Pindahan yang berisikan
matakuliah yang diakui dan matakuliah yang harus ditempuh.
Peserta seleksi melakukan pendaftaran secara daring sesuai dengan pasal 8.
Pasal 18
Pedoman Ekivalensi

Ketentuan umum pelaksanaan ekivalensi sebagai berikut :
a.

b.
c.
d.
e.

Tidak semua mata kuliah yang lulus di perguruan tinggi asal dapat di ekivalensi. Mata kuliah yang
dapat di ekivalensi jika memenuhi persyaratan berikut:
1) mata kuliah yang relevan dengan kurikulum di program studi yang akan di masuki di Itenas.
(mata kuliah yang mempunyai capaian pembelajaran yang setara dengan capaian
pembelajaran mata kuliah pada kurikulum program studi yang akan dimasuki)
2) Jumlah sks (satuan kredit semester) mata kuliahnya sama atau lebih besar dari mata kuliah
yang ada di program studi. Mata kuliah asal dengan sks yang lebih kecil dari sks mata kuliah
program studi tidak dapat diekivalensi
Tugas Akhir/Skripsi dan Seminar tidak dapat di ekivalensi (harus dilaksanakan sepenuhnya di
Itenas).
Semua mata kuliah di Semester 7 dan 8 harus dilaksanakan sepenuhnya di Itenas, kecuali untuk
nilai lulus dari mata kuliah Pancasila, Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia atau Teknik
Presentasi.
Mata kuliah lain sejumlah 18 – 22 sks yang masih harus dilaksanakan sepenuhnya di Itenas,
ditentukan oleh Ketua Program Studi. berdasarkan transkrip nilai dan silabus peserta seleksi .
Setelah formulir hasil ekivalensi ditandatangani, tidak ada ekivalensi nilai susulan.
Pasal 19

Ketentuan Nilai Ekivalensi sebagai berikut:
a. Nilai mata kuliah asal yang dapat diekivalensi minimum C.
b. Nilai hasil ekivalensi sama dengan nilai mata kuliah asal.
c. Apabila ekivalensi dilakukan untuk lebih dari satu mata kuliah asal menjadi satu mata kuliah
program studi, nilai yang dipakai sebagai nilai ekivalensi adalah nilai terkecil dari mata kuliah asal.
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BAB IV
PENDAFTARAN PESERTA SELEKSI
Pasal 20
Periode Penerimaan
Periode seleksi peserta seleksi baru terdiri dari lima (5) periode, yaitu:
a. Periode penerimaan pada bulan Maret 2016
b. Periode penerimaan pada bulan Mei 2016
c. Periode penerimaan padabulan Juni 2016,
d. Periode penerimaan pada bulan Juli 2016,
e. Periode penerimaan pada bulan Agustus 2016
Pasal 21
Pendaftaran
1. Peserta seleksi harus melakukan pendaftaran secara online di website Institut sesuai dengan
dengan jadwal pendaftaran yang sudah ditentukan.
2. Setiap peserta seleksi diperkenankan memilih maksimum 2 program studi, namun tidak dapat
memilih program studi Teknik Arsitektur dan Teknik Kimia secara bersamaan.
BAB V
MATA PELAJARAN YANG DIUJIKAN DALAM USM
Pasal 22
1. Mata pelajaran yang diujikan dalam USM disesuaikan dengan program studi yang dipilih
2. Peserta seleksi yang memilih program studi bidang teknik selain Program Studi Sistem
Informasiharus mengikuti ujian pelajaran Matematika dan Fisika
3. Peserta seleksi yang memilih program studi Sistem Informasi harus mengikuti ujian pelajaran
Matematika dan Bahasa Inggris
4. Peserta seleksi yang memilih program studi bidang Desain harus mengikuti ujian Gambar 1,
Gambar 2 dan Bahasa Inggris
Pasal 23
Peserta seleksi yang memilih program studi Teknik Arsitektur harus mengikuti ujian tambahan
Menggambar Dasar
Pasal 24
Peserta seleksi yang memilih program studi Teknik Kimia harus mengikuti ujian tambahan pelajaran
Kimia.
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BAB VI
PENETAPAN PESERTA SELEKSI YANG LULUS SELEKSI
Pasal 25
1.
2.
3.
4.

Rapat Pimpinan khusus SPMB diadakan untuk penetapanpeserta seleksi yang lulus melalui jalur
USM, PMDK, atau One day Test.
Rapat Pimpinan khusus SPMB diadakan untuk penetapanpeserta seleksi yang lulus melalui jalur
penerimaan mahasiswa pindahan.
Rapat Pimpinan khusus SPMB diadakan satu kali untuk setiap periode penerimaan
Rapat Pimpinan khusus SPMB dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor bidang Akademik dan
Kemahasiswaan, Wakil Rektor bidang Keuangan dan Umum, Para Dekan Fakultas dan Pengurus
Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi.
BAB VII
BIAYA SPMB DAN BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 26
Biaya SPMB

a.
b.

c.

