
SOSIALISASI SNMPTN 2018

Jakarta, 12 Januari 2018



Seleksi Nasional Masuk
Perguruan Tinggi Negeri

(SNMPTN)
Pola seleksi nasional berdasarkan hasil penelusuran 
prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor, 

serta Portofolio Akademik



• Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) merupakan 
basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan 
prestasi akademik siswa.

• Sekolah yang siswanya akan mengikuti SNMPTN harus 
mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan 
mengisikan data prestasi siswa di PDSS.

• Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang 
memiliki Nomor Induk Siswa nasional (NISN), memiliki 
prestasi unggul dan rekam jejak prestasi akademik, serta 
terdaftar di PDSS.

• Siswa yang akan mendaftar SNMPTN wajib membaca 
informasi pada laman PTN yang dipilih tentang ketentuan 
yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru.

KETENTUAN UMUM SNMPTN 2018



Pengisian dan Verifikasi PDSS
13 Januari – 10 Februari 2018

Pendaftaran SNMPTN 2018
21 Februari – 6 Maret 2018

Pengumuman SNMPTN 2018
17 April 2018

Tahapan dan Kerangka Waktu SNMPTN 2018





PDSS
PANGKALAN DATA SEKOLAH

& SISWA
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Diagram alir
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PDSS

FITUR NORMAL

FITUR KHUSUS

• Siswa Cuti
• Siswa Pertukaran Pelajar
• Siswa Pindahan Sekolah

PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa)



1. Login Sekolah
2. Informasi sekolah
3. Pendefinisian kurikulum
4. Pendaftaran kelas
5. Pengisian data siswa
6. Pengisian nilai siswa
7. Finalisasi pengisian data oleh sekolah

Tahapan pengisian PDSS 2018 (Fitur Normal)



1. Pencatatan status khusus siswa, seperti:
• cuti, pertukaran pelajar, atau pindahan

dari sekolah lain (dalam atau luar negeri)

2. Pengisian nilai tambahan, seperti:
• nilai dari sekolah asal siswa pindahan

atau nilai siswa saat pertukaran pelajar

Tahapan pengisian PDSS (Fitur Khusus)



• Sekolah kesulitan mengisi PDSS,  tersedia 
menu Panduan dan Bantuan 

TampilKlik

MENU BANTUAN



• Sekolah (sudah terdaftar di PDSS) harus login. 

• Disediakan tombol Lupa Password. 
• Jika NPSN tidak dikenal, atau jika sekolah belum memiliki NPSN

• Sekolah mendaftar ke Dapodik
• Sekolah mendaftar secara manual dengan mengirimkan surat

kepada Panitia Pusat SNMPTN 2018 setelah memiliki NPSN. 

1. Login Sekolah



2. Informasi Sekolah – Akreditasi Sekolah
• Data akreditasi sekolah yang tercantum di laman 

PDSS harus sesuai dengan data Badan Akreditasi 
Nasional Sekolah & Madrasah. 



3. Pendefinisian Kurikulum

• Dapat menggunakan dua kurikulum berbeda 
di sebuah sekolah. 

• Akan tetapi, pada satu tingkat tertentu (X, XI, 
atau XII), hanya dapat berlaku sebuah 
kurikulum.

• Sekolah dimungkinkan untuk mengganti 
kurikulum di tengah tahun ajaran (mis. pada 
semester 1 berlaku kurikulum 2006, 
kemudian pada semester 2 berlaku kurikulum 
2013).



Sekolah Jenis Kelas

Reguler
Akselerasi 4
Akselerasi 6

Jurusan Kurikulum

KTSP Kurtilas
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Ya

Diagram alir
Pendefinisian Kurikulum



Membuat Kurikulum
Berikut ini beberapa aturan yang perlu diperhatikan:
• Dalam tingkat yang sama, hanya bisa berlaku satu jenis kurikulum. Dalam

satu tahun ajaran dapat berlaku dua kurikulum yang berbeda. 
• Mata pelajaran yang ingin ditambahkan pada kurikulum ini harus berstatus

ON; sistem secara default akan mendaftarkan semua mata pelajaran
• wajib.
• Untuk setiap mata pelajaran yang didaftarkan (statusnya ON), harus disikan

KKM (skala 100), alokasi jam/SKS untuk mata pelajaran tersebut dalam 1 
minggu, dan jam ekuivalen untuk kurikulum berbasis SKS.

