PENDAFTARAN MAHASISWA BARU (PMB) ASRD MSD YOGYAKARTA 2018/2019

A JALUR KARYA PRESTASI (JKP)

update info : www.msd.ac.id

Jalur Karya Prestasi ASRD MSD merupakan penghargaan bagi anda yang telah memiliki
prestasi karya dan ingin bergabung menjadi mahasiswa DKV MSD Tahun Akademik 2018/2019,
dengan ketentuan sebagai berikut :
1 calon mahasiswa lolos seleksi PMB : Tanpa Tes, Tanpa Biaya Pendaftaran,
dan mendapatkan beasiswa Rp. 9.000.000,9 calon mahasiswa lolos seleksi PMB :
Tanpa Tes, Tanpa Biaya Pendaftaran, dan Keringanan Biaya SPA

Caranya, dengan menyerahkan atau mengirimkan :
1. Karya yang telah mendapatkan prestasi / pengakuan dari masyarakat
(boleh dengan format foto dokumentasi) , contohnya :
a. Karya hasil juara lomba minimal tingkat sekolah
b. Karya yang pernah dipublikasikan atau diterbitkan
c. Karya hasil permintaan atau telah dipergunakan oleh klien / masyarakat.
d. Karya yang mendapat penghargaan / pengakuan lainnya
Jenis karya bisa berupa : desain grafis, mural, fotografi, t-shirt, animasi, dll.
2. Pendukung bukti adanya pengakuan / prestasi di atas, seperti : fotocopy piagam/sertifikat
surat keterangan, foto dokumentasi, dll.
3. Deskripsi atau penjelasan dari karya yang dikirimkan tersebut, diantaranya menyebutkan
spesifikasi / jenis karya, waktu-tempat dan jenis lomba, data klien / pengguna karya tersebut.
4. Surat pernyataan bahwa karya tersebut adalah benar-benar hasil karya anda sendiri
dan telah menghasilkan prestasi.
5. Data diri peserta, silahkan download /mengisi formulir pendaftaran online di web MSD
Format materi tersebut di atas dapat berupa softcopy (jpeg, pdf, msword, dll)
atau hardcopy (print out, CD, fotocopy, dll) dengan penyerahan karya sbb :
1. diserahkan langsung atau dikirim via pos ke kampus ASRD MSD
Jl. Tamansiswa no 164, Yogyakarta, 55151, atau
2. dikirim via email ke msdjalurkarya@msd.ac.id
Beri kode Jalur Karya Prestasi pada amplop / subjek email.
Peserta yang masuk nominasi akan diundang melalui ponsel dan email untuk mengikuti
tes wawancara (bisa online) sebelum dinyatakan lolos seleksi PMB.
Peserta yang tidak lolos seleksi JKP (baik lulusan dalam maupun luar kota Jogja)
secara otomatis akan diikutsertakan pada seleksi JKS (1,2,3)
Batas akhir penerimaan karya (cap pos) : 24 Januari 2018.
Pengumuman : 29 Januari 2018 . Registrasi : maksimal 1 minggu setelah pengumuman.

B JALUR KARYA SELEKSI (JKS)

update info : www.msd.ac.id

Khusus untuk calon mahasiswa lulusan / akan lulus dari sekolah luar kota Yogyakarta
(SMK/SMA/sederajat). Jumlah peserta yang diterima melalui JKS tidak dibatasi selama memenuhi
standar penilaian karya seleksi PMB di MSD. Caranya, kirimkan :
1. Karya WAJIB :
karya terbaik anda dari hasil gambar manual tangan / hand drawing.
Tema bebas, tidak ditentukan. Disertai penjelasan tentang karya tersebut.
2. Karya TIDAK WAJIB (jika ada) :
Boleh dilampiri karya-karya pendukung lainnya sebagai bahan pertimbangan seleksi dengan
tema dan teknik bebas (fotografi, digital imaging, dll).
Atau dokumentasi (foto) karya gambar yang pernah dibuat seperti : mural, t-shirt, airbrush, dll.
3. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa karya tersebut adalah benar karya anda sendiri.
4. Data Diri : bisa download/mengisi formulir pendaftaran online dari web : msd.ac.id,
atau ketik data berikut : Nama lengkap, Tahun Lulus / kelas, Nama & alamat sekolah asal,
jurusan/program di SMA/SMK, alamat rumah, nomor ponsel, alamat email.
5. Mengisi formulir pendaftaran online melalui web msd.
Peserta yang lolos seleksi karya akan diundang (via ponsel dan email) untuk mengikuti
TES TERTULIS dan WAWANCARA sesuai jadwal tes Jalur Reguler atau bisa online.

JKS-1

periode pengiriman karya : 25 Januari - 3 April 2018
Jika dinyatakan lolos seleksi, batas waktu registrasi maksimal 1 minggu
setelah pengumuman diterima.