Biaya SPMB dibebankan kepada peserta seleksi baru atau peserta seleksi pindahan yang
dilakukan melalui pembayaran formulir pendaftaran
Biaya SPMB jalur USM, Mahasiswa Pindahan, dan Mahasiswa Lulusan Politeknik /Program D3
sebagai berikut:
i. Satu pilihan program studi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
ii. Dua pilihan program studi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Biaya SPMB jalur ODT sebagai berikut:
i. Satu pilihan program studi Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
ii. Dua pilihan program studi Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Pasal 27
Dana Pengembangan Pendidikan

1. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) adalah uang yang dibayarkan untuk pengembangan
pendidikan di Institut dan biaya pelatihan dasar SKK.
2. DPP di bayarkan satu kali, yaitu pada saat mendaftar sebagai mahasiswa baru.
3. DPP terdiri dari UPP Wajib dan UPP Sukarela.
4. Besarnya DPP wajib berbeda-beda sesuai program studi yang dipilih dan ditetapkan sebagai
berikut:
a. DPP Wajib untuk program studi Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Mesin,
Teknik Industri, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visualsebesar Rp.
15.000.000,- (Lima belasjuta rupiah)
b. DPP Wajib untuk program studi Teknik Geodesi, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Kimia
dan Teknik Informatika sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
c. DPP Wajib untuk program studi Teknik Elektro dan Sistem Informasisebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah)
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5. DPP Sukarela merupakan konstribusi sukarela dari mahasiswa baru untuk pengembangan
pendidikan yang nilainya mulai Rp. 0,- (nol rupiah) atau bilangan kelipatan Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah).
Pasal 28
Jas Almamater
1. Setiap mahasiswa wajib memiliki jas almamater.
2. Jas almamater disediakan oleh Institut dan biaya penggantian pembuatan jas almamater sudah
termasuk dalam Dana Pengembangan Pendidikan.
Pasal 29
Uang Kuliah
1. Uang kuliah adalah uang yang dibayarkan setiap semester pada saat mahasiswa melakukan
proses pendaftaran untuk semester tertentu.
2. Uang kuliah terdiri dari:
a. Uang kuliah tetap (UKT)
b. Uang kuliah variabel (UKV)
c. Uang Praktikum/Studio
3. Uang kuliah berlaku selama 10 semester dan setelah itu disesuaikan dengan uang kuliah untuk
tahun masuk saat itu.
Pasal 30
a.
b.

Besarnya UKT seluruh program studi sama besar yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
per semester
Mahasiswa yang mengikuti semester pendek tidak dibebani UKT.
Pasal 31

Besarnya UKV berbeda-beda sesuai program studi yang dipilih dan ditetapkan sebagai berikut:
1. UKVuntuk program studi Teknik Arstiektur, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan , Teknik Mesin, Teknik
Industri, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual dan Desain Produk sebesar Rp. 175.000,(seratus tujuh lima ribu rupiah) per sks
2. UKVuntuk program studi Teknik Geodesi, Perencanaan Wilayah dan Kota,Teknik Kimia, dan
Teknik Informatika sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah ) per sks
3. UKVuntuk program studi Teknik Elektro dan Sistem Informasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah ) per sks
4. UKV perkuliahan semester pendeksebesar 120% UKV semester reguler.
Pasal 32
Besaran uang praktikum/studioditetapkan melalui surat keputusan tersendiri yang disesuaikan dengan
bobot dan sifat praktikum/studio mata kuliah yang bersangkutan.
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Pasal 33
Mundur setelah Registrasi
1.

2.

Mahasiswa baru yang mengundurkan diri dengan alasan diterima di salah satu perguruan tinggi
negeri melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan secara nasional (SNMPTN
atau SBMPTN) ):
a. Harus menunjukkan bukti kartu ujian SNMPTN atau SBMPTN dan pengumuman hasil seleksi
yang menunjukkan dirinya diterima di PTN.
b. Seluruh biaya yang telah dibayarkan setelah dipotong biaya administrasi sebesar satu juta
rupiah (Rp. 1.000.000,-) akan dikembalikan.
Mahasiswa baru yang mengundurkan diri dengan alasan selain ayat 1, misalnya diterima di
perguruan tinggi negeri melalui jalur selain seleksi penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan
secara nasional (SNMPTN atau SBMPTN) atau alasan lainnya, biaya pendaftaran yang sudah
dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
Pasal 34
Penutup

Surat keputusan ini berlaku untuk Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2016 dan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan.
Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Desember 2015
Rektor,

Dr. Imam Aschuri, Ir., MT.
Tembusan :
1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Para Ketua Jurusan
5. Yth. Para Ketua Program Studi
6. Yth Para Kepala Biro

