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Riwayat SNMPTN

Seleksi Rapor Seleksi Ujian Tulis

2013 SNMPTN x SBM-PTN
2012 SNMPTN und SNMPTN Tls
2011 SNMPTN und SNMPTN Tls
2010 - SNMPTN
2009 - SNMPTN
2008 - SNMPTN



POLA PENERIMAAN 
MAHASISWA BARU PTN



PERSYARATAN

• Sekolah
– Memiliki NPSN
– Mengisi data di PDSS

• Siswa
– Pendaftaran

• Peserta UN 2013, memiliki NISN dan terdaftar di
PDSS

• Memperoleh rekomendasi sekolah
– Penerimaan

• Lulus UN dan satuan pendidikan
• Lulus SNMPTN 2013
• Memenuhi persyaratan yang ditentukan

PTN ybs



Tata Cara SNMPTN: 
Pengisian PDSS

Kepala Sekolah mengisi data sekolah dan siswa di PDSS 
melalui laman http://pdss.snmptn.ac.id.
Kepala Sekolah mendapatkan password setiap siswa yang 
akan digunakan untuk melakukan verifikasi.
Siswa melakukan verikasi data rekam jejak prestasi
akademik yang diisikan oleh Kepala Sekolah dengan
menggunakan NISN dan password yang diberikan oleh
Kepala Sekolah.

http://pdss.snmptn.ac.id/


Tata Cara SNMPTN: 
Pengisian PDSS

• Bagi siswa yang tidak melaksanakan
verifikasi maka data rekam jejak prestasi
akademik yang diisikan oleh Kepala
Sekolah dianggap benar dan tidak dapat
diubah setelah waktu verifikasi berakhir.



Tata Cara SNMPTN: 
Pengisian PDSS

Bagi siswa yang tidak melaksanakan verifikasi maka data rekam
jejak prestasi akademik yang diisikan oleh Kepala Sekolah
dianggap benar dan tidak dapat diubah setelah waktu verifikasi
berakhir.
Siswa Pelamar, menggunakan NISN dan password, yang 
diberikan oleh Kepala Sekolah pada waktu verifikasi data di
PDSS, login ke laman SNMPTN http://www.snmptn.ac.id untuk
melakukan pendaftaran.

Siswa Pelamar mengisi biodata, pilihan PTN, 
dan pilihan program studi, serta mengunggah
(upload) pasfoto resmi terbaru dan dokumen
prestasi tambahan. Siswa pelamar harus
membaca dan memahami seluruh ketentuan
yang berlaku pada PTN yang akan dipilih.

http://www.snmptn.ac.id/


Tata Cara SNMPTN: 
Pengisian PDSS

Kepala Sekolah harus memberi rekomendasi kepada siswa
yang sudah mendaftar SNMPTN.
Pelamar program studi keolahragaan dan seni harus
mengunggah portofolio atau dokumen bukti keterampilan
yang diisi oleh Kepala Sekolah dan/atau siswa menggunakan
pedoman yang dapat diunduh pada laman
http://www.snmptn.ac.id.
Siswa pelamar mencetak Kartu Bukti Pendaftaran sebagai
tanda bukti peserta SNMPTN.

http://www.snmptn.ac.id/


Jadwal SNMPTN



PS dan Jumlah Pilihan

Setiap siswa pelamar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) PTN
yang diminati.

Apabila memilih satu PTN, maka PTN yang dipilih dapat berada di
provinsi mana pun.
Apabila memilih lebih dari satu PTN, maka salah satu PTN harus
berada di provinsi yang sama dengan SMA asalnya, atau dari
provinsi terdekat bila belum terdapat PTN pada provinsi asalnya.

Siswa pelamar dapat memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) program
studi yang diminati pada masing-masing PTN.
Urutan pilihan PTN dan program studi menyatakan prioritas pilihan



Biaya Pendaftaran

Siswa pelamar tidak dikenai biaya
pendaftaran!!



Prinsip & Mekanisme Seleksi

Prinsip Seleksi
Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang
berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai
rapor dan prestasi-prestasi lainnya serta hasil ujian nasional.
Seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja sekolah.
Seleksi dilaksanakan secara objektif, adil, dan akuntabel
dengan menggunakan rambu-rambu kriteria seleksi nasional
dan kriteria yang ditetapkan oleh PTN masing-masing.
Hasil seleksi tidak harus memenuhi daya tampung apabila
pelamar tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan



Lain-Lain

Siswa yang akan melanjutkan studi di PTN tetapi
terkendala dengan biaya dapat mengajukan bantuan
biaya pendidikan melalui program beasiswa Bidikmisi
yang informasinya dapat diakses di laman
http://bidikmisi.dikti.go.id.
Segala perubahan ketentuan yang berkaitan dengan
pelaksanaan SNMPTN Tahun 2013 akan diinformasikan
melalui laman http://www.snmptn.ac.id

http://bidikmisi.dikti.go.id/
http://www.snmptn.ac.id/


TERIMA KASIH
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