
Sosialisasi 
Seleksi Nasional Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri (SNMPTN 2011) 



Landasan Hukum 

• Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 

2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru 

Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah 



SPMU 
Unnes 
(Juli) 

UJIAN 
NASIONAL 

SLTA (APRIL) 

PENGUMUMAN 
UN SLTA (MEI) 

SNMPTN JALUR  
UNDANGAN  

(FEBRUARI-MEI) 

PENGUMUMAN 
 JALUR UJIAN 

(JUNI) 

SNMPTN JALUR UJIAN  
TERTULIS (MEI-JUNI) 

UJIAN  TULIS/ 
KETERAMPILAN 

(MEI-JUNI) 

TAHUN 2011 

PENGUMUMAN 
JALUR  

UNDANGAN 
(MEI) 

MIN 60% 
PER PRODI 

MAKS 40% 
PER PRODI 

Tahapan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan 
Permendiknas No. 34 Tahun 2010 



KEGIATAN UTAMA WAKTU 
JALUR UNDANGAN 

PENDAFTARAN JALUR UNDANGAN 1 PEBRUARI -12 MARET 2011 

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI JALUR 
UNDANGAN 

18 MEI 2011 

JALUR UJIAN 

PENDAFTARAN JALUR UJIAN TERTULIS 
2 MEI – 24 MEI 2011 
17 MEI – 24 MEI 2011 

UJIAN TERTULIS 31 MEI & 1 JUNI 2011 

UJIAN KETERAMPILAN 3 JUNI & 4 JUNI 2011 

PENGUMUMAN HASIL UJIAN TERTULIS 30 JUNI 2011 

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Unnes (SPMU) 1 JULI 2011  

Jadwal Pelaksanaan SNMPTN 2011 



SNMPTN 2011  
Jalur Undangan 



Integrasi Bidik Misi Jalur Undangan 

Pada tahun 2011, program Bidik Misi bagi siswa SMA/SMK/MA/MAK 

diintegrasikan dengan pola seleksi SNMPTN. Persyaratan umum 

program Bidik Misi untuk SNMPTN Jalur Undangan adalah sebagai 

berikut : 

 Siswa SMA/SMK/MA/MAK yang sedang duduk di kelas 12 dan 

lulus pada tahun 2011 

 Memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara 

ekonomi serta masuk dalam 25 persen terbaik di kelas (semester 

satu, dua, tiga, empat dan lima) 

  

Selanjutnya Kepala Sekolah membuat rekomendasi bagi setiap siswa 

yang memenuhi kriteria/persyaratan sebagai pelamar program Bidik 

Misi 2011 dan akan melamar SNMPTN jalur undangan.  

 



Jalur Undangan 

Ketentuan Umum 

 Jalur undangan ialah mekanisme seleksi nasional berdasarkan 

penjaringan prestasi akademik tanpa ujian 

tertulis/keterampilan. 

 Jalur undangan tidak termasuk jalur penelusuran minat dan 

bakat. 

 Kepala Sekolah mendaftarkan siswa terbaiknya untuk diseleksi 

menjadi calon mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri 

yang diminati. 



Jalur Undangan 

Persyaratan Sekolah 

 Sekolah yang terdaftar pada sistem database  SNMPTN Tahun 

2010 dan siswanya pernah mengikuti ujian tulis SNMPTN 

Tahun 2010 

 Diprioritaskan  memiliki akreditasi A atau B 

Persyaratan Siswa Pelamar 

 Siswa SMA/SMK/MA/MAK yang sedang duduk di kelas 12 dan 

akan mengikuti UN pada tahun 2011 

 Memiliki prestasi akademik serendah-rendahnya berperingkat 

25% terbaik di kelasnya secara konsisten 

 Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah. 

 



Tata Cara Pendaftaran Jalur Undangan (1) 

 Panitia pusat bersama-sama dengan panitia lokal 

menginformasikan kepada sekolah tentang pola penerimaan 

mahasiswa baru program sarjana SNMPTN Jalur Undangan. 

 Kepala Sekolah harus membaca dan  memahami seluruh 

ketentuan dan prosedur SNMPTN Jalur Undangan yang 

termuat dalam laman SNMPTN http://undangan.snmptn.ac.id, 

terutama yang berkaitan dengan persyaratan dan daya 

tampung program studi di masing-masing PTN. 



