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Ucapan Terima Kasih
Syukur tak terhingga hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan nikmat 

berupa sebagian kecil dari ilmu-NYA pada diri ini.

Dan nikmat itu tak akan tersalurkan jika tidak ada kedua orang tua, Papa dan 

Mama tersayang saya telah tulus memberikan asuhan dan kasih sayang kepada 

anaknya.

Ebook ini juga gak akan terwujud kecuali jika saya tidak menghaturkan ucapan 

dan bingkisan parcel kepada 

Mbak Ika selaku kakak yang tulus membimbing adik-adiknya untuk terus yakin 

meraih cita-cita.

Dan juga seorang desainer grafis kawakan, Aryo “Nazo Kai” dari Smart Brain 

Corporation yang telah memuntahkan semua coretan-coretan gak karuan di ebook 

ini.

Dan tentunya masih banyak rekan yang yang turut andil yang tak mungkin untuk 

dituliskan di dalam ebook kecil ini.

Di akhir halaman ini, terima kasih pada kalian para pembaca budiman yang terus 

haus akan ilmu kehidupan atas kerelaannya membaca ebook ini.

Enjoy  !!!!.....your life    bro    while you CAN.........



Cara Tepat menggunakan e-book ini. 

. mengapa loe beruntung punya e-book ini. 

Loe masih boleh penasaran dan boleh punya perasaan tidak yakin akan 
berhasil. Tapi, Loe termasuk orang beruntung dapat mempersiapkan 
segalanya lebih awal.

Kini loe sudah tiba pada saatnya atau tahap menentukan masa depan 
dan mempersiapkan diri sebelum terjun ke kehidupan masyarakat 
sebenarnya. SNM PTN (SPMB) adalah jembatan untuk jenjang yang lebih 
tinggi seperti yang loe cita-citakan.

Ebook ini mungkin bukan yang terbaik. Tapi, dalam hati kecil kami 
terdapat sebuah niat untuk membagikan keceriaan dan kebahagiaan 
kepada teman-teman pembaca sekalian seputar SNM PTN (dahulu 
disebut SPMB). 

Sun Tzu, seorang ahli strategi perang Cina dalam bukunya “The Art of 
War“ menyatakan kenali musuh dan dirimu sendiri, dan dalam ratusan 
peperangan anda tidak akan terkalahkan ; kalau anda hanya 
mengenali diri anda sendiri tanpa mengenali musuh, kemungkinan kalah 
dan menang seimbang : kalau anda tidak mengenali musuh dan diri 
sendiri, anda dipastikan kalah.

Sun Tzu juga menulis dalam bukunya “Jika anda yakin akan menang, 
majulah perang. Jika anda tidak yakin akan menang, mundurlah terlebih 
dulu untuk menyusun kekuatan, jika anda sudah merasa yakin menang, 
majulah kembali.”

INTINYA : SNM PTN  BUKAN MASALAH KITA PINTAR ATO TIDAK KARENA 
P I N T A R  S A J A  T I D A K  C U K U P
TETAPI APAKAH KITA CERDIK ATO TIDAK. Cerdik dalam mengatur Strategi.

Dalam buku ini teman-teman akan menemukan arti cerdik yang kami 
maksud. Dengan membaca buku ini kami harapkan yang buta akan 
apa itu SNM PTN akan sedikit terbuka. Yang belum terpanggil akan 
terpanggil. Yang sudah bersemangat akan semakin semangat.

Jangan berpikir bahwa hanya dengan membaca buku ini anda akan 
dijamin sukses SNM PTN nantinya. Ebook ini hanya memberikan pijakan 
dasar. Anda harus tetap mengasah diri dengan belajar 'cerdik' dan 
keras.

Selamat membaca.....



Apakah Anda memiliki impian dan cita-cita yang 
besar untuk kuliah di PTN ???....

Apakah Anda 

 untuk mewujudkan 
jawaban dari pertanyaan pertama di atas ???......

siap belajar, berusaha sungguh-
sungguh, rajin, dan tekun  serta memiliki 

ketahanan diri yang kuat

Jika Anda menjawab tidak untuk kedua-duanya, 
lebih baik tak usah teruskan membaca akan lebih 
baik jika Anda berikan ke sahabat anda yang lain.

Tapi, jika iya Silahkan terus membaca....



Apa sih SNM-PTN itu ??...
SNM PTN ( Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ) atau sering dilafalkan Senam PTN adalah ujian 

terbuka untuk menyaring calon mahasiswa untuk kuliah di PTN-PTN Indonesia. SNM PTN dahulu bernama 

SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) atau UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Meskipun 

namanya berganti-ganti, namun sistem ujiannya tak banyak yang berubah. SNM PTN diselenggarakan awal 

bulan Juli, untuk tahun 2008 SNM PTN diselenggarakan tanggal 2-3 Juli 2008. Nah, apa yang diujikan dalam 

SNM PTN ? Mari kita simak berikut ini.

Untuk Kemampuan Dasar yang diujikan adalah Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris.

Untuk Kemampuan IPA yang diujikan adalah Matematikan IPA, Biologi, Fisika, Kimia, IPA Terpadu.

Untuk Kemampuan IPS yang diujikan adalah Sejarah, Ekonomi, Geografi, dan IPS Terpadu. Dan untuk ke 

depannya tahun-tahun berikutnya akan ada tambahan yaitu tes bakat skolastik atau tes ptoensi akademis (TPA), 

namun itu bukan masalah yang perlu diperbesar-besarkan.

SNM PTN berbeda dengan UN. UN hanya menuntut siswa untuk lulus atau sekedar lulus jika nilainya di atas 

standar kelulusan yang telah ditentukan dan semua pelajar SMA di Indonesia bisa lulus 100% tanpa kecuali ( 

meskipun sampai dengan tahun ini kenyataannya tidak demikian  ). Tapi, apakah PTN mau menerima semua 

pelajar yang lulus? Sama seperti saat mau masuk SMA, tidak semua siswa diterima demikian pula untuk PTN. 

Oleh karena itu, PTN perlu mengadakan Tes untuk menyaring calon mahasiswa barunya. Karena SNM PTN 

bersifat menyaring, tentu dari segi tingkat kesulitan soal SNM PTN jauh lebih tinggi daripada soal-soal UN.

