SMBM
smbm@polban.ac.id
politekniknegeribandung

https://smb.polban.ac.id/smbm

Setiap calon pendaftar wajib membaca dan memahami informasi di bawah ini sebelum melakukan
pembayaran biaya pendaftaran sebagai peserta:
Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri Politeknik Negeri Bandung (SMBM) POLBAN membuka 2 jalur
Pembiayaan Kuliah, yaitu :
Jalur Uang Kuliah Tunggal (UKT); dan
Jalur Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah (KIP-K);
Calon peserta hanya boleh mendaftar pada salah satu jalur saja, yakni JALUR UKT atau JALUR
KIPK;
Calon peserta yang sudah melakukan Sign In pada aplikasi SMBM POLBAN, tidak bisa pindah
jalur dari KIPK ke UKT atau dari jalur UKT ke KIPK;
Persyaratan umum pendaftar:
Calon peserta adalah lulusan tahun 2020, 2021 dan 2022, dan;
Calon peserta dengan usia tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 2 Agustus 2022, dan;
Calon peserta belum pernah menjadi mahasiswa POLBAN, dan;
Bagi calon peserta yang sudah daftar ulang (Calon mahasiswa) di jalur seleksi
SNMPN/SNMPTN/SBMPTN/SBMPN POLBAN, tidak diperkenankan mengikuti jalur SMBM
POLBAN.
SMBM POLBAN TA 2022/2023 berupa ujian tulis (paper based test) yang akan dilaksanakan
secara luring (luar jaringan) dengan lokasi di Kampus Politeknik Negeri Bandung;
Untuk calon peserta dengan Jalur KIPK, selain ketentuan yang ditetapkan oleh POLBAN,
persyaratan dan ketentuan pendaftaran KIP-K disesuaikan juga dengan yang berlaku pada
KEMDIKBUD:
Calon peserta wajib membaca dan mendaftarkan diri di https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/;
Pilihan program studi pada laman KIPK Kemdikbud harus sama dengan pilihan program studi
pada laman pendaftaran SMBM POLBAN;
Setelah mendaftar pada laman KIPK Kemdikbud, peserta wajib verifikasi nomor pendaftaran
KIPK, mengisi form pendaftaran dan finalisasi di laman https://smb.polban.ac.id/smbm;
Apabila
tidak
mengisi
dan
finalisasi
form
pendaftaran
pada
laman
https://smb.polban.ac.id/smbm, dianggap bukan peserta SMBM POLBAN;

Pastikan calon peserta sudah mengetahui program studi yang diselenggarakan di POLBAN
dan sudah menentukan program studi pilihannya sebelum melakukan pendaftaran. Informasi
tentang program studi (prodi) bisa dilihat di laman https://www.polban.ac.id;
Pastikan rumpun jurusan asal SMA/SMK/MA/MAK dan persyaratan status buta warna sudah
sesuai dengan program studi yang akan dipilih (rumpun jurusan dan persyaratan buta warna
bisa dilihat di laman https://smb.polban.ac.id/smbm);
Calon Peserta hanya bisa mendaftar paling banyak 2 program studi (prodi) jenjang Diploma 3
(D3) dan atau Diploma 4 (D4) di POLBAN, dengan ketentuan:
Bagi lulusan jurusan IPA/MA IPA diperbolehkan memilih :
Dua program studi di kelompok rekayasa, atau;
Dua program studi di kelompok non rekayasa, atau;
Satu program studi di kelompok rekayasa dan satu pilihan program studi di kelompok
non-rekayasa, atau;
Satu program studi di kelompok rekayasa atau non rekayasa ;
Bagi lulusan jurusan IPS/MA IPS hanya diperbolehkan memilih paling banyak 2 program
studi di kelompok non- rekayasa;
Bagi lulusan SMK/MAK hanya diperbolehkan memilih paling banyak 2 program studi dalam
satu rumpun jurusan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh program studi pilihan.
Pendaftaran SMBM jalur KIPK tidak dipungut biaya, tetapi harus mengikuti petunjuk
pendaftaran yang ditentukan oleh POLBAN;
Biaya pendaftaran SMBM jalur UKT adalah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Pastikan calon peserta membaca Panduan Pendaftaran SMBM sebelum melakukan
pendaftaran di laman https://smb.polban.ac.id/smbm.
Tidak ada pengembalian biaya pendaftaran apabila calon peserta tidak memenuhi
persyaratan dan ketentuan pendaftaran.

