Daftar Pertanyaan dan Jawaban Seputar PMDK 2019
1. Mengenai program PMDKPN 2019
PMDK PN merupakan Program Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Jalur Penelusuran
Minat dan Bakat (PMDK) di Politeknik Negeri di seluruh Indonesia yang dilakukan secara
bersama dan terpusat. Program ini diikuti oleh 42 Politeknik Negeri di Indonesia.
2. Merekomendasikan teman atau saudara
Untuk merekomendasikan teman/saudara mendaftar, silakan menghubungi pihak
Sekolah untuk segera mendaftarkan (atau biasanya melalui Guru BK/ Konseling), dengan
catatan sesuai dengan persyaratan yang ada.
3. Siswa lulusan BUKAN 2019 boleh mendaftar?
Tidak, sesuai syarat berikut:
Persyaratan Sekolah
Sekolah yang siswanya berhak mengikuti PMDK-PN adalah:
 SMA/SMK/MA/MAK negeri maupun swasta, termasuk sekolah RI di luar negeri.
 Terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN) 2019.
Persyaratan Siswa Pelamar
Pendaftaran
 Siswa SMA/SMK/MA/MAK kelas terakhir yang mengikuti UN pada tahun 2019
 Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
 Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah
 Memiliki prestasi akademik di sekolah pada semua semester
4. Apakah diperkenankan untuk reset finalisasi?
Tidak
5. Jadwal PMDK-PN
Pendaftaran : 4 Pebruari – 6 April 2019
Penerimaan Berkas : Paling Lambat 6 April 2019 CAP POS
Pengumuman : 16 April 2019
6. Ikut program lain seperti SNMPTN
Siswa dipersilahkan untuk mengikuti program penerimaan mahasiswa baru lainnya dan
dapat mendaftar program lainnya yang ada di Seluruh Indonesia.
7. Mengenai ranking
Ranking yang digunakan adalah ranking paralel per jurusan di sekolah.
8. Siapa saja yang boleh mendaftar?
Peserta Program PMDK PN ini adalah semua siswa/i SMA/SMK/MA baik yang berstatus
Negeri maupun Swasta dari seluruh wilayah di Indonesia. Dengan kriteria sbb:
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a. Peserta merupakan siswa aktif di Sekolah Terdaftar
b. Peserta akan LULUS pada tahun 2019 (Fresh Graduate)
9. Cara Mendaftar PMDKPN
1. Bagaimana alur pendaftaran?
Berikut alur singkat pendaftaran:
1. Pihak Sekolah menerima username dan password undangan dari Politeknik
2. Pihak Sekolah melengkapi isian data resmi Sekolah
3. Pihak Sekolah mendaftarkan siswa yang direkomendasikan/didaftarkan
4. Pihak Sekolah mengisikan data prestasi ekstra kurikuler serta capaian di luar nilai
rapor
5. Siswa mendapatkan username dan password dari sekolah
6. Siswa mengisi seluruh form isian pendaftaran
2. Apakah boleh didaftarkan oleh orang lain?
Boleh, dengan catatan data yang diisikan dapat dipertanggungjawabkan kelak
3. Setelah siswa mengisi form pendaftaran online, apa yang harus dilakukan?
Silahkan mencetak kartu bukti pendaftaran online. Dan, apabila telah sampai pada
proses ini, data yang telah diisikan sudah tidak diperkenankan diubah.