Selain SNM PTN terdapat ujian masuk(UM) Universitas lainnya yang diselenggarakan secara mandiri seperti 

USM(Ujian Saringan Masuk) ITB, UM-UGM,SIMAK UI, Seleksi UNPAD, PMDK-Umum Unair, dlsb. Meskipun 

sama-sama memiliki tujuan untuk menyaring calon mahasiswa baru, SNM PTN berbeda dengan UM Mandiri. 

Pada umumnya UM Mandiri menambahkan TPA(Tes Potensi Akademik)/TBS(Tes Bakat Skolastik) dan psikotes 

selain materi akademik(mata pelajaran) dalam tesnya. Dalam ebook ini kita akan fokus membahas SNM PTN 

saja, sedangkan UM Mandiri tidak akan dikupas  lebih lanjut.

“Lho kok mata pelajaran yang diujikan sama dengan UN (Ujian Nasional)? Emang bedanya apaan?”

No. Kelompok Hari Ke-1 Hari Ke-2 
1 IPA 

(Ilmu Pengetahuan Alam) 
Kemampuan 

Dasar 

Kemampuan IPA 

2 IPS 
(Ilmu Pengetahuan Sosial) 

Kemampuan IPS 

3 IPC 
(Ilmu Pengetahuan Campuran) 

Kemampuan 
IPA+IPS 

 



Masalah
anak kelas 3 SMA

..... 
“Aduh gimana nih gue udah belajar, tapi tetep aja ga' ngerti-ngerti pelajaran nih....”

“Percuma gue ikut pelajaran, gue gak suka sama gurunya. Gak enak cara ngajarnya. Gimana mau pinter coba? !! ...”

“Banyak amat sih yang dipelajarin tambah bikin gue bingung aja, gimana mau lulus nih...”

secara tidak langsung memprogram otak bawah sadar untuk tidak bisa

Pengalaman “Nggak sekolah waktu kelas XI” berimbas 

pada saat naik kelas 3. 

Jangan ketawa dulu. Tapi saya tidak akan menertawakan teman-teman. Contoh di atas adalah sekelumit dari kalimat-kalimat 

keluhan negatif anak-anak terutama bagi yang kelas 3.

Saya yakin sebagian pelajar di luar sana mungkin pernah mengeluh seperti contoh di atas. Setidaknya ada dua faktor yang 

membuat keluhan itu muncul.

Kata-kata negatif yang Anda ucapkan pada diri sendiri “Ah gue gak bisa” “Duh goblok banget sih gini aja kok gak bisa” 

“IQ gua rendah nih”  . Banyak siswa yang terburu-

buru berkata sulit,berkata ogah sebelum mencoba padahal sebetulnya bukan sesuatu yang sulit. 

“Kebiasaan?? Apa maksudnya?Gue belajar kok, tugas-tugas selalu gue kumpulin.”

Kebiasaan buruk di sini yang dimaksud di sini bukan tidak belajar atau gak ngumpulin tugas meskipun tidak belajar dan 

gak ngumpulin tugas juga termasuk kebiasaan buruk.

“Terus apa dong??”

Pernahkah teman-teman merasakan “Kelas XI/Kelas 2 serasa seperti gak sekolah” ? 'Nggak sekolah' maksudnya bukan 

bolos sekolah. Tetap masuk sekolah tapi nggak memperhatikan guru,tidur di kelas, keluar masuk kelas, terpaksa sering 

gak ikut pelajaran bagi yang ikut OSIS atau aktif berorganisasi. 

“Nggak sekolah” berakibat ketinggalan pelajaran, terbiasa melewatkan waktu begitu saja (baca : 

tidak bisa mengatur waktu), dan membuat skala prioritas. 

Selanjutnya yaitu cara belajar yang gak efektif seperti belajar di situasi ramai, belajar sambil makan camilan, main 

komputer, nonton tv, main hp, smsan, belajar SKS(Sistem Kebut Semalam). Siswa yang baru naik kelas 3, pada waktu 

awal-awal biasanya masih belum punya niatan yang kuat untuk mulai belajar masih pengen maen-maen aja dulu.

1. Mental Block

2. Kebiasaan buruk



“Jenius  adalah 1% inspirasi dan 99% perspirasi (keringat)”

Thomas Alfa Edison

Jangan makin minder atau tambah putus asa. Kami sebagai penulis pernah mengalami masalah yang 

demikian bahkan jauh lebih parah dari contoh. Apa yang dilakukan untuk berubah, yakni tobat bener-bener 

sewaktu naik kelas 3. Selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah. Nah coba ulangi lagi bagian 'Masalah 

Umum'. Sudah ??

Sekarang loe harus sadar, loe sekarang sudah kelas 3. Loe pasti pingin punya masa depan kan? Dan SNM 

PTN adalah salah satu jembatan untuk meraih masa depan tersebut. “Time is money” “Waktu adalah pedang”. 

Waktu saat ini adalah komoditas berharga buat loe. Kalo nggak ingin ditusuk 'pedang' Kesadaran adalah satu-

satunya kunci.

Sekarang yang untuk memulainya loe harus yakin dan PD bahwa loe adalah anak yang pintar dan mampu, 

gak peduli gimana masa lalu di kelas XI. Ingat!!!

“Tidak ada anak bodoh yang ada hanyalah anak malas”

Tidak terkecuali diri loe sendiri. Buang semua yang negatif-negatif. Mungkin loe pernah diejek sama teman 

bahkan sama guru sekalipun bahwa loe adalah anak yang gak akan sukses, buang ke tong sampah semua 

jangan di simpen di otak. Percaya, PD pasti bisa. Gak usah takut, kepintaran itu bisa dilatih dan di-upgrade 

kok. 

Pepatah waktu adalah uang berlaku buat loe sekarang. Waktu kita sesungguhnya di SMA Cuma bulan 

September-April 2009 belum dipotong libur ini itu. Singkat kan ??!!

Lanjut, supaya waktu yang kita miliki sekarang efektif, kurangi kegiatan yang gak ada hubungannya dengan 

impian loe seperti baca komik, majalah, main game, nonton tv, main HP, termasuk pacaran. Terserah jalan 

mana yang mau dipilih, bersakit-sakit sekarang bersenang-senang kemudian ATAU bersenang-senang 

sekarang bersakit-sakit kemudian.