bisa dilakukan
a
y
n
a
h
M
B
M
S
n
Pendaftara
Pembayaran biaya
n ditutup 13 Juli
a
d
2
2
0
2
li
Ju
4
l
a
dari tangg
di BANK BRI mulai
IB;
rdekat di
te
2022 pukul 15.00 W
I
R
B
k
n
a
B
i
g
n
kan mengunju
la
si
a
rt
se
e
p
n
lo
a
C
seluruh Indonesia;
uliskan Nama,
n
e
m
n
a
g
n
e
d
n
ra
gisi slip seto
Calon peserta men
perlu mengisi
k
a
d
ti
n
a
d
n
o
p
le
n Nomor te
Tanggal Lahir da
juan;
ah pernah
d
nomor rekening tu
su
a
y
n
m
lu
e
b
se
hun-tahun
note: apabila di ta
ang nama
k
la
e
ib
d
a
k
a
m
Polban,
mengikuti SMB
: mawar 2022);
h
to
n
o
(c
"
2
2
0
"2
n
tambahka
emui teller;
n
e
m
g
n
su
g
n
la
n
a
Silak
embelian SMBM
/P
n
ra
a
y
a
b
m
e
P
da teller
Portal SSO
i
Sampaikan kepa
lu
la
e
m
0
,0
0
0
.0
sebesar Rp.200
)
2
B
M
(S
N
A
B
L
O
P
Polban;
eminta teller
m
n
a
k
la
si
i,
m
a
ak memah
Apabila teller tid
Kantor Cabang
u
ta
a
N
A
B
L
O
P
I
tor Kas BR
menghubungi Kan
Afrika;
embelian
P
l
a
BRI Bandung Asia
in
m
o
n
i
ila
n
ila
n transaksi apab
a
k
u
k
la
e
m
n
a
g
n
Ja
ibu Rupiah);
R
s
tu
a
R
a
u
(D
0
,0
00.000
SMB 2 bukan Rp.2
mendapatkan
a
d
n
a
,
si
k
sa
n
a
tr
melakukan
Pastikan setelah
k pada bukti
ta
e
rc
te
g
n
a
y
IN
ran dan P
Nomor Pendafta
n dan PIN
ra
bayar/bukti setor;
a
ft
a
d
n
e
p
r
o
m
ka/karakter no
g
n
a
f/
ru
u
h
ila
b
a
kan kepada
p
a
A
y
n
a
it
d
g
n
su
g
n
la
k jelas, silakan
tidak terbaca/tida
teller;
nsfer via ATM,
ra
T
ra
a
c
se
n
a
k
u
bisa dilak
Pembayaran tidak
-Banking.
E
u
ta
a
g
in
k
n
a
B
ile
SMS Banking, Mob

Apabila teller ada kendala
silakan meminta teller
menghubungi :
1.KK Polban
022-2005086
2.Cabang BRI Bandung
Asia Afrika
022-4200350

1
Calon Peserta Mengisi Slip
setoran dengan menuliskan
Nama, Tanggal Lahir dan
Nomor Telpon dan langsung
menemui teller.

galami
n
e
m
r
e
ll
te
a
il
Apab
n meminta
kendala silaka
:
teller hubungi
1.KK Polban
022-2005086
Bandung
2.Cabang BRI
Asia Afrika
022-4200350

2
Teller melakukan pembukuan di Portal dengan
masuk ke menu:
Payment > SPMB Online (Non IA) > Pembayaran
SPMB > Politeknik Negeri Bandung (Polban)
>SMB > Pilih Formulir ID SMB 2
Isi Nama Calon Peserta
Jika terjadi gagal transaksi karena "Nama Sudah
Dipergunakan Pada Saat Pembelian Pin Periode
sebelumnya" maka teller dapat menambahkan
tahun akademik setelah nama. Contoh : Melati
2022
Isi Tanggal Lahir Mahasiswa
Pilih Menu Tagihan
Pilih Sumber Dana : Tabungan/Tunai
Pilih Bayar
Validasi Slip Setoran
Print Voucher, Maka PIN akan tertera di Voucher,
kemudian Teller mengarahkan nasabah untuk
melakukan pendaftaran Seleksi Mahasiswa Baru di
laman SMBM POLBAN.

