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Nomor : 027409rT2/pp.00.01/20 | 8

I)iumumkan kepada calon mahasiswa baru program Sl Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
l{yl-1lgdgmik 2018/2019 yang diterima melalui Seleksi Nasional Vasut eerguruan iinggi Wigeri
(SNMPTN) 2018, wrjib mengikuti proses daflar ulang sebagai berikut:

KEMENTERIAN RISEI TEKNOLOGT, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 601 ll
Telepon : 03 I -599425 I -54- 5g4:, Zj4. ig45472 ( Hunring I

Fax : 03 l_5947264. 5950806
hflp://wwwits.ac.id

A. Dokumen yang diperlukan untuk registrasi Oriire :

a. File Pas forc berwama ukuran 400 x 600 piksel (terbaru) dengan latar belakang biru, kemeja
polos wama putih, fbrmat jp8 alau png, ukuran 200 s.d 500 KB.

b. Scar, (formatjpg, ukuran 200 s.d 500 KB per dokumen) :

L Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah;
2. Surat Keterangan Sehat dari dokter rumah sakiypuskesmasi khusus untuk prodi yang

mensyaratkan tidak boleh buta wama hsrus dari Medical Centre ITSi
3. Surat keterangan pekerjaan kedua oranSturwali (terbaru);
4. Surat keterangan penghasilan kedua orangturwali, berupa gaji dan/atau penghasilan lainnya

(misalnya sertifikasi profesi dan tunjangan tambahan) yang disahkan oleh :

a. Bendahara gaji bagi pekerja sektor formal, antam tain : PNS, TNIPOLN. karyawan
swasta. pensiunan;

b. Lurah,4(epala Desa bagi yang tidrk berkerja avlu peketa sektor info.mal, antara lain
buruh, pelani, nelayan, pedagang, wira.swasta.

No Kegiatan Jadwal
Melalokan registrasi Otl,r, dengan mengrsi biodata dan
mengunggah dokumen yang disyaratkan melalui Iaman
!t!D- st!!rab!i1!!!.id, gunakan nomor pendaftaran sebagai
usenmme dan tanggal lahir sebagai password

19 s.d 27 April20l8

B Membalar Uaflg Kuliah TunSgal sesuai keretapan Tim UKT ITS
(Untuk calon mahasiswa Non Bidik Misi) 3 s.d 8 Mei 2018

C Melakukan verifikasi data ekonomi orang tua di Graha l'I S (Untuk
calon mahasiswa Pelamar Bidik Misi), bersarnaan dengan kegiatan
verifikasi biodata.

t Mei 20lE pukul 09.00
WIB

D Melakukan verifikasi ponofolio (Untuk calon mahasiswa yang
diterima di Prodi Desain Produk Desain lnterior atau Desain
Komunikasi Visual) di Cedung Desain Produk Industri. Jl. Despro
Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya.

4 Mei 201E pukul 08.00
WIB

F, Melakukan verifikasi Hif.l.n Alqur'rn (Untuk calon mahasiswa
yang mehmpirk n senifikat hafalan Alqur'an 30 juzz saat
melakukan pendaftaran), di Gedung Pascasarjana ITS Lt. 2,
Kampus ITS, Sukolilo.

25 April 20lE mulai
pukul 09.00 WIB

I Klusus untuk calon mahasiswa yang diterima di Prodi yang
mensyaratkan tidak boleh buta wama (Fisik4 Kimia, Biologi,
Teknik Kimia Tek. Lingkungan, Teknik Geomatika. Teknik
Geofisik4 Arsitektur, Desain Produk, Desain lnterior dan Desain
Komunikasi Visual) diwijibksn melakukan pemeriksaan kesehatan
di Medical Centre ITS.

4 drn 7 Mei 2018
(Sesraijadwal)

G Men8ikuri kegi.tan verilik$i biodatr di Graha ITS t M.i 20lt tepat pukul
08.00 wlB

H Mencetak bukti registrasi melalui laman hrtn:irsipmaba.its.ic.id 2l - 25 Mei 20lt