Gimana
Solusinya??



Manfaat SNM PTN ... 
Mengapa ikut SNM PTN ?

Meskipun kini banyak jalur penerimaan, SNM PTN memberikan peluang yang 

sama pada setiap peserta tak peduli asal sekolah, asal daerah. 

Dengan lulus SNM PTN loe akan dapat mengenyam pendidikan di Universitas-

Universitas terbaik di Indonesia dengan biaya yang lebih terjangkau 

dibandingkan UM Mandiri.

Ikut SNM PTN adalah tantangan penuh strategi dan sensasi. Konsep dan usaha 

belajarmu selama UNAS akan semakin terasah.

Dengan lulus SNM PTN, loe akan bertemu dengan teman-teman berupa orang-

orang pilihan se-Indonesia saat kuliah. Dan untungnya lagi adalah saat loe 

sudah kuliah nantinya, loe akan lebih dipertimbangkan sebagai penerima 

beasiswa karena jalur penerimaamu dibandingkan teman-teman lainnya yang 

dari jalur UM Mandir karena mereka dianggap sudah mampu dan mengerti.

Lulus SNM PTN berbeda dengan lulus UNAS atau diterima di SMA Negeri yang 

cuma bersaing dengan siswa satu kota saja. Ada kebanggaan tersendiri. 

Pertama, orang tua loe pasti akan bangga, guru-guru loe, saudara-saudara loe, 

dan loe sendiri. Bayangkan loe adalah salah satu  orang-orang pilihan yang 

lulus dari sekian ratus ribu peserta SNM PTN se-Indonesia

Lulus SNM PTN akan buat loe makin PD nantinya. Kenapa? Karena loe adalah 

orang pilihan. Loe akan merasakan bagaimana rasanya melihat bangganya 

nama terpampang dengan jelas di koran-korang nasional. Loe akan merasakan 

bagaimana bangganya diberi ucapan selamat oleh orang se-Indonesia.
Proses Komputersasi SNMPTN

PROSES KOMPUTERISASI

Seorang pengamat masalah Ujian Masuk Perguruan Tinggi ( sekarang bernama 

SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri setelah 

sebelumnya bernama SPMB atau Seleksi Peneriamaan Mahasiswa Baru) Ir. DM 

Djohan Yoga menulis tentang Proses Komputerisasi UMPTN di Surat Kabar 

Pikiran Rakyat beberapa tahun lalu.

Selama ini, proses seleksi telah menjadi suatu misteri sehingga banyak orang 

yang beranggapan bahwa lulus tidaknya seseorang dalam SNMPTN ditentukan 

oleh faktor nasib. Peserta hanya membayar, mendaftar, mengikuti ujian dan 

akhirnya menerima hasil. Sebagian besar peserta tidak mengetahui proses apa 

yang akan dilakukan panitia SNMPTN terhadap Formulir Pendaftaran dan Lembar 

Jawaban yang telah mereka isi hingga pengumuman hasil SNMPTN. Hal ini 

diperparah oleh keterbatasan informasi mengenai SNMPTN sehingga banyak 

peserta yang tidak lulus sering menjadikan proses ini sebagai kambing hitam. 

Proses komputerisasi SNMPTN dibagi menjadi dua tahap, yaitu Proses Validasi 

Data Rayon di koordinator setiap rayon dan Proses Seleksi Nasional di kantor 

SNMPTN Pusat Salemba Jakarta.

Abstract

This paper describes about mapping of education quality and marking standard based 

on Public University Entrance Test Scores (SPMB) and National Final Exam Scores 

(UAN) that are done to graduate of Senior High School in Indonesia. K-Means 

Clustering method is used to group the districts in Indonesia to be 5 clusters that 

mean have different quality for each clusters. The experiments show that the higher 

education quality concentrates at districts in Java Island and the lower education 

quality distributes at the districts outside Java Island and concentrates at East of 

Indonesia.

Keywords: K-Means Clustering, shapefile, database, polygon, Euclidean distance

Taken From : â€œEDUCATION QUALITY MAP BASED ON PUBLIC UNIVERSITY 

ENTRANCE TEST SCORES AND NATIONAL FINAL EXAM SCORESâ€�  by Dewi 

Mairiza & Toemim A. Masoem

Alur dalam SNM PTN
1> Peserta dinyatakan lulus

Berikut ini adalah kutipan artikel dari Prof. Toemin, seorang 

panitia penghitungan UMPTN

Education Quality Map Based on Public University Entrance Test Scores and National 

Final Exam Scores

Dewi Mairiza & Toemin A. Masoem

Faculty of Computer Science University of Indonesia

Kampus UI Depok, 16424, Indonesia

Phone: +6221 7863419 - Fax: +6221 7863415

mairiza@cs.ui.ac.id, toemin@cs.ui.ac.id



Validasi Data Rayon

Seusai ujian, seluruh lembar jawaban dan formulir pendaftaran langsung dikirimkan ke Pusat Ilmu Komputer (Pusilkom) UI yang 

langsung melakukan proses scanning (Pemindaian), sementara untuk rayon B dan C dilakukan di UGM Yogyakarta dan ITS 

Surabaya. Selama proses ini berlangsung juga dilakukan proses validasi/pencocokan secara manual untuk memeriksa apakah data 

yang masuk komputer sama dengan data yang diisi oleh peserta.

Bila terjadi kesalahan maka akan diteliti apakah kesalahan disebabkan oleh peserta atau scanner (alat pemindai). Proses scanning 

akan diulang jika penyebabnya adalah scanner sehingga peserta tidak dirugikan. Tapi sebaliknya jika kesalahan berasal dari 

peserta ujian sendiri maka data akan dibiarkan apa adanya. Selain itu juga akan dilakukan Analisa Soal untuk mengetahui apakah 

ada soal yang salah atau soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit.

