INFO RESMI SEPUTAR PENDAFTARAN SBMPTN 2019
(Rangkuman diskusi pada saat acara SBMPTN Day
di Balairung UI Depok, Sabtu 15 Juni 2019)
1.

Informasi resmi LTMPT dapat dilihat pada laman LTMPT yaitu:
www.ltmpt.ac.id; sedangkan informasi resmi tentang SBMPTN 2019
dapat diunduh melalui laman: www.sbmptn.ac.id. Selain dari kedua
laman tersebut berarti bukan info dari LTMPT.

2.

Nilai UTBK terdiri dari Nilai TPS dan TPA Saintek untuk peserta Saintek,
dan Nilai TPS Nilai TKA Soshum untuk peserta Soshum. Nilai UTBK
peserta sifatnya rahasia (hanya diberikan secara individu). Jadi
seharusnya tidak diberikan kepada siapapun yang tidak berkompeten.
Apabila ada pihak-pihak tertentu yang melakukan perangkingan UTBK,
maka tidak menjadi tanggung jawab LTMPT.

3.

Sampai saat ini, Rektor PTN, Wakil Rektor dan LTMPT tidak pernah
mengeluarkan Passing Grade prodi maupun PTN. Apabila beredar
Passing Grade, maka dipastikan bukan dari LTMPT dan informasi
tersebut bisa menyesatkan.

4.

Penerimaan melalui Jalur SBMPTN sangat tergantung dari beberapa
hal antaranya :
a. Pilihan PTN
b. Pilihan Program Studi
c. Daya tampung/Kuota Prodi
d. Jumlah Peminat
e. Nilai UTBK Siswa
f. Keketatan Prodi

5.

Selain itu, beredar informasi tentang pembobotan sub-tes nilai UTBK
untuk bisa masuk atau memilih ke prodi tertentu di suatu PTN,
dipastikan informasi tersebut adalah tidak benar. Yang benar adalah
sistem akan memilih secara otomatis nilai UTBK peserta yang terbaik
dari komposisi nilai UTBK gelombang pertama atau paket 1 maupun
nilai UTBK gelombang kedua atau paket 2 (bagi yang mengikuti tes 2
kali).

6.

Diharapkan kepada peserta yang sudah memiliki nilai UTBK, baik yang
UTBK sekali atau dua kali tetap mendaftar jalur SBMPTN secara
rasional karena peluang diterimanya tetap terbuka. Namun, bagi peserta
yang sudah lolos SNMPTN secara otomatis akan ditolak oleh Sistem.

7.

Seleksi SBMPTN 2019 dilakukan oleh masing-masing PTN bukan oleh
LTMPT berdasarkan nilai UTBK dan kriteria lain yang ditentukan oleh
Rektor masing-masing PTN.

8.

Sertifikat UTBK tahun 2019 hanya berlaku untuk pendaftaran PTN
2019 saja.

9.

Mengingat waktu pendaftaran yang cukup panjang yaitu mulai dari
tanggal 10 s.d 24 Juni 2019 dan sudah disosialisasikan cukup lama,
maka pendaftaran SBMPTN 2019 tidak ada perpanjangan waktu
pendaftaran. Pengumuman Hasil seleksi jalur SBMPTN adalah tanggal
09 Juli 2019 Pukul 15.00 WIB.

10. Apabila ada pertanyaan seputar SBMPTN silahkan hubungi:
Call Center
Helpdesk
FB/Twitter
Instagram

:
:
:
:

0804-1-450-450
https://halo.ltmpt.ac.id
@SekreSBMPTN
@sekresbmptn

atau
LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi)
Alamat : Gd. BPPT II Lantai 23, Jln. M.H.Thamrin No. 8 Jakarta 10340,
Email : sekretariat@ltmpt.ac.id
Telp. (021) 3104041 Fax. (021) 3104042

