
PENERIMAAN MAHASISWA BARU 
PMSD STUDENT LOAN 

 

“Pembayaran Biaya Perkuliahan Setelah Dinyatakan Lulus ” 
 
A. Persyaratan Umum Calon Penerima  

1. Siswa SMU / SMK (semua jurusan) yang lulus pada tahun 2018,2019, 2020  
2. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun; 
3. Tidak mampu secara ekonomi sebagai berikut:  

a. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp. 3.000.000,00 per 
bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan non 
formal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata rata penghasilan per bulan dalam satu tahun 
terakhir atau 

b. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp. 
750.000,00 setiap bulannya;  

c. Dibuktikan oleh surat keterangan tidak mampu dari RT/RW 
4. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4. 
5. Berpotensi akademik baik, yaitu direkomendasikan sekolah.  
6. Dinyatakan lolos seleksi sebagai mahasiswa baru PMSD. 
7. Diprioritaskan untuk Prodi Teknologi Perancangan Mekanik 
8. Persyaratan umum : sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna. 

 
B. Persyaratan Khusus 
     Lolos seleksi sebagai mahasiswa baru PMSD 
 
C. Persyaratan yang harus dikumpuklan 

1. Formulir Pendaftaran Jalur Khusus 
2. Foto copy nilai rapor kls X-XII 
3.  Surat keterangan lulus dari sekolah (kalau sudah ada) 
4. Rekomendasi dari sekolah 
5. Slip gaji atau keterangan penghasilan orang tua 
6. Foto Copy Kartu Keluarga 
7. Foto Copy rekening listrik 

 
D. Kewajiban sebagai mahasiswa PMSD 

1. Sanggup untuk Memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3,00 (Mengisi Formulir kesanggupan). 
2. Bersedia terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan kampus di PMSD (Mengisi Formulir 

kesediaan). 
3. Sanggup untuk menyelesaikan studi di Politeknik Mekatronika Sanata Dharma yang diketahui orang tua 

(Mengisi Formulir kesanggupan). 
4. Biaya hidup selama perkuliahan menjadi tanggung jawab mahasiswa. 

 
E. Kewajiban setelah lulus 

Bersedia melakukan pembayaran atas seluruh biaya perkuliahan selama semester 1- 6, setelah lulus (Mengisi 
Formulir kesanggupan membayar). 

 
Catatan: Mekanisme dan besarnya pembayaran akan dituangkan dalam suatu perjanjian yang disepakati antara 
PMSD dan penerima program student Loan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SURAT PERNYATAAN MAHASISWA JALUR STUDENT LOAN 
POLITEKNIK MEKATRONIKA SANATA DHARMA 

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini ; 
 
Nama   :  
Program Studi  : 
Alamat   : 
Nomor Pendaftaran : 
No Tlp rumah /HP  : 
E-mail   : 
 
 
MENYATAKAN  

1. Bahwa saya bersedia untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik 
Mekatronika Sanata Dharma. 

2. Bahwa saya bersedia untuk belajar sungguh sungguh untuk mendapatkan Indek Prestasi Kumulatif 
(IPK) tiap semester 3.00 

3. Bahwa saya bersedia untuk menyelesaikan waktu studi di Politeknik Mekatronika Sanata Dharma 
selama (3) tiga tahun. 

4. Bahwa saya bersedia melakukan pembayaran seluruh biaya perkuliahan setelah saya dinyatakan lulus 
dari PMSD. 

5. Bahwa jika saya terbukti melanggar janji saya sesuai tertuang pada pint 1,2&3, saya bersedia 
menerima sangsi dari Politeknik Mekatronika Sanata Dharma. 

 
 
 

 ...............................,.................................. 
 
         Mengetahui      Yang membuat pernyataan,  
          Orang Tua 
 
 
                          (materai 6000) 
 
 
(...................................................)           (...............................................) 
 