B,

5. Bukti pembayaran listrik (pl.N) atau pembelian token listrik yang mencantumkan daya
listrik ) ang digunakan:

6. Pajak kendaman berrnolor (pKB) roda 2 dan roda di
7. llukti pemba\aran PBB lerakhirl
8. Kartu Keluarga (KK) dan Kaftu Tanda Penduduk (KTP):
9. Kartu BPJS arau Asuransi Keseharan (bila ada):
10. Jika lidak memiliki bukti pembayaran lisrrik (Pl,N), PKB dll maka harus ada surat

pernyataan vang diketahui oleh RT/RW setenrpat.
11. Membual surat pemyataan bermaterai Rp. 6000.- yang ditandatangani orangtua,/iali dan

calon mahasis\,!a. Format surat pemyataan dapal diunduh di laman ljE.: ,jlnr.tlr.!Ltr, !!t. (1.

c. Irolo rumah lampak depan deng&n vie$ vangjelas. ruang la rrruang keluarga_ kamar tidur. dapur
dan kamar mandi (fbrmat jpg atau png. ukuran 200 s.d 500 KB).

Bagi calon mahssiswa yang memutuskan untuk m€milih UKT 7 (tertinggi) rnaks tidak perlu
mengunggrh dokumen b (poin 3,4,5,6,7,10) dan poin c. Silahkan memilib kesediaan membayar
UKT 7 (tertinggi) melalui laman hrtp:/,sipnrrhe.il\.rc.id.

Sebagai bahan pertimbangEn, khusus pelamar Bidik Misi diminta mengunggah dokumen
tambahan (bila ada) yaitu :

Stan kanu penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Kartu perlindungan Sosial (KfS) alau
Kartu Menuju Sejahtera (KMS) alau seienisnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah_

Apabila sampai dengan tanggal 27 April 2018 Pukut 15.00 WlB, calon mahasiswa ridak m€ngisi
biodata dan mengunggah dokumen seperli )ang disyaratkan. maka dianggap melepaskan hakrya
sebagai calon mahasiswa Program Sariana ITS rahun akademik 2018/2019.

Bagi calon mahasis\ra Non Bidik Misi harus membarar llang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal
3 s.d 8 Mei 2018, ,"'ang hesarnya sesuai penetapan Tim ITS (selelah pendaliaran rr, /ire).
Pcmbavaran dapat dilakukan di teller kantor cabang Bank BNI. BTN, BRI . Bank Mandiri alau
Bank Jatim seluruh Indonesia dengan menvebutkan Nomor Pendaftaran SNMPTN tahun 2018 dan
di dcpan no. pendaltaran ditambah angka 9l (Sembilan satu). Conroh : No. Pendaltaran SNMPTN
tahun 2018 : 4180394007. maka cara membavar dengan menvebulkan angka i 91418039,{007.

Bagi calon mahasisrva Pelamar Bidik Misi diharuskan mengikuti proses verilikasi bidik misi pada
hari : Selasa, 8 Mei 2018 tepat pukul I 09.00 WIB selesai. benempar di craha ITS.
I)engan menyerahkan/menunjukkan :

a. Surat keterangan gaji,/penghasilan dari orang turu*.ali (dari kedua olang tua/wali jika keduanya
bekerja). Yang ditandatagani oleh pihak )ang berwenang dan dibubuhi slempel resmi insransi
tempat bekerja (atau oleh RT, RW. dan Lurah/Kcpala Desa bagi yang tidak bekerja secara terap)

b. Fotocopv Kanu Keluarga (KK) dan KIP.
c. Bukti pemba)aran Pajnk Bumi dan Bangunan (asli dan tbtocopl untuk pembayaran tahun

lerukhirl
d. K\r'itansi/Bukti pemba!aran Listrik dan Air untuk pemb.)aran bulan teraklir (asli dan fotocop)).
e. Memba\a bukri fisik asli (bsgi yang memiliki) sebagai penerima Bcasiswa Siswa Miskin

(BSM) dan /dau Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau seienisnya.

Veriiikasi portofolio bagi calon mahasis*a yang diterima di Prodi Desain Produk. Desain Interior
alau Desain Komunikasi Visual, dilaksanakan pada hari Jum'at,4 Mei 20lE mulai pukul 08.00
W1B. Benempat di Gedung Desain Produk Industri. Jl. Despro. Kampus ITS, Sukolilo. Suraba!a.
Dengan membawa :

a- Kartu peserla SNMPTN 2018 dan identiras diri (KTP,TSIM,/Kanu Pelajar arau randa pengenal
lainJ.