Setelah soal-soal itu dianulir, maka akan dilakukan penilaian yaitu Benar +4, Salah -1 dan kosong = 0. Nilai yang diperoleh 

disebut Nilai Mentah ( raw score ). Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang berasal dari rayon A, B dan C yang 

telah dilengkapi akan digabungkan menjadi satu di Pusat Ilmu Komputer UI, dan selanjutnya akan dihitung statistik dari masing-

masing set yaitu Rataan Â® dan Simpangan Bakunya (SB). Selanjutnya Nilai Mentah (NM) dari masing-masing peserta dibakukan 

dengan persamaan NB = (NM-R)/SB.

Nilai Baku menunjukkan seberapa jauh nilai peserta dibandingkan peserta lainnya. NB ini selanjutnya di-transformasikan menjadi 

Nilai Nasional (NN) yang mempunyai rataan 500 dan simpangan baku 100 dengan rumus NN = 500 + ( 100 x NB). Berdasarkan 

nilai inilah peserta akan diurutkan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah.

Selanjutnya dilakukan Proses Alokasi yaitu penempatan peserta ke program studi, dengan ketentuan : peserta dengan nilai lebih 

baik mendapat prioritas untuk dialokasikan terlebih dahulu. Program studi hanya menerima sejumlah mahasiswa baru sesuai dengan 

daya tampungnya. Walaupun masih banyak calon dengan nilai sangat baik, kalau daya tampung sudah penuh maka alokasi akan 

ditutup. Kasus ini sering terjadi pada program studi yang tergolong sangat favorit dengan peminat yang sangat banyak.

Sebaliknya, proses alokasi akan terus dilakukan walaupun nilai dari peserta sudah sangat rendah. Kasus ini terjadi pada program 

studi yang kurang atau tidak favorit sehingga kurang diminati oleh peserta bahkan ada program yang daya tampungnya lebih besar 

dari jumlah peminat. TIDAK ADA nilai batas (Passing Grade) untuk menentukan diterima atau tidaknya peserta. Yang lebih 

menentukan adalah Daya Tampung dan Jumlah Peminat program studi yang bersangkutan.

Meskipun pada prinsipnya tidak ada nilai batas lulus ( passing grade), namun untuk mencegah ada peserta yang berspekulasi 

dengan hanya menjawab mata ujian yang dikuasainya dan mengabaikan mata ujian yang lain, maka ditetapkan suatu ketentuan 

yaitu bila ada peserta yang memiliki nilai mentah 2,5 atau kurang untuk 2 mata ujian atau lebih maka yang bersangkutan tidak 

akan diikutsertakan dalam proses alokasi. Peserta ini otomatis tidak akan lulus dan nilai ini disebut NILAI MATI.

Tidak banyak pihak yang mengetahui adanya ketentuan ini termasuk para pengelola Bimbingan Belajar. Namun informasi ini 

diperoleh langsung dari Prof. Dr. Toemin A. Masoem yang sejak tahun 1981 menjadi Ketua Tim Pengolah Data dan Pelaporan 

UMPTN Rayon A, B dan C melalui buku yang ditulisnya : “UMPTN atau Ebtanas, Mana yang lebih dapat diandalkan ?” (UI Press 

1977) halaman 23, sehingga kebenarannya bisa dipertanggung jawabkan.

Pengetahuan akan Nilai Mati ini setidaknya bisa mengungkapkan misteri kenapa banyak siswa yang tergolong pintar tidak lulus, 

sementara yang biasa-biasa saja dapat lulus SNMPTN. Siswa pintar biasanya cenderung berkonsentrasi pada mata ujian tertentu 

saja seperti Matematika, Fisika dan Kimia, dan biasanya mereka tidak terlalu memberi perhatian pada mata pelajaran yang bersifat 

hafalan seperti Biologi dan Bahasa Indonesia.

Dari hasil alokasi dibuat laporan awal yang selanjutnya akan dibawa dalam rapat rektor untuk diperikasa dan dikoreksi sesuai 

dengan kriteria dari masing-masing PTN.

Selain Nilai Nasional ada lagi yaitu 

istilah Passing Grade(PG). Passing Grade 

adalah nilai mentah yang dipersentasekan. 

Rumusnya

Passing Grade sangat umum 

digunakan di bimbel-bimbel karena lebih 

sederhana. Passing sering digunakan 

sebagai hitungan/acuan tidak resmi untuk 

menentukan seorang siswa lulus atau tidak. 

Sebenarnya tidak ada Passing Grade(Nilai 

Lulus) yang ada hanyalah alokasi peringkat 

teratas berdasar Nilai Nasional menurut 

artikel Prof. Toemin di atas.

Lantas apakah kita perlu 

mengerjakan 100% untuk lulus? 

Jawabannya tidak. Sekali lagi SNM PTN 

tidak sama dengan UNAS. Pada umumnya 

untuk lulus dibutuhkan PG 50-60% jika 

mendapat nilai >65% sudah dikatakan 

dalam level aman. Kenapa 50-60%(nilai 

mentah >300)? Pada kenyataannya 

mendapatkan nilai mentah 300 saja sudah 

sulit. Banyak siswa yang tidak tahu 

strateginya menjawab ngawur sebanyak-

banyaknya karena dipikir akan lulus. 

Padahal menjawab salah mengakibatkan 

nilai minus 1 setiap soal salah.

Terlepas dari Nilai Nasional atau 

PG yang terpenting adalah jangan sampai 

mendapat nilai mati. Tingkat kesulitan soal 

SNM PTN tiap tahun berbeda sehingga kita 

perlu menjawab soal benar sebanyak 

mungkin.

%100x
MaxMentahNilai

diperolehygMentahNilai
PG =



Ya iyalah persaingan masak ya thoyyibah.

SNM PTN 2009 nanti kita bersaing dengan pelajar se-Indonesia baik yang lulus tahun ini, tahun lalu, 2 tahun lalu. 

Contoh jurusan X peminatnya 2000 yang diterima 100 berarti persentase yang diterima cuma 5%. Itu 

menunjukkan X memiliki persaingan yang ketat. Perbandingannya 1 : 20.

“Wah berarti untuk diterima, kita harus mengalahkan 20 orang lainnya dong? Kan dari 20 orang yang diterima 

satu orang.”

