
Panduan Pendaftaran
Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri Undangan 2011



Data yang perlu disiapkan KepSek

 Nomor Pokok Sekolah Nasional
 Sertifikat Akreditasi Sekolah
 Daftar nama seluruh siswa kelas 12 (daftar nama siswa

perkelas merupakan urutan nama siswa berdasarkan
rangking kelas) 

 Data siswa yang direkomendasikan
 Nomor Induk Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nilai raport
 Tempat Tanggal Lahir
 SPP dan UP yang dibayar siswa pada saat SMA
 Penghasilan kedua ortu perbulan dan jumlah anak tanggungan

ortu

















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 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.

































Sumber Informasi

 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.