3
Teller memberikan slip
bukti pembayaran
Pendaftaran yang berisi
Nomor Pendaftaran dan
PIN untuk Login ke laman
SMBM POLBAN.
NOTE: Bukti Bayar wajib
disimpan dan di Scan/Foto
untuk keperluaan selama
Pendaftaran sampai
Daftar Ulang Kelulusan

1 JUNI -13 JULI 2022

4 -13 JULI 2022

JALUR KIPK
Pendaftaran Peserta KIPK di laman
https://kipk.kemdikbud.go.id

JALUR UKT
Pembayaran Biaya Pendaftaran
di Bank BRI

5 - 13 JULI 2022

11 JULI 2022

Pengisian Form Pendaftaran
SMBM POLBAN;
Finalisasi Form Pendaftaran.

MULAI CETAK KARTU UJIAN

19 JULI 2022
Pengumuman
Lulus Utama*

JULI 2022
5
2
21-

Daftar Ulang
Lulus Utama

16 - 17 JULI 2022
PELAKSANAAN UJIAN

JULI 2022
5
-2
19

20 JULI 2022

Pengisian Data
Induk Lulus
Utama

Pengumuman
UKT/KIPK Lulus
Utama

26 JULI 2022

I 2022
L
U
J
- 28
27

Pengumuman
Lulus Cadangan**;
Pengumuman
UKT/KIPK lulus
Cadangan

Daftar Ulang
Lulus Cadangan

* Lulus Utama adalah peserta yang dinyatakan lulus sesuai seleksi yang dilaksanakan oleh Polban;
** Lulus Cadangan adalah peserta yang dinyatakan lulus sesuai seleksi yang dilaksanakan oleh Polban
untuk pemenuhan kuota apabila peserta Lulus Utama tidak melakukan daftar ulang.

Masing-masing file upload harus
mengikuti ketentuan berikut:
File terbaca dengan jelas
dan tidak buram;
Semua file type : *.jpg atau
*.jpeg. dan file size maks :
500KB;
Khusus untuk foto rumah
kolase file type *.pdf dan
maks file size 3MB;

Menyiapkan SoftFile :
File Pas Foto Formal dengan latar biru (terbaru);
File scan Surat Keterangan Sehat dari dokter
puskesmas/klinik;
File scan Surat Keterangan Status Buta warna (Buta
Warna, Tidak Buta Warna , Parsial) dari dokter
puskesmas/klinik;
File scan kartu keluarga;
File scan akte kelahiran;
File scan KTP Orang Tua/Wali;
File scan Ijazah asli (khusus lulusan 2022 bisa menggunakan
SKL apabila ijazah belum ada);
File scan Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali
(Ketentuan surat silakan baca pada panduan SMBM POLBAN);
File scan Rekening listrik 1 bulan terakhir atau bukti lain yang
menyatakan besar daya listrik yang terpasang pada rumah
(surat pemasangan kWh meter atau bukti pembelian token
listrik) ;
File scan surat keterangan saudara kandung masih kuliah dari
perguruan tinggi apabila masih dalam tanggungan kepala
keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan usia di
atas 21 tahun;
Bagi peserta KIP-K, berikut tambahan file yang harus diunggah
:
File Bukti Pendaftaran KIP-K;
File scan Kartu KIP-K atau KKS atau SKTM dari kelurahan;
File foto Kolase : Foto rumah tampak depan, tampak
samping, ruang tamu, kamar, dapur, dan kamar mandi;
File foto bersama keluarga inti (terbaru) ;
Form isian bersedia disurvey di atas materai 10.000 (form
bisa diunduh setelah login pada aplikasi SMBM Polban pada
bagian Upload file);

WARNING!
File upload
yang tidak
sesuai
ketentuan,
dapat
mengugurkan
kelulusan.

Jangan sampai
kamu tidak lulus
seleksi karena
mengunggah file
yang tidak sesuai
ketentuan ya!!

Semua file yang di unggah merupakan
bahan untuk seleksi dan verifikasi, maka:
1. Pastikan Pas Foto yang diunggah sudah
sesuai dengan ketentuan, apabila tidak
sesuai maka ketika ujian anda akan
dipermasalahkan oleh pengawas;
2. Pastikan surat keterangan status buta
warna yang diunggah sudah sesuai
dengan ketentuan, apabila tidak sesuai
maka akan berpengaruh terhadap
proses seleksi;
3. Untuk file unggah lainnya pastikan
sudah sesuai ketentuan, karena akan
dipergunakan sebagai bahan verifikasi
UKT dan KIPK.