Tata Cara Pendaftaran Jalur Undangan (2) 

 Kepala Sekolah secara proaktif mendaftarkan profil 

sekolahnya melalui laman SNMPTN 

http://undangan.snmptn.ac.id untuk mengikuti SNMPTN Jalur 

Undangan untuk mendapatkan user name dan password serta 

jumlah siswa yang dapat diusulkan mengikuti SNMPTN Jalur 

Undangan. 

 Proaktif : panitia tidak akan mengirimkan undangan secara 

tertulis yang dikirimkan langsung ke alamat masing-

masing sekolah. 

 Kepala Sekolah mengisi data prestasi akademik siswa dengan 

menggunakan user name dan password secara on-line melalui 

laman SNMPTN http://undangan.snmptn.ac.id. 



Tata Cara Pendaftaran Jalur Undangan (3) 

 Kepala Sekolah memberikan Nomor Pendaftaran dan 

Password yang didapatkan dari sistem kepada siswa pelamar 

yang direkomendasikan. 

 Siswa Pelamar yang telah didaftarkan oleh Kepala Sekolah 

membayar uang pendaftaran ke Bank Mandiri dengan 

menunjukkan Nomor Pendaftaran.    

 Catatan : Bagi siswa pelamar yang memenuhi persyaratan program Bidik Misi 2011 

tidak perlu membayar biaya pendaftaran, sehingga siswa tersebut dapat langsung 

login untuk melakukan pendaftaran Jalur Undangan secara online. 

 Siswa Pelamar dengan menggunakan Nomor Pendaftaran dan 

Password mengisi biodata, pilihan PTN dan program studi, 

mengunggah (upload) foto resmi terbaru, dan mencetak Kartu 

Bukti Pendaftaran, melalui laman (website) SNMPTN 

http://undangan.snmptn.ac.id. 



Pilihan Prodi dan PTN Jalur Undangan (1) 

 Setiap siswa pelamar dapat memilih sebanyak-

banyaknya 2 (dua) PTN yang diminati. 

 Siswa pelamar dapat memilih program studi yang 

diminati pada masing-masing PTN yang dipilih 

sebanyak-banyaknya 3 (tiga). 

 Urutan pilihan program studi merupakan prioritas 

pilihan. 



Pilihan Prodi dan PTN Jalur Undangan (2) 

 Daftar program studi dan daya tampung SNMPTN 

Jalur Undangan tahun 2011 dapat dilihat pada 

laman SNMPTN http://undangan.snmptn.ac.id. 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan 

mahasiswa baru melalui undangan berdasarkan 

penjaringan prestasi akademik diatur dan 

ditetapkan oleh masing-masing PTN yang dipilih 

siswa pelamar. Siswa pelamar wajib membaca 

ketentuan tersebut di laman (website) PTN yang 

diminati. 



Mekanisme Seleksi Jalur Undangan 

 Proses seleksi dilakukan dalam dua tahap. 

 Tahap pertama, siswa pelamar akan diseleksi di 

PTN pilihan pertama berdasarkan urutan pilihan 

program studi pada PTN tersebut. 

 Apabila siswa pelamar tidak terpilih pada PTN 

pilihan pertama, maka akan diikutkan pada seleksi 

tahap kedua di PTN pilihan kedua berdasarkan 

urutan pilihan program studi pada PTN tersebut. 





ALUR PROSES PENDAFTARAN ONLINE 

1. Kepala Sekolah mendaftarkan sekolah dan membuat 

akses untuk login sekolah pada laman berupa 

username dan password. *) 

2. Kepala Sekolah login dengan username dan 

password. 

3. Kepala Sekolah mengisikan jumlah semua kelas 12 

dan paralelnya (Misalnya kelas akselerasi yang 

setara kelas 12). 

4. Kepala Sekolah mengisikan daftar semua kelas 12 

dan paralelnya. 

*) Hanya dilakukan sekali. Jika sudah dilakukan, langsung ke nomor 2. 



ALUR PROSES PENDAFTARAN ONLINE 

5. Kepala Sekolah mengisikan daftar siswa setiap kelas 

12 dan paralelnya satu per satu atau menggunggah 

daftar siswa dengan templete berkas dengan format 

berkas “.xls” yang sudah disediakan. 

6. Kepala Sekolah membuat rekomendasi bagi setiap 

siswa yang memenuhi syarat dan ingin melamar 

SNMPTN Jalur Undangan. Setiap siswa pelamar 

yang direkomendasikan akan memperoleh nomor 

pendaftaran dan password yang akan menjadi akses 

siswa pelamar pada laman. 