Tahapan membuat kurikulum
• Memilih jenis kelas yang sesuai: 

• Kelas Reguler
• Kelas Akselerasi 6; dipilih jika nilai yang akan diisikan terdiri dari 5 semester
• Kelas Akselerasi 4; dipilih jika nilai yang akan diisikan terdiri dari 3 semester

• Mendefinisikan Kurikulum
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Pendaftaran Kelas

Setelah mendefinisikan kurikulum pada suatu tingkat dan
jenis kelas tertentu, dapat didaftarkan kelas-kelas pada
tingkat dan jenis kelas tersebut. Untuk calon lulusan 2018, 
kelas-kelas yang didaftarkan adalah:
• Tahun 2017/2018:

• Kelas-kelas Tingkat XII  untuk jenis kelas Reguler
• Kelas-kelas Tingkat XI untuk jenis kelas Akselerasi 6/4

• Tahun 2016/2017:
• Kelas-kelas Tingkat XI dan XII untuk jenis kelas Reguler
• Kelas-kelas Tingkat X dan XI untuk jenis kelas Akselerasi 6/4

• Tahun 2015/2016:
• Kelas-kelas Tingkat X, XI dan XII untuk jenis kelas Reguler
• Kelas-kelas Tingkat X dan XI untuk jenis kelas Akselerasi 6/4



Pendaftaran Kelas
Tahapan untuk mendaftarkan kelas baru pada suatu tingkat dan suatu semester:

• Sekolah menentukan jenis kelas yang akan ditambahkan

• Untuk setiap kelas yang ingin didaftarkan, tentukan jurusannya dan isikan nama 
kelas tersebut

• Penghapusan Kelas
• Sebuah kelas dapat dihapus jika belum ada siswa pada kelas tersebut yang sudah 

melakukan verifikasi nilai
• Jika pada kelas tersebut sudah ada siswa yang terdaftar, maka akan muncul pesan 

konfirmasi penghapusan kelas tersebut, termasuk penghapusan seluruh siswa dan 
nilai dalam kelas tersebut



Pengisian Data Siswa
Pengisian data siswa hanya dapat dilakukan jika kelasnya sudah
didaftarkan. Berikut beberapa aturan untuk pengisian data siswa:
1. Seorang siswa hanya boleh memiliki satu NISN.
2. NISN siswa harus unik dan sudah terdaftar di PDSP. 
3. Pengisian data siswa calon lulusan harus diisikan mulai dari

Tingkat X
4. Pengisian data siswa Tingkat XI/XII akan divalidasi terhadap data 

siswa Tingkat X. 
5. Jika data siswa kelas XI/XII memang belum terdaftar di kelas X 

(misalnya karena siswa pindahan), maka data siswa HANYA dapat
ditambahkan melalui fitur penambahan data siswa perorangan

6. Jika ada perbedaan nama siswa (NISN sudah terdaftar di PDSP), 
aplikasi akan meminta konfirmasi dari sekolah



Pengisian Data Siswa
Pengisian data siswa dapat dilakukan dengan tiga cara:
1. Mengisi data seorang siswa melalui form isian tambah siswa
2. Mengisi data sejumlah siswa dengan cara mengunggah file .xls
3. Mengisi data siswa dengan cara memilih dari data tingkat sebelumnya



Pengisian Data Siswa
Sistem akan melakukan verifikasi terhadap data siswa yang diisikan
sekolah:
• Jika NISN yang diisikan sudah pernah digunakan oleh siswa lain, maka

siswa perlu lapor ke sekolah. 

• Jika NISN belum terdaftar di PDSP akan muncul pesan kesalahan. 

• Jika siswa belum terdaftar di salah satu kelas di Tingkat X, sistem akan
meminta konfirmasi sekolah. 

