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- Dilegalisir / surat keterangan lulus 1 (satu) lembar- Dilegalisir / surat keterangan lulus 1 (satu) lembar

a. SMU/MA : IPA/IPS/Bahasaa. SMU/MA : IPA/IPS/Bahasa
b. SMK Pelayaran : Pelayaran Niagab. SMK Pelayaran : Pelayaran Niaga
c. SMK/MAKc. SMK/MAK

1. Warga negara indonesia
2. Usia maksimal 22 tahun Per 1 Agustus 2019
3. Tinggi badan minimal pria : 160cm, wanita : 155cm
4. Sehat jasmani (tidak cacat badan, tidak buta warna,
    & tidak berkacamata) dan sehat rohani
5. Menyerahkan kelengkapan pendaftaran :

- Bukti lunas pendaftaran
- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/ )Paspor
  1 (satu) lembar
- akta kelahiran 1 (satu) lembarFotokopi 
-  SKCK dilegalisir 1 (satu) lembarFotokopi
-  kartu BPJSFotokopi
-  ijazah SMTA (Sekolah Menengah Tingkat Atas)Fotokopi
- Dilegalisir / surat keterangan lulus 1 (satu) lembar

a. SMU/MA : IPA/IPS/Bahasa
b. SMK Pelayaran : Pelayaran Niaga
c. SMK/MAKD4 Nautika Joint Degree 

1. Warga Negara Indonesia1. Warga Negara Indonesia
2. Usia maksimal 22 tahun Per 1 Agustus 20192. Usia maksimal 22 tahun Per 1 Agustus 2019
3. Tinggi badan minimal pria : 160cm, wanita : 155cm3. Tinggi badan minimal pria : 160cm, wanita : 155cm
4. Sehat jasmani (tidak cacat badan, tidak buta warna,4. Sehat jasmani (tidak cacat badan, tidak buta warna,
    & tidak berkacamata) dan sehat rohani    & tidak berkacamata) dan sehat rohani
5. Menyerahkan kelengkapan pendaftaran :5. Menyerahkan kelengkapan pendaftaran :

- Bukti lunas pendaftaran- Bukti lunas pendaftaran
- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor)- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
  1 (satu) lembar  1 (satu) lembar
- Fotokopi akta kelahiran 1 (satu) lembar- Fotokopi akta kelahiran 1 (satu) lembar

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia maksimal 22 tahun Per 1 Agustus 2019
3. Tinggi badan minimal pria : 160cm, wanita : 155cm
4. Sehat jasmani (tidak cacat badan, tidak buta warna,
    & tidak berkacamata) dan sehat rohani
5. Menyerahkan kelengkapan pendaftaran :

- Bukti lunas pendaftaran
- Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
  1 (satu) lembar
- Fotokopi akta kelahiran 1 (satu) lembar

- Fotokopi SKCK dilegalisir 1 (satu) lembar- Fotokopi SKCK dilegalisir 1 (satu) lembar
- Fotokopi kartu BPJS- Fotokopi kartu BPJS
- Fotokopi ijazah SMTA (Sekolah Menengah- Fotokopi ijazah SMTA (Sekolah Menengah
  Tingkat Atas)  Tingkat Atas)
- Dilegalisir / surat keterangan lulus 1 (satu) lembar- Dilegalisir / surat keterangan lulus 1 (satu) lembar

a. SMU/ MA : IPAa. SMU/ MA : IPA
b. SMK Pelayaran : Nautikab. SMK Pelayaran : Nautika

- Pas foto ukuran 3x4 terbaru mengenakan- Pas foto ukuran 3x4 terbaru mengenakan
  seragam SMA berlatar belakang warna biru 5 (lima)  seragam SMA berlatar belakang warna biru 5 (lima)
  lembar  lembar
- Surat keterangan belum menikah dari kelurahan- Surat keterangan belum menikah dari kelurahan
- Surat pernyataan kesanggupan tidak menikah- Surat pernyataan kesanggupan tidak menikah
  selama pendidikan  selama pendidikan
- Surat pernyataan keabsahan dokumen- Surat pernyataan keabsahan dokumen
  calon mahasiswa  calon mahasiswa

6. Toefl >  4006. Toefl >  400

- Fotokopi SKCK dilegalisir 1 (satu) lembar
- Fotokopi kartu BPJS
- Fotokopi ijazah SMTA (Sekolah Menengah
  Tingkat Atas)
- Dilegalisir / surat keterangan lulus 1 (satu) lembar

a. SMU/ MA : IPA
b. SMK Pelayaran : Nautika

- Pas foto ukuran 3x4 terbaru mengenakan
  seragam SMA berlatar belakang warna biru 5 (lima)
  lembar
- Surat keterangan belum menikah dari kelurahan
- Surat pernyataan kesanggupan tidak menikah
  selama pendidikan
- Surat pernyataan keabsahan dokumen
  calon mahasiswa

6. Toefl >  400

D3 Teknika
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