ALUR PROSES PENDAFTARAN ONLINE 

7. Kepala Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan 

password kepada masing-masing siswa pelamar. **) 

8. Siswa pelamar membayar biaya pendaftaran melalui 

Bank Mandiri dengan menunjukkan nomor 

pendaftaran. **) 

9. Siswa pelamar login dengan nomor pendaftaran dan 

password yand diberikan oleh Kepala Sekolah. 

10. Siswa pelamar mengisi formulir pendaftaran. 

11. Siswa pelamar mengunggah foto. 

**) Tidak dilakukan pada laman 



ALUR PROSES PENDAFTARAN ONLINE 

12. Siswa pelamar mengunduh dan mencetak Kartu 

Peserta SNMPTN Jalur Undangan. 

13. Siswa pelamar melihat hasil seleksi. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



SNMPTN 2011  
Jalur Ujian Tertulis/Keterampilan 



Persyaratan dan Ketentuan 

Seleksi 

 Lulus Ujian Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional 

SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara tahun 2009, 20010 

dan 2011. Bagi lulusan tahun 2009 dan 2010, memiliki ijazah 

SMA/MA/SMK/MAK atau yang setara dan bagi lulusan tahun 

2011 telah memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala 

Sekolah yang dilengkapi dengan pas photo yang 

bersangkutan dan dicap. 

 Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak 

mengganggu kelancaran proses pembelajaran di perguruan 

tinggi. 

 Tidak buta warna bagi program studi tertentu.  

 



Penerimaan 

 Lulus Ujian Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, lulus ujian 

tertulis/keterampilan SNMPTN 2011, sehat dan memenuhi 

persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN 

penerima. 

 



Lintas Wilayah 

 Peserta ujian dapat memilih Program Studi di setiap 

PTN di luar wilayah tempat peserta mengikuti ujian. 

Tempat ujian tidak merupakan kriteria penerimaan, 

sehingga peserta ujian tidak perlu mengikuti ujian 

di tempat Program Studi atau Perguruan Tinggi 

Negeri yang menjadi pilihannya. Peserta dapat 

memilih lokasi ujian yang dikehendaki. 



Jenis Ujian 

 Ujian Tertulis  

 Tes Potensi Akademik (TPA) 

 Tes Bidang Studi Prediktif (TBSP): 

 Tes Bidang Studi Dasar terdiri atas mata ujian Matematika Dasar, Bahasa 

Indonesia, dan Bahasa Inggris. 

 Tes Bidang Studi IPA terdiri atas mata ujian Matematika, Biologi, Kimia, 

dan Fisika. 

 Tes Bidang Studi IPS terdiri atas mata ujian Sosiologi, Sejarah, Geografi, 

dan Ekonomi. 

  Ujian Keterampilan untuk program studi olah 

raga dan seni. 



Penyelenggaraan Ujian Keterampilan 

 Peserta ujian yang memilih program studi Keolahragaan 

dan/atau Kesenian diwajibkan mengikuti Ujian Keterampilan 

yang dilaksanakan dua hari setelah pelaksanaan ujian tertulis.  

 Peserta Ujian Keterampilan dapat mengikuti ujian di 

perguruan tinggi negeri (PTN) yang memiliki program studi 

yang mempersyaratkan Ujian Keterampilan sesuai dengan 

pilihan peserta atau PTN terdekat dari tempat pendaftaran 

peserta yang memiliki program studi yang mempersyaratkan 

Ujian Keterampilan sesuai dengan pilihan peserta.  

 Program studi penyelenggara secara lengkap dapat dilihat 

pada Daftar Program studi di laman (website) SNMPTN 2011. 

 



Bobot Hasil Ujian 

 Program Studi yang tidak mengadakan Ujian 

Keterampilan, proporsi bobotnya adalah sebagai 

berikut : 

 Tes Potensi Akademik (TPA)      : 30% 

 Tes Bidang Studi Prediktif (TBSP)  : 70% 

 Program studi yang mengadakan Ujian Keterampilan, 

proporsi bobotnya adalah sebagai berikut: 

 Program studi keolahragaan 

 Ujian Tulis/Ujian Keterampilan : 50%/50% 

 Program studi kesenian 

  Ujian Tulis/Ujian Keterampilan : 40%/60% 



Kelompok Ujian 

 Kelompok ujian SNMPTN terbagi menjadi 3 

(tiga) : 
 Kelompok Ujian IPA 

 Kelompok Ujian IPS 

 Kelompok Ujian IPC 

 Setiap peserta dapat mengikuti kelompok 

Ujian IPA, IPS atau IPC tidak harus sesuai 

dengan jurusan SMA/MA/SMK/MAK yang 

bersangkutan. 