Anggapan di atas adalah salah. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu bagaimana lawan-lawan kita. Apa lebih 

pintar, lebih rajin, dlsb. Pola pikir yang benar adalah kita bersaing dengan 1999 orang lainnya untuk mendapat 

rangking 100 teratas.

Nah, karena pada dasarnya tidak ada PG, hanya beberapa peringkat terataslah yang diterima. PG hanyalah alat 

bantu saja. Pada setiap TO (Try Out) jangan cepat puas jika mendapat PG 50-60%. Kita harus pasang target 

yang tinggi. Ada pepatah berkata

Dalam istilah psikologi disebut hukum 'Angka Besar'. Jangan takut pasang target PG 80%. Tingkat kesulitan soal 

tiap tahun berfluktuasi, entah lebih mudah atau lebih sulit.

“ Tembakkanlah panahmu ke bintang, walaupun pada kenyataannya tidak akan pernah sampai setidaknya itu akan 

lebih tinggi daripada menembakkannya sejajar dengan dirimu.”

Berapakah peserta SNM PTN se-
Indonesia?

Dan berapakah yang diterima?

Untuk tahun 2008, Peserta SNM PTN adalah 

378.054 atau sekitar 400.000 orang. 

Dan peminatnya tidak banyak naik turun dari 
tahun ke tahun.

Yang diterima 83.490 orang untuk tahun 

2008 atau sekitar 20 % saja. Dan 

persentase kuota penerimaan SNM PTN 
digosipkan akan menunjukkan tren 
penurunan. Jadi SNM PTN memang benar-
benar sebuah “pertempuran”. 

SNM PTN
adalah

PERSAINGAN...

TAHUKAH

 KAMU?



Peserta menentukan jurusan

 'MIE BAKSO LAH'.

Mi = Minat, 

Ba = Bakat.

Pemilihan jurusan sangat krusial. Banyak siswa yang seharusnya bisa lulus, tapi tersandung gara-gara salah memilih 

jurusan. Selain itu juga, pemilihan jurusan juga menyangkut masa depan teman-teman. Saya punya beberapa teman 

yang sudah kuliah, namun memutuskan berhenti karena tidak cocok. Salah satu teman saya, dia telah kuliah Teknik 

Mesin di sebuah PTN selama 4 semester, lalu apa yang terjadi. Dia memutuskan berhenti kuliah dan mengambil jurusan 

broadcasting. Tidak sedikit juga kasus mahasiswa FK(Fakultas Kedokteran) yang terancam DO bahkan ada seorang 

mahasiswa FK yang sudah mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah untuk lulus FK lewat jalur UM Mandiri, pada saat 

tengah-tengah kuliah berhenti. Lebih baik salah jurusan di SMA daripada saat menjadi mahasiswa.

Untuk memilih jurusan kita harus melihat  Tenang Mie Bakso tadi bukan Mie Bakso buatan Pak Lah, 

tapi ada artinya. Simak.

apa minatmu? Minat adalah hal utama yang menggerakkan seseorang. Ibarat rasa suka kita kalo main game 

PS atau komputer meskipun udah capek, males, harus ngeluarin duit tapi kalo nge-game pasti langsung tancap gas ga 

peduli apapun. Ibarat juga kalo kita naksir cewek ato cowok idaman kita. Meskipun rumahnya jauh, anak jutek, banyak 

permintaan, badan pusing. Kita tetep semangat kan buat nge-gebet si dia. Kembali ke konteks begitulah nantinya 

kehidupan kita. Akan banyak godaan dan kerikil yang akan ditemui di jalan, entah harus tinggal jauh dari orang tua, harus 

pandai ngatur waktu dan kesehatan diri sendiri, dan lain-lain. 

 Bakat ialah kemampuan atau alat bantu untuk mengembangakan dan mendukung minat dan biasanya 

ditunjukkan melalui prestasi. Contoh : jika kamu minat arsitek, paling tidak ada bakat mendesain atau menggambar. Dan 

gak usah kawatir juga bakat itu bisa diasah juga.Bakat ibarat emas yang dilingkupi oleh tanah dan unsur-unsur lain. 

Banyak orang yang bakatnya terpendam karena pengaruh lingkungan yang kurang terbuka dan mendukung. Biasanya 

bakat ditunjukkan dengan prestasi, tidak ada yang salah dengan anugerah Tuhan berikan untuk kita. Jangan pernah malu 

untuk menunjukkan siapa diri loe termasuk bakat loe atau jangan sampai  terbawa arus sehingga bakatmu jadi 

terpendam.



K = Kemampuan

S = Support/Dukungan

O = Orientasi dan Pandai Membaca Prospek ke depan

. Kemampuan di sini ada tiga yaitu

Banyak orang melalaikan prasyarat satu ini. Biasanya suatu jurusan mensyaratkan calon mahasiswanya tidak buta warna seperti 

Kedokteran, Desain Produk, Farmasi. Atau mungkin juga mensyaratkan tinggi badan tertentu,dlsb. Pernah terjadi suatu kasus, seorang siswa 

diterima di FK, namun ketika melakukan tes kesehatan siswa tersebut mengidap buta warna. Akhirnya siswa tersebut diberi kesempatan 

untuk memilih jurusan lainnya. Contoh lain adalah jurusan keolahragaan dimana jelas dong calon mahasiswa harus sehat jasmani dan 

rohaninya. Kesehatan mental juga diperlukan, bilamana teman-teman nanti harus tinggal jauh dari orang tua dan belajar hidup mandiri.

Jelas dong untuk kuliah harus punya kemampuan akademik yang memadai. Bagi teman-teman yang berencana mengambil FK selain 

mempunyai akademik yang memadai harus mempunyai kemampuan imajinasi/spasial untuk mentransformasikan gambar anatomi tubuh 2D 

dari literatur menjadi 3D kondisi aslinya.

Finansial di sini terkait dengan biaya kuliah, biaya SPI/SDPA/uang pangkal, biaya hidup di luar kota bagi yang kos, dlsb. Tapi, jangan 

berkecil hati Ada banyak beasiswa bagi teman-teman semua untuk mewujudkan cita-

cita. Baik saat akan memasuki kuliah misalnya Beasiswa BMU dari Depdiknas, Sampoerna Foundation, dan apalagi saat teman-teman 

sekalian berkuliah rsanya seperti kebanjiran beasiswa tawaran begitu banyak.