C,

D,

b. Karya seni asli yang di upload saat pendaftsIan SNMPTN 2018 dan alat untuk menggambar.
Calon mahasiswa yang tidxk hrdir dalarn verifikasi portofolio ini dianSgap metrgundurku diri

E. Verifikasi hafalan Al Qur'an bagi calon mahasiswa yang saat merdafto SNMPaN 2018
melampirkan sertifikat hafalan Al Qur'an 30 Juzz, dilaksanakan pada hari Ribu, 25 April 201E
mulai puhrl 09.00 WIB, di Gedung Pascasarjana ITS Lt. 2, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya.
Calon mahasiswa yang tidik hidir dalam verifikasi hafalan Al Qur'an ini dianggap
mengundurlqD diri.
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F. Pcmeriksaan kesehatan di Medical Centre ITS. Jl. Arif Rahman Hakim Surabava untuk calon
mahasis*a vang diterima di Prodi yang menslararkan tidrk boleh buta warna. dii:lkukan dengan
jad$al sebagai berikut :

No Program Studi Hari/Tanesal Waktu
I Arsitektur - FADP

Jum'at
4 Mei 2018

08.00 r I 00

2 Desain Produk - FADP

13.00 15.003 Ilcsain Interior - IADP

4 Desain Komunikasi Visual

5 Fisika FIA

Senin
7 Mei 2018

08.00 09.30
6 Kimia FIA

7 Biologi - FIA
09.10 I 1.30

8 Teknik Kimia - FTI

9 Ieknik Lingkungan - FTSI-K

12.00 15.0010 Teknik Geomatika - [ ISLK

ll Ieknik Ceofisika - FTSLK

Dengan membawa Kartu peserta SNMPTN 2018 dan identitas diri (KTP/SIM/Kartu Pelajar atau
tanda pengenal lain).

G. KeSiatan Verifikasi biodata wajib diikuti oleh s€luruh calon mahasiswa Jalw SNMPTN 2018
(tidrk boleh dtwokilkrn) pada :

Ilari/Tanggal
Pukul
Pakaian
Tempat

Selasa, S M€i 2018
08.00 WIB (Tepat)
Rapi (kemeja berkerah) dan memakai sepaiu
Graha ITS, Kampus lTS, Sukolilo. Suraba)a

Persyaratan
l. Membawa Kartu Tanda Peserta SNMPTN 2018;
2. Membawa ijazah atau Sulat Keterangan Lulus (SKL) atau Sulat Keterangan Hasil Ujian (SKIU)

d.ri Satuan Pendidikan (asli dan foto copy);
3. Membawa Rapor (asli dan fotokopi yang dilegalisir);
4. Membawa surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan;
5. Membawa sumt pemyataan ya[g telah dic€tak dan ditandatangani diatas mate&i (form surat

pemyataan dapat diunduh dari laman h!!plAip!Bbq!!S3!.id :

s, Tidak sedang dar aLrD menggunakar/mengedarkar/membawa narkotika, psikotropik4 dao
zat adiktif (NAPZA), tidak rksn menSikuti segala kegiatan kemahasiswaan yang tidak
diizinkan oleh Pimpinan ITS, tidrk skan berbuat kiminal, sefia beBedia hentaati pemtumn
yang be aku di ITS;

b. Tidrk aksn menarik kembali biaya pendidikn yang telah dibayarkan ke ITS;
c. Tidak melakukan pemalsuan dokumen pendukung daftar ulang;
d. Kesedisatr memindahkan Faskes BP,S ke lTS.

H. Bukti tegistrasi dapat dicetak mulai tanggal 2l s.d 25 Mei 2018, melalui laman
http://sipmaba.its.ac.id, setelah semua proses daft.r ulalg di atas dilaksanakal oleh calon
mahasiswa. Bukti registrasi ini memuat jadwal te4,adu yang berisi j.dwal mengikuti Test TEFL,
TPA, Psikotes dan Pelatihan Spiritual & Kuliah Kebangsaan.
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Bagi calon mrhasislva ). ang terbukfi telah melokukan pemalsuan dokumcn-dokumen pendukung

]ang diperlukan dalam pcndaftaran ulang (baik pada saat pendaftaran ulang maupun kelak setelah
menjadi mahasis*o). akan dikenakan sar (si bcrupa pembatalan haknya sebagai mahasis$a atau
dikcluarkan sebagai mahasisrla ITS.

'. Joni Hermana, MScES, PhD
.19600618 198803 t\02?2r 41