ASN (PNS, TNI, POLRI):

Penghasilan Kotor/Gaji Bruto
(tanpa potongan) + Tunjangan
Jabatan + Tunjangan
Kinerja/Insentif
Kinerja/Renumerasi/Sertifikasi
Guru/Sertifikasi
Dosen/Tunjangan
Profesi/Tunjangan penghasilan
pegawai lain yang sah yang
ditetapkan dengan peraturan
perundangundangan/ketentuan internal
instansi pemerintah.

BUMD/BUMN/PERUSAHAAN
SWASTA :
Penghasilan Kotor /Gaji
Bruto(tanpa potongan) +
Tunjangan Jabatan +
Tunjangan Penghasilan lainnya
yang sah yang ditetapkan dan
dikeluarkan oleh Perusahaan,
BUMD/BUMN

Cara Penghitungan Jumlah Tanggungan
Keluarga:
Silakan isi dengan jumlah anggota keluarga (Ayah + Ibu +
jumlah Anak dibawah 21 tahun yang masih menjadi
tanggungan);
Apabila anak dengan usia lebih dari 21 tahun dan berstatus
Kuliah, maka harus dilampirkan Surat Keterangan Masih Kuliah
dari PTN/PTS dan anak tersebut masuk ke dalam penghitungan
jumlah tanggungan;
Keluarga/sanak saudara yang tinggal bersama dan masuk
dalam daftar kartu keluarga tidak masuk dalam penghitungan
tanggungan;

Pensiunan Pegawai
Negeri/Swasta, Wiraswasta,
pegawai non formal/buruh
bulanan/buruh lepas
harian/pedagang/petani
atau lainnya :
Surat Keterangan sebagai
warga/penduduk setempat
dengan Penghasilan rata-rata
per bulan yang di keluarkan
oleh kelurahan.

Contoh File Upload

Latar biru

Wajah tampak jelas,
menghadap ke depan dan
Proporsional

Pakaian Rapih
dan Sopan

Ketentuan File Pas Foto

Contoh File Kartu KIPK

Contoh File Rekening Listrik

Contoh File KKS

Contoh File Upload

Contoh File Ijazah

Note: File Ijazah yang diupload cukup
bagian depan saja

Contoh File Akta Kelahiran

Contoh File Upload

Contoh File Surat Keterangan
Penghasilan dari kelurahan

Contoh File Surat Keterangan
Masih Kuliah dari Perguruan Tinggi

Contoh File Upload

Contoh Surat Keterangan sehat saja

Contoh Surat Keterangan
Sehat dan Status Buta
warna disatukan

Contoh Surat Keterangan Status
Buta warna saja

NOTE : Surat Keterangan Sehat dan Status Buta warna bisa disatukan atau dipisah,
apabila informasi ada dalam satu surat maka silakan upload file yang sama.

Contoh File Upload

Contoh Benar File Bukti Pendaftaran KIPK

Contoh Salah File Bukti
Pendaftaran KIPK

Contoh File Upload
Contoh File SKTM dan Template SKTM

Contoh File Upload
Contoh Foto Keluarga

Contoh Foto Kolase Rumah,
bisa dalam beberapa halaman
file pdf

Materi Ujian SMBM
POLBAN Tahun 2022

TPA

Test Potensi Akademik

TKA

Test Kompetensi Akademik

Matematika
Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

SISTEM PENILAIAN
JAWABAN

NILAI

BENAR

+4

SALAH

-1

TIDAK DIJAWAB/KOSONG

0

BIAYA PENDIDIKAN
JALUR SMBM

Untuk Calon Mahasiswa yang
dinyatakan Lulus KIPK, tidak
ada biaya pendidikan yang
harus dibayarkan.
Informasi lengkap pembiayaan
KIPK, silakan mengunjungi
laman KIPK Kemdikbud.

Biaya UKT/semester mulai dari
Kelompok 5-8;
Sumbangan Pengembangan
Institusi (SPI) dibayarkan 1 kali di
awal masuk :
Jenjang D3 : Rp 15.000.000,00
Jenjang D4 : Rp 17.500.000,00

TABEL UKT POLBAN
TA 2022/2023

Untuk Jalur SMBM kelompok UKT mulai dari kelompok 5-8

PROSEDUR DAFTAR ULANG
PEMBAYARAN BIAYA UKT
MELALUI BRIVA

Panduan Pembayaran Briva
Berikut merupakan beberapa informasi panduan pembayaran tagihan Billee
melalui e-Banking BRI dalam melakukan pembayaran BRIVA:

Teller BRI

ATM Bank Lain

PROSEDUR DAFTAR ULANG
PEMBAYARAN BIAYA UKT
MELALUI BRIVA

I. BRImo

Berikut
merupakan
langkahlangkah pembayaran melalui BRImo:
1. Login pada aplikasi BRImo
(masukan
Username
dan
Password);
2. Pilih menu BRIVA;
3. Pilih sumber dana kemudian
masukan Kode BRIVA untuk
pembayaran tagihan Anda yang
akan
dibayarkan.
(Contoh:
230740000110810);
4. Pada
halaman
konfirmasi,
pastikan detail pembayaran
sudah sesuai (nomor BRIVA dan
jumlah pembayaran);
5. Ikuti
instruksi
untuk
menyelesaikan transaksi;
6. Simpan bukti transaksi sebagai
bukti pembayaran.

II. Internet Banking BRI

Berikut merupakan langkahlangkah pembayaran melalui
Internet Banking BRI:
1. Login pada alamat Internet
Banking
BRI
(https://ib.bri.co.id/) > Masukan
Username dan Password;
2. Pilih menu Pembayaran >
BRIVA;
3. Masukan Kode BRIVA untuk
pembayaran tagihan Anda
yang
akan
dibayarkan.
(Contoh: 230740000110810);
4. Pada halaman konfirmasi,
pastikan detail pembayaran
sudah sesuai (nomor BRIVA
dan jumlah pembayaran);
5. Ikuti
instruksi
untuk
menyelesaikan transaksi;
6. Simpan resi transaksi sebagai
bukti pembayaran.

III. Mobile Banking BRI
Berikut merupakan langkahlangkah pembayaran melalui
Mobile Banking BRI:

1. Login pada aplikasi Mobile
Banking BRI;
2. Pilih menu Info > Info BRIVA;
3. Masukan Kode BRIVA untuk
pembayaran tagihan Anda
yang
akan
dibayarkan.
(Contoh : 230740000110810);
4. Masukan PIN;
5. Ikuti
instruksi
untuk
menyelesaikan transaksi;
6. Simpan Notifikasi S M S
sebagai bukti pembayaran.

ATM Bank Lain

IV. ATM BRI

Berikut merupakan langkah-langkah
pembayaran melalui ATM BRI:
1. Masukan kartu ATM dan PIN BRI
Anda;
2. Pilih menu Transaksi Lain >
Pembayaran > Lainnya > BRIVA;
3. Masukan Kode BRIVA untuk
pembayaran tagihan Anda yang
akan
dibayarkan.
(Contoh:
230740000110810);
4. Pada
halaman
konfirmasi,
pastikan detail pembayaran
sudah sesuai (nomor BRIVA dan
jumlah pembayaran);
5. Ikuti
instruksi
untuk
menyelesaikan transaksi;
6. Simpan struk transaksi sebagai
bukti pembayaran

Teller BRI

V.Teller BRI

Berikut
merupakan
langkahlangkah pembayaran melalui Teller
BRI:
1. Datang ke Teller BRI di seluruh
Unit Kerja BANK BRI terdekat
dengan membawa nomor
BRIVA:
a. Mengisi
form
sesuai
ketentuan BANK BRI;
b. Teller menerima form dan
uang
sesuai
dengan
tagihan
yang
akan
dibayarkan;
2. Teller
BRI
memproses
pembukuan
pembayaran
melalui BRIVA;
3. Teller
memberikan
bukti
transaksi
yang
sudah
tervalidasi.

VI. ATM Bank Lain

Berikut merupakan langkah-langkah
pembayaran melalui ATM Bank lain:
1. Masukan kartu ATM dan PIN BRI
Anda;
2. Pilih menu Transaksi Lain >
Transfer> Ke Rek Bank Lain;
3. Masukan kode bank (002);
4. Masukan nominal yang akan
dibayarkan(sesuai tagihan);
5. Masukan Kode BRIVA untuk
pembayaran tagihan Anda yang
akan
dibayarkan.
(Contoh:
230740000110810);
6. Pilih Rekening yang akan
didebet;
7. Pada
halaman
konfirmasi,
pastikan detail pembayaran
sudah sesuai (nomor BRIVA dan
jumlah pembayaran);
8. Ikuti
instruksi
untuk
menyelesaikan transaksi;
9. Simpan struk transaksi sebagai
bukti pembayaran.

smbm@polban.ac.id
politekniknegeribandung
022-2013789,022-2007651,
022-2013898, 022-2015721
https://smb.polban.ac.id/smbm