Kelompok Ujian dan Pilihan Program Studi (1) 

 Program Studi yang ada di Perguruan Tinggi Negeri dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu Program Studi kelompok IPA 

dan IPS. 

 Setiap peserta kelompok ujian IPA/IPS dapat memilih 

maksimal dua program studi sesuai dengan kelompok ujian 

yang diikuti. 

 Setiap peserta kelompok ujian IPC dapat memilih maksimal 

tiga program studi dengan catatan minimal satu program 

studi kelompok IPA dan satu program studi kelompok IPS. 



Kelompok Ujian dan Pilihan Program Studi (2) 

 Urutan pilihan Program Studi merupakan prioritas pilihan. 

 Peserta ujian yang memilih hanya satu program studi boleh 

memilih program studi dari PTN di wilayah mana saja (lintas 

wilayah). 

 Peserta ujian yang memilih dua program studi atau lebih, 

salah satu program studi tersebut harus merupakan 

program studi dari PTN yang berada satu wilayah dengan 

tempat peserta mengikuti ujian. Pilihan yang lain dapat 

merupakan program studi dari PTN di luar wilayahnya 

(lintas wilayah). 



Biaya Ujian Tertulis/Keterampilan 

 Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per 

peserta untuk kelompok IPA atau Kelompok IPS. 

 Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 

peserta untuk kelompok IPC ( IPA + IPS). 

 Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per peserta 

per ujian  keterampilan bagi yang memilih program studi 

yang mempersyaratkan ujian keterampilan. 

 Biaya tersebut disetor ke Bank Mandiri. Biaya yang sudah 

disetor tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan 

alasan apapun. 



Tata Cara Pendaftaran Ujian 

Tertulis/Keterampilan (1) 

 Calon peserta membayar biaya ujian pada tanggal 

2 - 24 Mei 2011 melalui Loket/ATM/Internet Banking 

Bank Mandiri. 

 Ketika melakukan pembayaran, calon peserta harus 

memasukkan nomor kartu identitas calon peserta 

(KTP/SIM/Paspor Indonesia/Kartu Keluarga) dan 

memilih kelompok ujian yang dikehendaki 

(IPA/IPS/IPC). Khusus bagi yang menggunakan 

paspor sebagai identitas diri, pembayaran hanya 

dapat dilakukan melalui Loket atau Internet Banking. 



Tata Cara Pendaftaran Ujian 

Tertulis/Keterampilan (2) 

 Setelah melakukan pembayaran, calon peserta akan 

menerima bukti pembayaran yang berisi: (a) Nomor 

Identitas calon peserta, dan (b) PIN SNMPTN.  

 PERHATIAN: Nomor Identitas dan PIN SNMPTN ini 

bersifat sangat rahasia, tidak boleh diperlihatkan 

pada orang lain dan hanya dapat dipergunakan 

untuk melakukan pendaftaran online satu kali saja.   

 Konsekuensi kelalaian menjaga kerahasiaan informasi 

tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab calon 

peserta. 



Tata Cara Pendaftaran Ujian 

Tertulis/Keterampilan (3) 

 Calon peserta melakukan pendaftaran secara online 

(melalui Internet) dengan mengunjungi website dengan 

alamat http://www.snmptn.ac.id  dan memilih menu 

Pendaftaran. Untuk melakukan pendaftaran secara 

online, calon peserta harus menyiapkan : 

 Bukti pembayaran. 

 Kartu identitas yang dipakai ketika melakukan 

pembayaran. 

 Fotokopi ijazah/tanda lulus. 

 File pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm (terbaru), berformat 

JPG atau PNG, dengan ukuran maksimum 100 KB. 

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


Tata Cara Pendaftaran Ujian 

Tertulis/Keterampilan (4) 

 Calon peserta harus melakukan Login dengan 

memasukkan Nomor Identitas dan PIN SNMPTN yang 

tercantum dalam bukti pembayaran. 

 Calon peserta mengisi borang (formulir) pendaftaran 

online sesuai dengan petunjuk yang ada secara 

benar. Semua informasi yang diisikan dalam borang 

ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam 

pengisian borang ini berakibat pembatalan 

penerimaan di PTN yang dituju. 