Bagaimana Jika,
1. Sekolah tidak bisa mendaftarkan siswanya
1. Pastikan Pihak Sekolah menerima username dan password undangan dari Politeknik
2. Pastikan Pihak Sekolah melengkapi isian data resmi Sekolah
3. Pastikan Pihak Sekolah mendaftarkan siswa yang direkomendasikan/didaftarkan
4. Pastikan Pihak Sekolah mengisikan data prestasi ekstra kurikuler serta capaian di
luar nilai rapor
5. Silakan menghubungi Politeknik terdekat dengan wilayah Anda untuk membantu
mendaftarkan dengan membawa surat rekomendasi atau didampingi oleh Pihak
Sekolah
6. Jika masih belum bisa mendaftar silahkan menghubungi call center dan Pusat
Bantuan
2. Sekolah bisa mendaftar tapi tidak mau mendaftarkan siswanya
1. Pastikan siswa yang akan didaftarkan memenuhi kriteria persyaratan yang ada
2. Pihak Sekolah dapat mengajukan diri sekaligus memastikan bahwa datanya sudah
terdaftar pada halaman http://pmdk.politeknik.or.id
3. Silahkan menghubungi Politeknik terdekat dengan wilayah Anda untuk membantu
mendaftarkan dengan membawa surat rekomendasi atau didampingi oleh Pihak
Sekolah
4. Jika masih belum bisa mendaftar silahkan menghubungi call center dan Pusat
Bantuan
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10. Pertanyaan Tentang Prodi Pilihan
Tentang Prodi Pilihan
1. Berapa banyak prodi yang bisa dipilih?
Prodi maksimal yang boleh dipilih adalah 3 Pililhan
2. Berapa banyak politeknik yang bisa dipilih?
Politeknik pilihan maksimal yang boleh dipilih adalah 2 Politeknik
Bagaimana Jika,
1. Siswa hanya ingin memilih 1 prodi saja
Diperbolehkan
2. Siswa hanya ingin memilih beberapa prodi di 1 politeknik saja
Diperbolehkan, namun di tiap Politeknik hanya diperbolehkan memilih 2 Prodi
11. Tentang Berkas yang Dikirimkan ke Politeknik
Berkas apa saja yang harus disiapkan oleh pendaftar
a. Print out Bukti Pendaftaran
b. Fotokopi rapor semester 1 s/d 5 yang telah dilegalisir
c. Pas foto berwarna ukuran 4x6 2 lembar
d. Fotokopi akte kelahiran atau Surat Kenal Lahir
e. Fotokopi sertifikat prestasi
f. Surat keterangan lain yang disyaratkan oleh Politeknik yang dipilih (lihat keterangan
syarat khusus dari politeknik di website masing-masing)
Berkas tambahan untuk pendaftar bidikmisi
Silakan melihat pada laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/
Bagaimana Jika,
1. Ada kekurangan berkas pendukung
Berkas Siswa tidak akan diproses lebih lanjut
2. Dalam berkas persyaratan prestasi siswa hanya menerima piala tidak ada piagam
Silahkan melampirkan bukti foto piala yang mencantumkan prestasi
dan kegiatan perlombaan pada berkas yang akan dikirimkan
3. Dalam
berkas
persyaratan
prestasi
siswa
hanya
menerima
uang
pembinaan tidak ada piagam dan piala. Siswa dapat melampirkan surat keterangan dari
pihak sekolah mengenai prestasi yang dimaksud
4. Kepala sekolah berhalangan melegalisir karena tugas luar kota.
Silahkan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah
atau Pejabat Sekolah yang berwenang untuk melegalisir
5. Berkas belum dilegalisir namun batas pengiriman sudah hampir berakhir.
Siswa harus tetap melegalisir berkas yang dimaksud tersebut.
Tanpa legalisir berkas tidak akan diproses.
Jika berkas diterima pasca batas pengiriman berakhir, berkas juga tidak akan diproses.
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12. Pengiriman berkas dan ukuran foto
Untuk ukuran foto berkas yang dikirim ke politeknik adalah 4 x 6.
Sedangkan pengiriman berkas dilakukan pada politeknik pilihan pertama saja.
13. Tentang Pendaftaran Sekolah
Jika sekolah belum mendaftarkan PMDKPN tahun 2018
Silakan mendaftar akun baru di https://pmdk.politeknik.or.id/daftar/sekolah/ceknpsn
Jika sudah memiliki akun di tahun sebelumnya
Silakan reset di https://pmdk.politeknik.or.id/daftar/sekolah/reset dikarenakan password tahun
ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
Sudah mendaftar tapi belum mendapatkan balasan user dan password
1. Pastikan alamat email pada saat pendaftaran benar
2. Cek folder spam
3. Jika setelah melakukan poin 1 dan poin 2 tidak menyelesaikan masalah ini, silakan daftar
lagi.