• Jika ada perbedaan nama dengan nama yang terdaftar di PDSP, sistem
akan meminta konfirmasi sekolah
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Diagram alir
Data Siswa



Pengisian Nilai Siswa

Ketentuan Pengisian Nilai Siswa
• Nilai siswa harus diisikan dengan lengkap sesuai

dengan definisi kurikulum yang telah dibuat:
1. Nilai dalam skala 4 dan 100 (Khusus Kurikulum

2013)
2. Nilai dalam skala 100
3. Nilai siswa yang diisikan adalah nilai Kognitif

• Nilai seorang siswa diisikan untuk suatu semester



Pengisian Nilai Siswa

Sistem akan melakukan validasi terhadap nilai
siswa yang diisikan sekolah:
• Sistem akan melakukan validasi terhadap

nilai yang diisikan, 
• Jika nilai tidak atau belum diisikan, maka

akan muncul pesan peringatan
• Jika ada beberapa siswa yang mempunyai

nilai mata pelajaran wajib yang kosong, 
sistem akan menampilkan pesan kesalahan.
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Pengisian Nilai Siswa Pindahan

• Siswa Pindahan daftarkan di PDSS di sekolahnya saat ini
• Dicatatkan pada bagian Pencatatan Status Khusus 

Siswa
• Didaftarkan di kelasnya di sekolahnya saat ini, 

bersama-sama dengan siswa lainnya
• Nilai siswa pindahan dari sekolah asalnya diisikan 

sebagai nilai tambahan, melalui menu Pencatatan 
Status Khusus Siswa

• NPSN sekolah asal siswa diisikan melalui menu 
Pencatatan Status Khusus Siswa

• Sekolah asal siswa tidak perlu mengisikan data nilai siswa 
yang telah pindah ke sekolah lain



Pengisian Nilai Siswa Pertukaran Pelajar

• Siswa yang mengikuti pertukaran pelajar 
daftarkan di PDSS di sekolahnya saat ini

• Dicatatkan pada bagian Pencatatan Status Khusus Siswa
• Siswa yang mengikuti pertukaran pelajar didaftarkan di 

kelas, sesuai dengan tingkat dan tahun pelajaran yang 
diikuti di sekolahnya

• Bila siswa memiliki nilai di sekolah tempatnya mengikuti 
kegiatan pertukaran pelajar, nilai tersebut diisikan sebagai 
nilai tambahan, melalui menu Pencatatan Status Khusus 
Siswa

• Bila sekolah tempatnya mengikuti kegiatan pertukaran 
pelajar memiliki NPSN, NPSN tersebut dicatatkan di menu 
Pencatatan Status Khusus Siswa



Pencatatan Status Khusus Siswa
Siswa-siswa yang mengalami alur khusus selama masa 
studinya, perlu dicatat dengan lengkap. Alur khusus yang 
mungkin terjadi:
1. Siswa tidak naik kelas
2. Siswa pindahan dari sekolah lain (dari dalam atau luar

negeri)
3. Siswa yang cuti karena alasan tertentu, seperti sakit
4. Siswa yang mengikuti pertukaran pelajar ke luar negeri

sehingga masa studinya lebih panjang
Sekolah harus mencatat setiap status siswa, dan siswa akan
memverifikasi data status khusus ini. Jika siswa memiliki nilai
tambahan dari sekolah asalnya (untuk siswa pindahan) atau
dari sekolah tempat pertukaran pelajar, maka nilai tambahan
ini harus diisikan juga.



Dashboard PDSS
Dashboard berisi status pengisian PDSS oleh sekolah. 

a. Rekapitulasi pendefinisian kurikulum
menampilkan seluruh kurikulum yang sudah
didefinisikan. Pastikan bahwa seluruh kurikulum
sudah didefinisikan dengan lengkap, yaitu untuk
seluruh jenis kelas (reguler dan akselerasi), seluruh
jurusan, dan seluruh semester/tingkat yang diikuti
oleh siswa calon lulusan 2018

b. Beban Total Jam antar jenis kelas
menampilkan total jam ekuivalen untuk setiap jenis
kelas

c. Rekap jumlah siswa calon lulusan
• yang sudah didaftarkan
• yang sudah lengkap nilainya (lengkap artinya

seluruh mapel wajib sesuai definisi kurikulum
sudah ada nilainya)

• yang belum lengkap nilainya



Finalisasi Pengisian PDSS
• Sekolah harus melakukan finalisasi pengisian PDSS. 
• Finalisasi harus dilengkapi dengan meng-upload surat 

keterangan Kepala Sekolah bahwa pengisian PDSS telah 
selesai dan Kepala Sekolah bertanggung-jawab atas isian 
PDSS. 