. Dukungan jelas datang dari orang tua yang utama, bukan pacar, atau teman. Ingat ridho dan doa orang tua sangat 

mudah dikabulkan oleh Tuhan. Orang tua yang menyayangi anaknya tentu mengarahkan ke jalan yang baik pada anaknya. Pilihlah 

jurusan yang dimana orang tua mendukungnya. Dan jika teman-teman mengalami berbeda pendapat, jelaskanlah dengan cara yang baik 

kepada orang tua. Semua Orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya.

 
Orientasi, mau jadi apa sih diri kita nantinya setelah lulus kuliah. Jadi guru, pengusaha, dokter, notaris, artis, pejabat, dll.  Bagian 

ini adalah cukup penting dalam memilih sebuah jurusan. Simak contoh berikut. Sebagian orang memandang sebelah mata 

jurusan sastra Cina. RRC sebagai kekuatan ekonomi baru dunia saat ini akan menginvestasikan dananya ke beberapa negara. 

Hal tersebut menjadikan jurusan sastra Cina patut dipertimbangkan. Contoh Pandai membaca peluang yang lain adalah melihat 

jaringan alumni dari sebuah Perguruan Tinggi, mengapa itu juga penting untuk diperhatikan, jika jaringan alumni sudah bagus dan 

banyak di antara alumni yang sukses akan mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan studi dan urusan lainnya ke 

depannya.

Dahulu tidak ada yang memperkirakan komputer dan internet akan meledak di akhir dekade 90an atau lebih beken disebut era 

Informasi dimana tidak ada batas antarnegara. Namun ke depan akan memasuki era Industri Kreatif contoh paling mudah adalah 

bidang desain dan perancangan. Pertanyaannya apakah kita harus ke sana semua? Jawabannya .... Tidak begitu.... Semua 

kembali ke diri masing-masing dengan berpegang pada prinsip Mie Bakso dan bumbu-bumbu penyedap rasanya. Kuncinya 

adalah biasakan untuk selalu menahan diri dari malas belajar dan membaca buku. Lahap semua ilmu karena karena ilmu tidak 

ada batasnya.

1. Kemampuan Kesehatan

2. Kemampuan Akademik

3. Kemampuan Finansial

“Dimana ada kemauan di situ ada jalan yang terbuka”. 



Setelah menikmati Mie Bakso adalah survei sebanyak-banyak jurusan. Jangan sebut soto warung Pak Joni  paling 

enak sebelum mencoba soto dari warung lain. Begitu juga untuk jurusan yang akan teman-teman pilih. 

Membandingkan Jurusan X di Universitas A dan Universitas B. Membandingkan Jurusan X dan Y dan Z di 

Universitas C. Ada beberapa bumbu yang perlu loe tambahakan selain Mie Bakso tadi yaitu berbagi pengalaman 

dengan beberapa mahasiswa semester 6/7/8 dari jurusan yang loe minati, karena mahasiswa tingkat akhir mereka 

sudah merasakan asam garam kuliah di bidang tersebut. Dan juga mereka lebih jujur memberikan pendapat atau 

opni dari sudut pandang yang berbeda entah dari segi lingkungan pergaulan, organisasi, ekstra kulikuler, bobot mata 

kuliah. Dan tanyakan pula ke guru, orang tua, kakak kelas, saudara, siapapun tentang suatu jurusan: belajar apa 

saat kuliah?Gimana silabusnya?. Untuk pertanyaan bagaimana silabus/kurikulumnya. Pinjam aja buku kurikulum atau 

browsing di internet selama kuliah kita akan mendapat kompetensi atau materi apa saja dari setiap mata kuliah 

yang diajarkan. Banyak yang 'tertipu' terhadap satu jurusan. Contoh jurusan Teknik Kimia tidak melulu belajar kimia 

justru banyak materi fisika, atau mungkin yang dulunya mengira Manajemen tidak ada hitungannya ternyata memang 

ada, dan lain sebagainya.

Gimana Mei Bakso-nya enak kan? Kata-kata FK memang sering terdengar. Mengapa membahas FK menjadi begitu 

nyaringnya karena jurusan FK setiap tahun memiliki peminat paling besar dari tahun ke tahun. Mulai dari yang 

sekedar ikut-ikutan, yang sedang-sedang saja, yang pintar, yang benar-benar bercita-cita kedokteran. 

Saat SNM PTN nanti, peserta diperbolehkan memilih 2 jurusan  untuk IPS/IPA dan 3 jurusan(2 IPS, 1 IPA atau 

sebaliknya) untuk IPC. Urutan pilihan menunjukkan prioritas. Jurusan Pilihan 1 memiliki grade yang tinggi sedangkan 

Pilihan 2(Pilihan 3) memiliki grade yang lebih rendah 5-10% dari Pilihan 1.

Patut 

dipertimbangkan adalah jangan memilih jurusan atas dasar gengsi dan tren semata.

Lah = Jadilah yang terbaik

 Berprestasi itu susah tetapi tidak berprestasi itu lebih susah. 

. Ini adalah yang terakhir dari Mie Bakso. Pada dasarnya semua jurusan itu baik, tapi pada 

akhirnya kembali pada masing-masing individu untuk mampu membaca dan memanfaatkan peluang yang ada. 

Jangan sampai Nasakom (Nasib IPK satu koma)atau MAWAPRES (MAhasisWA IPK ngePRES) menimpa teman-

teman sekalian. Lebih baik memilih jurusan yang teman-teman minati dan bisa mendapatkan IPK memuaskan di 

dalamnya daripada kuliah atas dasar paksaan dan tekanan. Kedua, ketika teman-teman pembaca menjadi yang 

terbaik, pihak akademik kampus akan menilai almamater SMA teman sebagai sekolah yang baik pula. Dan itu hadiah 

buat adik-adik kelas SMA teman-teman ketika mendaftar ke Universitas lewat jalur PMDK memberikan peluang lebih 

besar untuk diterima.