Tata Cara Pendaftaran Ujian 

Tertulis/Keterampilan (5) 

 Calon peserta harus menyimpan dan mencetak file 

Kartu Bukti Pendaftaran online. 

 Calon peserta menandatangani Kartu Bukti 

Pendaftaran tersebut. Kartu Bukti Pendaftaran yang 

telah ditandatangani berlaku sebagai Kartu Tanda 

Peserta SNMPTN 2011. Kartu ini harus disimpan 

dengan baik dan dibawa ketika mengikuti ujian. 

Calon peserta telah resmi dinyatakan sebagai 

peserta ujian SNMPTN 2011. 



Alur Pendaftaran SNMPTN 2011 Jalur Ujian Tertulis Secara Online 

Calon Peserta memasukkan 

Nomor Identitas dan PIN 

SNMPTN sesuai dengan yang 

tertera di Bukti Pembayaran 

Calon Peserta mengisi 

borang/ formulir 

Pendaftaran secara online 

 

Mencetak dan 

menyimpan file Kartu 

Bukti Pendaftaran 

1. Calon Peserta resmi sebagai Peserta 

SNMPTN 2011 setelah menandatangani 

pernyataan pada kartu bukti pendaftaran. 

2. Kartu Bukti Pendaftaran berlaku sebagai 

Kartu Tanda Peserta SNMPTN 

 

Membayar 

biaya 

Ujian 

Memperoleh bukti 

pembayaran (Resi) yang 

di dalamnya berisi: 

1. Pilihan Kelompok 

Ujian 

2. Nomor  Identitas 

3. PIN SNMPTN  

 

 

Melakukan pendaftaran 

secara online di alamat 
http://ujian.snmptn.ac.id. 

Calon peserta membaca dengan 

seksama semua petunjuk 

pendaftaran SNMPTN 2011 secara 

online di alamat 

http://www.snmptn.ac.id  

1 2 

3 

4 5 

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


Integrasi Bidik Misi 

 Pada tahun 2011, program Bidik Misi bagi siswa 

SMA/SMK/MA/MAK diintegrasikan dengan pola 

seleksi SNMPTN. Ketentuan pendaftaran program 

Bidik Misi Jalur Ujian Tertulis/Keterampilan diatur 

sebagai berikut: 

 Kepala Sekolah/Madrasah menyeleksi siswa yang memenuhi syarat 

program Bidik Misi dan merekomendasikan siswa yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya serta mendaftarkan siswa 

tersebut secara online menggunakan formulir pendaftaran elektronik 

yang tersedia pada laman (website) SNMPTN Jalur Ujian 

Tertulis/Keterampilan http://ujian.snmptn.ac.id. 

 

http://ujian.snmptn.ac.id/


 Kepala Sekolah membuat daftar rekomendasi kolektif 

dengan mengisi formulir pendaftaran elektronik yang dapat 

diunduh (download) dari laman (website) SNMPTN Jalur 

Ujian Tertulis/Keterampilan http://ujian.snmptn.ac.id  

 Panitia akan memberikan PIN untuk setiap siswa kepada 

sekolah melalui e-mail. 

 Catatan : Bagi siswa pelamar yang memenuhi persyaratan 

program Bidik Misi 2011, biaya pendaftaran ditanggung 

oleh Panitia SNMPTN 2011. 

http://ujian.snmptn.ac.id/


Sumber Informasi 

 Laman (website) resmi Unnes adalah http://unnes.ac.id  
dan http://spmu.unnes.ac.id. 

 Laman (website) resmi SNMPTN 2011 adalah 
http://www.snmptn.ac.id. Segala informasi mengenai 
SNMPTN dapat diakses melalui website tersebut. 

 Calon peserta juga dapat memperoleh informasi 
melalui akun twitter SNMPTN : @snmptn2011 

 HALO SNMPTN (Call Center) : 0804-1-450-450 

 Alamat Panitia Pelaksana SNMPTN 2011 adalah 
Gedung Rektorat IPB lantai 2 Kampus IPB Darmaga, 
Bogor. Telp/Fax. (0251) 8423068 ; e-mail: 
panitia@snmptn.ac.id. 

http://unnes.ac.id/
http://unnes.ac.id/
http://unnes.ac.id/
http://unnes.ac.id/
http://www.snmptn.ac.id/
http://www.snmptn.ac.id/
mailto:panitia@snmptn.ac.id

