Nomor : 2099 /PL.8/KM/2020
6 Agustus 2020
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal
: Proses Pendaftaran Kembali Seleksi Ujian Masuk
Politeknik Negeri (UMPN) Mandiri Tahun Akademik
2020/2021

Berdasarkan hasil Seleksi Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) Mandiri
Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami informasikan bahwa siswasiswi / pendaftar yang dapat kami terima sebagai calon mahasiswa baru
Politeknik Negeri Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
Bagi siswa-siswi yang telah dinyatakan lulus seleksi, harus mendaftar
kembali dengan melengkapi persyaratan administrasi dan memenuhi
ketentuan sebagaimana tercantum dalam pengumuman pada laman ;
www.pnb.ac.id.
Demikian disampaikan agar dapat diperhatikan, terima kasih.

Pembantu Direktur I,

ttd
A.A.Ngurah Bagus Mulawarman, ST.,MT
NIP.196505121994031003

Lampiran : II

PENDAFTARAN KEMBALI CALON MAHASISWA
UMPN MANDIRI - POLITEKNIK NEGERI BALI
Tahun Akademik 2020/2021
Nomor : 2099/PL.8/KM/2020
Memperhatikan Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Bali Nomor
:07/PL8/TU/2020, tentang perpanjangan tindak lanjut kesiapsiagaan
menghadapi Pandemi COVID 19. Sehingga bagi siswa-siswi / pendaftar
yang dinyatakan lulus seleksi jalur UMPN-MANDIRI tahun akademik
2020/2021 sesuai lampiran I, agar mengikuti ketentuan sebagai berikut
:

I. PROSES PENDAFTARAN :
1. Pendaftaran kembali bagi yang LULUS UTAMA mulai tanggal 10 s/d 14
Agustus 2020 (skema pendaftaran online terlampir)
2. Pendaftaran kembali bagi yang dinyatakan LULUS CADANGAN, jika yang lulus
utama tidak mendaftar kembali sesuai tanggal diatas maka diberikan kesempatan
kepada calon cadangan untuk mendaftarkan diri mulai tanggal 18 – 25 Agustus
2020.( pengumuman cadangan dapat dilihat di http://pnb.ac.id pada tanggal 18
Agustus 2020)
3. Login ke laman http://sion.pnb.ac.id dengan menggunakan username dan
password yang sama dengan username dan password UMPN MANDIRI.
Bagi yang belum pernah login ke laman SION, silahkan gunakan username :
nomor pendaftaran UMPN MANDIRI dan password : 12345678
4. Ikuti langkah-langkah pendaftaran kembali hingga muncul invoice (tagihan)
pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pembayaran Sumbangan
Pengembangan Institusi (SPI)
5. Cetak invoice (tagihan) UKT dan SPI. Lakukan pembayaran sesuai tata cara
pembayaran yang tertera pada invoice.
6. Pembayaran dilakukan secara terpisah antara UKT dan SPI ( 1 slip setoran
untuk UKT dan 1 slip setoran untuk SPI )
7. Setelah melakukan pembayaran UKT dan SPI, login kembali ke laman
http://sion.pnb.ac.id untuk melengkapi biodata pribadi.
8. Cetak surat pernyataan, tempel materai dan tandatangani.
9. Upload hasil scan 5 file berikut ke laman http://sion.pnb.ac.id:
a) Surat pernyataan yang sudah ditandatangani,
b) Bukti pembayaran UKT dari Bank/ATM/eBanking/Internet Banking ,
c) Bukti pembayaran SPI dari Bank/ATM/eBanking/Internet Banking ,
d) Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah minimum Tipe C /
Puskesmas.
e) Fotocopy Ijasah/ SKL yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah
10. Proses Pendaftaran kembali selesai , informasi lebih lanjut silahkan kunjungi web
http://pnb.ac.id tentang pembayaran seragam dan pengumuman lainnya.

II. PROSES PEMBAYARAN :
1. Pembayaran biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) / biaya pendidikan untuk
semester I dapat dilakukan dengan cara :
a) Melalui Teller BPD Bali : dengan menunjukkan invoice (tagihan) UKT
bukti kelulusan UMPN MANDIRI 2020/2021.
b) Transfer melalui fasilitas ATM, eBanking, atau Internet Banking :
1) Selain Bank BPD Bali (antar bank) dengan memasukkan kode [129
= kode BPD Bali]+[5015 = kode PNB]+[NISN].
Contoh : 12950150054321234.
2) Jika menggunakan BPD Bali, maka tidak perlu menggunakan
kode 129. Contoh : 50150054321234.

III. PROSES ADMINISTRASI :
1. Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan tidak dikembalikan, bila
mahasiswa yang telah registrasi mengundurkan diri dari Politeknik
Negeri Bali.
2. Jika calon mahasiswa baru setelah melakukan proses I dan II
mengundurkan diri, karena telah diterima disalah satu PTN/PTS
dengan batas waktu paling lambat tanggal 21 Agustus 2020,
dengan mengajukan surat pernyataan pengunduran diri ke
Politeknik Negeri Bali dan / ke laman www.pnb.ac.id untuk
memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa lainnya .
3. Hal –hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung via telpon
0361.701981 ext.109
Bagi calon Mahasiswa Baru jalur UMPN MANDIRI yang dinyatakan
diterima sesuai dengan lampiran I dan tidak mendaftarkan diri pada
tahap I, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
Demikian pengumuman ini dibuat agar diperhatikan, terima kasih.
Jimbaran, 6 Agustus 2020
Politeknik Negeri Bali
Pembantu Direktur I,

ttd
A.A.Ngurah Bagus Mulawarman, ST.,MT
NIP.196505121994031003