>>>>>> Persiapan Mental

Jangan biarkan orang lain mencurinya  

Hindari teman-teman yang kurang suportif, termasuk berpuasa kesenangan dari nonton tv, bermain HP, game online,  baca-baca gak penting, dlsb

konsisten

Tahukah teman-teman tentang kisah Napoleon Bonaparte? Napoleon sebenarnya bukan orang Perancis asli. Ia berasal dari Corsica yang merupakan daerah 

jajahan Perancis. Ketika masih kanak-kanak, Napoleon menghabiskan waku berjam-jam menaklukkan Eropa di dalam pikirannya. Yang terjadi adalah apa 

yang tercatat di dalam sejarah.

Yak benar Napoleon telah menaklukkan rasa pesimis dalam pikirannya sendiri. Dan Napoleon telah menciptakan kesuksesan terlebih dahulu, yaitu 

kesuksesan secara mental. Napoleon menang secara mental.

Tahukah Anda apa yang membuat Taufik Hidayat, atlet bulu tangkis terkenal Indonesia menang atas lawannya walaupun sempat tertinggal jauh?

Yak benar 100 untuk Anda. Taufik memiliki sesuatu yang bernama mental juara.

John C Maxwell, seorang motivator dari USA pernah berkata Kembali ke halaman 

pertama, tentu teman-teman sudah memiliki sebuah impian, yakni membahagiakan orang tua dengan jalan lulus SNM PTN 

2009. Pegang impian dan cita-cita itu. Bagaimana caranya? Kita perlu memvisualisasikan impian agar kita tahu secara jelas 

apa yang kita perjuangkan. Setelah Anda menyelesaikan buku ini segera susun jadwal. Kunjungi PTN yang anda cita-citakan 

bersama teman-teman akrab/satu genk. Buatlah foto yang menggambarkan diri Anda seolah-olah sudah menjadi mahasiswa 

tepat di jurusan impian Anda. Bergaya dengan ceria, gokil, cute, atau apalah. Gak usah takut diciduk satpam tau dikira 

mahasiswa selundupan.

Mental juara apa yang perlu kita miliki untuk diri kita sebagai pejuang SNM PTN. Pertama adalah HINDARI sikap suka meremehkan, baik meremehkan orang 

lain maupun pelajaran. Tidak sedikit siswa yang meremehkan pelajaran bahasa di SNM PTN padahal dari situ kita bisa mendulang poin.

Waktu adalah uang, begitu juga cita-cita anda.  . Diri kita sangat mudah tergoda baik langsung maupun tidak langsung.

. Teman-

teman sebagai WNI yang baik, sebagai manusia beragama tidak bisa hidup sendiri. Tuhanlah yang memberi kita hidup. Tuhan Yang Maha Menentukan. 

Maka kita selaku hamba-Nya perlu mendekatkan diri dengan banyak beribadah, dengan banyak berdoa kepada-Nya.

Dengan melakukan seluruh strategi ini dengan  maka kesuksesan bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Saya ingin berbagi kisah dari teman saya 

yang bernama Christian. Pada waktu kelas 2, Christian menghabiskan waktu dan uang sakunya untuk game online. Ia rela menghabiskan uang sakunya 

ratusan ribu demi main yang namanya game online. Jangan tanya soal pelajaran padanya, istilah matematikan “Titik Puncak” saja nggak tahu buatnya. Tapi, 

saat naik kelas, dia bertobat dari game online untuk serius belajar karena merasa “tidak pernah sekolah waktu kelas 2”. Bermodal impian yang besar untuk 

berhasil, tepat pada saat pengumuman SPMB ia lulus dan diterima di Fakultas Kedokteran - Universitas Indonesia.

“Kita pasti bisa jika kita pikir kita bisa”. 

PERSIAPAN

Abraham Lincoln, seorang Presiden USA yang terkenal 

pernah berkata :

Tahap persiapan begitu penting. Tiada kesuksesan tanpa 

persiapan. Begitu juga untuk SNM PTN. Sebelum kita 

mempersiapkan hal-hal teknis mari kita siapkan mental dulu 

sebagai pondasi dasar.

“Jika saya punya waktu 8 jam untuk menebang pohon, maka 

saya akan habiskan enam jam untuk mengasah kapak saya.”.



>>>>>> Persiapan Teknis

Cara Belajar

sering keluar dan mudah dipelajari saja

Bagaimanapun akan 

lebih baik mempelajari konsep 

Ø Belajar sendiri vs Ikut Bimbel

Ø Belajar kelompok

Ø Fokus

Ø Rumus Cepat vs Konsep

Yang menentukan diri kita lulus ataut tidak adalah diri kita sendiri bukan orang lain, bukan 

bimbel. Faktanya banyak anak tidak ikut bimbel, tapi lulus SNM PTN. Baik belajar sendiri 

atau bimbel, mewajibkan 1 kata yaitu rutin/rajin. Rajin bertanya, rajin mengulang materi bukan hanya rajin mencatat.

Ada sebuah ungkapan jika berkumpul dengan pedagang minyak wangi maka akan terkena wanginya. Dan jika berkumpul dengan dengan seorang 

pandai besi maka akan terkena debunya. Dekati teman-teman yang pintar matematika, Fisika, geografi, dlsb.Ajak mereka untuk belajar bersama. Otak 

5 orang justru lebih baik daripada otak 1 orang yang jenius. Dengan belajar bersama kita bisa saling bertukar informasi, saling menyemangati, saling 

mengajari.

Materi SNM PTN sangat banyak mulai dari kelas 1-3, malahan bagi yang mengambil IPC perlu belajar IPS juga. Bagi anak-anak yang berkhianat dari 

IPA mengambil jurusan IPS perlu mempersiapkan IPS lebih awal, pelajaran sama beratnya dengan IPA setidak-tidaknya awal naik kelas 3. Dan bagi 

anak IPS tentu harus belajar lebih keras juga supaya jatahnya tidak diambil anak IPA.

Untuk menyiasati materi ujian, kita perlu fokus pada materi yang . Sebagai contoh untuk Fisika, dengan belajar 

bab listrik,magnet,mekanika kita sudah berpeluang menjawab 7-9 soal benar. Kasus yang terjadi banyak siswa terpaku dengan mempelajari bab 

integral selama berbulan-bulan padahal rata-rata hanya keluar 1 soal saja.

