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MAHASISWA BARU 
JALUR PENERIMAAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG 2022/2023

Apa aja sih Kak..

Jalur masuk ITN Malang?

Aku bantu jelasin ya, 

Swipe Right ya adik-adik 
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lanjut slide selanjutnya ya adik-adik.. 
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Merupakan bentuk penghargaan atas prestasi yang telah diraih calon 
mahasiswa ITN Malang. ITN Malang akan memberikan potongan DPP  apabila 
memenuhi salah satu dari persyaratan berikut:

1. PENERIMAAN JALUR REGULER
Merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru bagi para siswa SMU/SMA, SMK atau 
MA melalui Seleksi Masuk ITN Malang dengan seleksi nilai rapor kelas XII

2. PENERIMAAN JALUR PRESTASI

1.  Memiliki rapor kelas XII (Semester 5 atau 6) rata-rata minimal 85 atau
2. Memiliki prestasi dibidang olahraga dan/atau seni semester (1  s/d 6) minimal     
tingkat provinsi (dilengkapi piagam atau bukti lain yang sah)

3.  PENERIMAAN JALUR KEMITRAAN
Merupakan jalur Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan 
Kerjasama antara ITN Malang dengan SMU/SMA, SMK atau MA 
atau Pemerintah Daerah dan Negara sahabat. Para siswa 
tersebut dapat diterima tanpa tes sebagai calon mahasiswa ITN 
Malang dengan ketentuan sebagai berikut:
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Pengusulan dilakukan secara kolektif oleh pihak sekolah 
asal, Pemerintah Daerah atau pihak lain atau undangan ITN 
Malang berdasarkan MOU yang telah disepakati Bersama
Menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku
Mendapatkan potongan DPP sebesar 20%

a.

b.
c.

Merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang mendapatkan Surat Undangan 
Rektor ITN Malang berupa potongan keringanan DPP sesuai jumlah yang tertera pada 
surat.

4.  PENERIMAAN JALUR UNDANGAN

5. PENERIMAAN JALUR KIP – KULIAH
Merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang proses seleksinya dengan 
memprioritaskan siswa yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi/bagus 
tetapi tidak mampu secara ekonomi dan pendaftaran dilaksanakan dengan cara:
      

Rincian Persyaratan dapat dilihat di web PMB ITN Malang.

Menyerahkan berkas yang dicetak dari laman Kemenrisek Dikti, dilampiri syarat 
lainnya  paling lambat 31 Juli 2022

 Online melalui laman KIP kuliah yaitu: www.kip-kuliah.kemdikbud.go.id;a.
b.

c.

Masih ada jalur yang lain lho.. 
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ITN Malang memberikan kesempatan bagi mahasiswa lulusan Diploma III  atau 
Politeknik D-III untuk melanjutkan ke program sarjana (S-1) dengan persyaratan sebagai 
berikut:

6. PENERIMAAN MAHASISWA ALIH JENJANG

    diserahkan ke bagian heregistrasi 
    Setelah melakukan pembayaran heregistrasi, bukti pembayaran harap 

Nilai akreditasi program studi asal minimal sama dengan nilai akreditasi program 
studi yang dituju;

Menyerahkan bukti pembayaran Bank (BNI/CIMB Niaga) untuk pembayaran 
Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 sejumlah 1 (satu) lembar;

Pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan melalui nomor virtual account (VA) 
yang tertera

    (1) DPP sebesar Rp. 8.000.000,-
    (2) UKT sesuai dengan masing-masing program studi.

Jumlah sks yang diakui setelah dilakukan konversi nilai mata kuliah dari transkrip  
perguruan tinggi asal berkisar antara 90 hingga 100 sks tergantung dari ketentuan 
program studi yang dipilih;
Sisa sks yang ditempuh selama masa studi berkisar antara 44 hingga 54 sks yang 
dapat diselesaikan selama +/- 4 semester;
Menyerahkan fotokopi ijazah , transkrip akademik dari Perguruan Tinggi yang 
telah  dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar;
Calon pendaftar telah lulus dari jenjang D-III dan terlaporkan pada laman 
www.forlap.kemdikbud.go.id;

itn.ac.id pmb.itn.ac.id

b.

c.

h.

g.

e.

d.

f.

a.
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Informasi Heregistrasi Program D-III dan S-1:

WA:    Admin 1 (0812 3226 2354)

            Admin 2 (0813 5779 4653)

Informasi Pendaftaran Alih Jenjang:

WA: 0815 5565 8657

Informasi Pendaftaran Program D-III dan S-1:

WA:    Admin 1 (0813 5779 4651)

            Admin 2 (0813 5779 4652)

            Admin 3 (0812 3226 2361) Informasi Pendaftaran & Heregistrasi S-2:

WA: 0821 3413 4357

pmb.itn@scholar.itn.ac.id

NARA HUBUNG 

“So, Siapkan berkas kalian dari sekarang,
Untuk Info lebih lanjut bisa hubungi Nara hubung kita di bawah,

Aku Tunggu di ITN Malang ya!"

Sesuai ketentuan umum pendaftaran dan herregistrasi mahasiswa baru;
Minimal 5 (lima) orang mahasiswa dalam 1 rombongan belajar;
Jadwal kuliah menyesuaikan dengan program studi masing-masing
DPP dan UKT sesuai dengan masing masing program studi yang reguler (UKT 
termasuk didalamnya), adalah biaya heregistrasi, ujian semester, dana asuransi 
jiwa, SKS mata kuliah, jas almamater, perpustakaan, PKKMB, matrikulasi, 
laboratorium, Studio, bengkel dan juga tugas-tugas mata kuliah yang 
terstruktur sesuai dengan program studi masing-masing dan ketentuan yang 
berlaku.

7. KELAS KARYAWAN S-1 DAN D-III 

a.
b.
c.
d
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