Bantuan/Help Desk
PDSS menyediakan menu Bantuan untuk membantu pengguna apabila
kesulitan mengakses dan mengisi data pada PDSS. Melalui menu bantuan
ini, sekolah dapat:
1. Membaca manual penggunaan sistem

2. Melaporkan permasalahan yang dihadapi / mengajukan pertanyaan



Pengelolaan Password Siswa
Agar siswa dapat melakukan verifikasi nilai yang telah diisikan oleh sekolah, 
sistem PDSS membangkitkan password untuk siswa. Sekolah dapat:
1. Mengunduh daftar password siswa untuk didistribusikan kepada seluruh

siswa
Password siswa hanya dapat diunduh jika sekolah sudah melakukan finalisasi
pengisian PDSS

2. Membantu mengubah password siswa



Panduan Pengisian PDSS

Panduan teknis pengisian PDSS akan tersedia di 
laman http://www.snmptn.ac.id/manual/

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




Persyaratan Pendaftaran SNMPTN

• Persyaratan Sekolah
1.Mempunyai Nomor Pokok Sekolah 

Nasional (NPSN)
2.Tidak sedang mendapat sanksi dari Panitia 

Pusat SNMPTN 2018
3.Telah mengisi data siswa di PDSS



Persyaratan Pendaftaran SNMPTN

• Persyaratan Siswa
1. Siswa SMA/MA/SMK kelas terakhir atau Siswa SMK 

Program 4 tahun kelas terakhir dan mengikuti Ujian 
Nasional (UN).

2. Memiliki NISN dan telah terdaftar pada PDSS.
3. Memiliki rekam jejak nilai rapor semester I sampai 

dengan semester V (sampai dengan semester VII bagi 
SMK Program 4 Tahun) di PDSS.

4. Siswa memiliki nilai rapor dan Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM).



Persyaratan Pendaftaran SNMPTN

• Persyaratan Siswa
5. Siswa SMK berhak memilih program studi yang relevan 

menurut pesyaratan penerimaan di setiap PTN.
6. Siswa yang berhak mendaftar SNMPTN 2018 adalah 

siswa yang berdasarkan hasil pemeringkatan dari 
sistem Panitia Nasional SNMPTN 2018 memiliki 
prestasi akademik: 
1. 50% terbaik di sekolah untuk sekolah yang berakreditasi A.
2. 30% terbaik di sekolah untuk sekolah yang berakreditasi B.
3. 10% terbaik di sekolah untuk sekolah yang berakreditasi C.
4. 5% terbaik di sekolah untuk sekolah yang belum terakreditasi.



Tahapan Pendaftaran SNMPTN

• Siswa masuk ke laman SNMPTN 
http://web.snmptn.ac.id untuk melakukan 
pendaftaran.

• Siswa mengisi NISN dan password dalam 
kotak NISN dan kotak password yang 
diberikan oleh Kepala Sekolah pada waktu 
verifikasi data di PDSS, kemudian menekan 
tombol ’login’.

• Siswa menyetujui pernyataan keikutsertaan 
(disclaimer) SNMPTN 2018.

http://web.snmptn.ac.id/


Tahapan Pendaftaran SNMPTN
• Siswa yang menyetujui disclaimer dapat melanjutkan 

proses pendaftaran.
• Siswa mengisi pilihan PTN, pilihan program studi, 

mengunggah (upload) pas foto resmi terbaru, dokumen 
prestasi tambahan (jika ada), dan mengisi biodata.

• Siswa mengunggah (upload) dokumen portofolio bagi 
siswa pendaftar yang mendaftar program studi bidang seni 
dan olahraga bersamaan dengan proses pengisian biodata, 
pilihan PTN, dan pilihan program studi dengan 
menggunakan template dokumen portofolio sesuai bidang 
pilihannya pada laman http://web.snmptn.ac.id. 

• Siswa melakukan Finalisasi Pendaftaran
• Siswa mencetak Kartu Tanda Peserta sebagai tanda bukti 

peserta SNMPTN.

http://web.snmptn.ac.id/




Informasi
• Informasi SNMPTN resmi:

http://www.snmptn.ac.id 
• Informasi resmi dapat diakses melalui 

http://halo.snmptn.ac.id dan call center
0804 1 450 450.



Alamat Panitia Pusat

Gedung dr. Prakosa (Lt.2)
Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No 36A,
Kentingan Surakarta 57126
Telp. 0271-7890329, Fax. 0271-636268
Email: panpus.snmptn.sbmptn@mail.uns.ac.id
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