JKS-2

periode pengiriman karya : 4 April - 19 Juni 2018
Jika dinyatakan lolos seleksi, batas waktu registrasi maksimal 1 minggu
setelah pengumuman diterima.

JKS-3

periode pengiriman karya : 20 Juni - 23 Agustus 2018
Jika dinyatakan lolos seleksi, batas waktu registrasi maksimal 1 minggu
setelah pengumuman diterima.

Format materi tersebut di atas dapat berupa softcopy (jpeg, pdf, msword, dll) atau hardcopy
(print out, CD, fotocopy, dll) dengan penyerahan karya sbb :
1. diserahkan langsung atau dikirim pos ke ASRD MSD Jl. Tamansiswa no 164, Yogyakarta, 55151, atau
2. dikirim via email ke msdjalurkarya@msd.ac.id
Beri kode JKS pada amplop / subjek email.

C JALUR REGULER (REG)

Jalur pendaftaran mahasiswa baru dengan melalui Tes Praktek, Tes Tertulis dan Wawancara
sesuai jadwal pada masing-masing gelombang pendaftaran Reguler.

JADWAL TES, WAWANCARA, PENGUMUMAN DAN REGISTRASI JALUR REGULER
Gel.

Pendaftaran

Waktu Tes

Pengumuman

Registrasi

I

25 Jan - 3 April 2018

Setiap Rabu dan Kamis

Setiap Kamis

Senin - Jumat
maksimal 1 minggu
setelah pengumuman

II

4 April - 19 Juni 2018

Setiap Rabu dan Kamis

Setiap Kamis

Senin - Jumat
maksimal 1 minggu
setelah pengumuman

III

20 Juni - 4 Sept. 2018

Setiap Rabu dan Kamis

Setiap Kamis

Senin - Jumat
maksimal 1 minggu
setelah pengumuman

RABU : pk. 09.00 - 12.00 : tes praktek: Menggambar (bawa alat gambar, cat poster/cat air/pensilwarna)
pk. 13.00 - selesai : tes tertulis : Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Wawasan DKV
KAMIS : pk. 10.00 - selesai : wawancara, tes buta warna dan pengumuman hasil tes

BIAYA PENDAFTARAN, SYARAT PENDAFTARAN :
JALUR KARYA PRESTASI (JKP), JALUR KARYA SELEKSI (JKS) DAN JALUR REGULER (REG)
1. Jalur Reguler : membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000 ( Bonus Merchandise )
Jalur Karya Prestasi (JKP) dan Jalur Karya Seleksi (JKS) tanpa biaya pendaftaran
(Bonus Merchandise ).
2. Mengisi formulir pendaftaran sebagai calon mahasiswa Akademi Seni Rupa dan Disain MSD.
Formulir dapat diambil di Front Office ASRD MSD atau diunduh dari www.msd.ac.id.
3. Menyerahkan 2 lembar fotokopi ijazah SMA/sederajat beserta daftar nilainya yang disahkan oleh
Kepala Sekolah. (boleh disusulkan setelah UN)
4. Menyerahkan 2 lembar fotokopi daftar Nilai UAN (Ujian Akhir Nasional) yang disahkan oleh
Kepala Sekolah (boleh disusulkan setelah UN)
5. Menyerahkan Pas foto hitam putih 2 lembar ukuran 2x3 cm dan 3 lembar 3x4 cm.
6. Menyerahkan 1 lembar Fotokopi KTP/identitas diri yang masih berlaku,
7. Menyerahkan 1 lembar Fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir
8. Tidak buta warna (dibuktikan pada saat tes wawancara).
Untuk JKP dan JKS : berkas di atas (selain no 2) bisa disusulkan setelah dinyatakan lolos seleksi.
Bagi calon peserta yang memerlukan kursus privat persiapan tes praktek, hub : 0274- 414277 - Tia (0858 7878 9934)

BIAYA PENDIDIKAN

NO

KOMPONEN BIAYA PERKULIAHAN

BESARAN (Rp)

JKP
JKP

JKS
&
Reguler

9.000.000
10.500.000
12.500.000
14.500.000

1

Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA)

2

Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP)
Tetap / semester

1.200.000

3

Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP)
Variabel / sks

95.000

4
5

Makrab dan Jaket
Simpanan Studi Ekskursi

*)
Gel 1
Gel 2
Gel 3

500.000
1.500.000

Simpanan Wisuda
6
1.500.000
*)Terbatas hanya 10 orang, satu orang terbaik akan memperoleh Beasiswa SPA 100%

Kontak : Kampus MSD (0274- 414277) - Hasti (08 7821 2222 88) - Tia (0858 7878 9934) - Retha (0877 3985 2996)