14. Mengenai Rapor Siswa
Rata-rata :
Nilai yang dirata-rata dalam pengisian adalah seluruh nilai mulai semester 1 s.d. 5 untuk
kelas reguler dan semester 1 s.d. 3 untuk kelas akselerasi.
Bagaimana Jika,
1. Peringkat tidak tercantum di buku rapor siswa
Silahkan menghubungi pihak Sekolah untuk membuat surat keterangan peringkat siswa
2. Terdapat beberapa siswa dalam peringkat yang sama
Diperbolehkan
15. Cara Mendaftar Ulang Jika Diterima
1 Bagaimana alur pendaftaran ulang
Pendaftaran ?Ulang dilakukan di masing-masing Politeknik tempat anda diterima
2. Syarat-syarat pendaftaran ulang
Syarat ?pendaftaran ulang tergantung kebijakan dari masing-masing politeknik
3. Jadwal Pendaftaran ulang
Jadwal ?Pendaftaran Ulang tergantung dari masing-masing politeknik
Bagaimana Jika,
1. Saya dinyatakan lulus namun tidak mendaftar ulang karena beberapa pertimbangan
Kebijakan ?diatur oleh masing-masing Politeknik
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2. Saya dinyatakan lulus namun tidak memiliki biaya untuk mendaftar ulang
Kebijakan diatur oleh masing-masing Politeknik, atau anda bisa mengajukan program
beasiswa bidikmisi
16. Seputar SION
a. Siapa yang mengisi form UKT online di SION?
Yang mengisi form UKT online di SION hanya pendaftar dengan pilihan pertama
Politeknik Negeri Bali
b. Bagaimana cara masuk ke SION
1) Buka http://sion.pnb.ac.id
2) Pilih tombol aktivasi login PMDK
3) Masukkan nomor pendaftaran PMDK
4) Cek email notifikasi aktivasi akun SION pada email yang didaftarkan di laman
pmdk.politeknik.or.id
5) Login dengan username dan password yang tertera di email aktivasi akun SION yang
diterima
c. Bagaimana jika belum mendapat email notifikasi aktivasi akun SION
1) Silahkan coba login dengan username (no pendaftaran) dan password PMDK. Pastikan
password yang digunakan adalah password pertama yang diberikan sekolah. Jika lupa
silahkan hubungi pihak sekolah.
2) Jika login gagal dan tidak mendapat email notifikasi dalam waktu 1x24 jam, silahkan
kirimkan email ke puskom@pnb.ac.id
d. Bagaimana jika lupa password
Silahkan cek kembali email notifikasi aktivasi SION yang dikirimkan pertama kali oleh
email no-reply@pnb.ac.id
17. Seputar Pengisian Form UKT Online
a. Bagaimana jika yang akan menanggung biaya perkuliahan adalah wali bukan orang tua,
data siapa yang harus diisi?
Data yang diisi adalah tetap data orang tua.
b. Bagaimana dengan orang tua yang penghasilannya tidak tetap?
Silahkan inputkan rata – rata penghasilannya per bulan
c. Bagaimana dengan slip gaji pada orang tua yang pekerjaannya tanpa slip gaji?
Silahkan membuat surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh kepala
lingkungan setempat.
d. Bagaimana jika tinggal dengan keluarga besar? Besar biaya listrik dan air yang diinput
apakah untuk satu keluarga besar atau hanya keluarga inti?
- Jika pembayaran hanya dilakukan oleh orang tua yang bersangkutan, maka biaya
yang dimasukkan adalah total biaya keseluruhan
- Namun jika pembayaran dibagi dengan seluruh keluarga, maka biaya yang
dimasukkan adalah biaya pada keluarga inti.
e. Untuk bukti pembayaran listrik jika membeli melalui counter pulsa bagaimana?
Silahkan minta kwitansi atau invoice pembelian pada counter tersebut
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