Rumus cepat dalam segala macam istiliah dan merk memang memikat siswa tertutama yang ikut bimbel. Tidak sedikit bimbel-bimbel yang berpromosi 

dengan memberikan rumus cepat dan trik-triknya.

Rumus cepat memang memudahkan dalam mengerjakan soal, tapi sejatinya rumus cepat sangatlah banyak dan memiliki syarat-syarat tertentu dan 

hanya bisa digunakan pada soal-soal tertentu juga. 

Namun, rumus cepat baru benar-benar akan terasa keampuhannya jika kita sudah memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. 

di sini tidak menyalahkan bimbel manapun alangkah baiknya dalam memilih bimbingan adalah yang mengutamakan 

konsep atau dasar pemikiran dahulu dan rumus cepat adalah salah satu penerapan dari pemikiran dasar yang telah dikuasai. Jika dengan rumus 

cepat mengharuskan kita menghapal banyak rumus dan segala macam syaratnya, sedangkan konsep berlaku umum. Dengan satu konsep, kita dapat 

menurunkan 1 rumus menjadi rumus-rumus lain. Keuntungan tambahan mempelajari konsep yang matang adalah akan terus dapat digunakan hingga 

kuliah nanti apalagi saat kalian melewati tahun pertama kuliah.



Kumpulan Soal

Practise makes perfect. Dengan berlatih sebanyak-banyak soal konsep dan pemahaman kita akan semakin terasa. Ada dua jenis buku 

kumpulan soal yang pertama adalah arsip soal-soal SPMB tahun-tahun sebelumnya dan jenis kedua adalah kumpulan soal yang sudah dipilah-

pilah per bab. Saya sangat menyarakan buku soal jenis arsip yang memuat soal SNM PTN 10 tahun terakhir dari semua 

regional/rayon/wilayah karena akan membuat Anda terbiasa dengan pergantian topik soal dan dapat dijadikan TO mandiri di rumah.

Berikut beberapa buku yang disarankan

- Kumpulan SPMB per mata pelajaran dari semua regional yang diterbitkan Ganesha Operation, Kumpulan SPMB 10 tahun terakhir terbitan 

Widya Gama (bermanfaat untuk mempelajari materi IPA/IPS Terpadu)

Ada 3 jenis soal 

Dengan mengerjakan soal-soal SPMB tahun-tahun sebelumnya maka Anda sudah memiliki modal soal persis dan soal mirip. Untuk soal baru 

biasanya relatif sulit sehingga untuk menyiasatinya Anda perlu ikut sebanyak mungkin TO dan bertukar soal antarteman, antarbimbel.

Hari ke-1 adalah Kemampuan Dasar. Kumpulkan nilai sebanyak-banyak di hari ke-1 ini, terutama dari Matematika. Untuk soal bahasa jangan 

diremehkan meskipun dalam pembahasannya terdapat banyak kunci jawaban. Tidak sedikit yang mendapat nilai 300 di hari ke-1. Jadi hari ke-1 

adalah tambang nilai.

1. Soal persis

2. Soal mirip

3. Soal baru

Try Out (TO)

jujur dan mandir, tidak usah pedulikan kanan kiri anda

Memiliki kumpulan soal saja tidak cukup, teman-teman perlu ikut TO baik TO Umum maupun TO internal bimbel.

Berikut adalah keuntungan nyata dari TO

Catat setiap detail nilai TO dan awasi perkembangannya. Pelajaran mana yang perlu diasah, bab apa yang perlu dipertajam. Jangan ragu untuk minta 

kunci jawaban dan rajin bertanya jika menemui kesulitan. Dari sekian nilai TO yang kamu peroleh dapat dijadikan pertimbangan untuk pemilihan jurusan.

Dari TO, kamu dapat melihat jumlah dan kondisi pesaing-pesaingmu. Apakah mereka jauh lebih siap, lebih pintar, lebih cerdik dari Anda.

Anggaplah TO adalah ujian yang sebenarnya. Dengan begitu sikap gugup/nervous bisa dikurangi. Waktu ujian sangat terbatas kita hanya diberi waktu 

90 detik tiap soal. Ikut TO juga mengasah speed bekerja dan berpikir.

Dalam setiap TO yang anda ikut, kerjakanlah semuanya dengan . Mengapa?Karena pada saat hari H nanti kita 

akan bertemu dengan orang yang sama sekali tidak dikenal. Meskipun toh pada saat hari H nanti Anda masih bisa contekan dan lulus SNM PTN tidak ada rasa 

bangga yang memuaskan karena bukan hasil keringat sendiri.

Dalam setiap TO, tidak usah khawatir dengan nilai jelek itu hal yang lumrah/wajar asalkan dikerjakan dengan jerih payah sendiri. TO bukanlah hasil akhir dan 

mutlak. Tingkatkan terus nilai TO setinggi-tingginya sampai menyentuh 70%++. Itu akan membuat anda semakin PD dan yakin . Kuncinya = kita harus yakin bahwa 

kita akan lulus dan diterima. Amieen.

1. Untuk mengukur kemampuan dan evaluasi

2. Untuk melihat peta persaingan

3. Membiasakan diri dengan suasana ujian

4. Untuk menguji kualitas arsiran pensil 2B



Sekitar 15% setiap tahunnya, dalam SNMPTN/SPMB terjadi kasus LJK tidak terbaca oleh komputer. Prosentase jumlah 

tersebut hampir sama dengan jumlah mahasiswa yang lulus SNMPTN/SPMB!

Top 10 Kesalahan yang menyebabkan LJK tidak terbaca oleh komputer :

Contoh : nama peserta berbeda ketika mendaftar dan ketika mengikuti ujian. (X)

Contoh yang salah

Di formulir tertulis AURA [spasi] KASIH

LJK Hari Ke-1 tertulis AURA [spasi] K

LJK Hari Ke-2 tertulis A [spasi] KASIH

Contoh : menulis tanggal waktu ujian pada kolom tanggal lahir. (X)

.

Contoh : karena terburu-buru, jadi lupa menulis kode naskah soal (X)

Contoh : lembar jawaban akan sah dan dikoreksi, apabila peserta menandatangani LJK sesuai dengan petunjuk yang 

ada. (X)

Contoh : perlu diingat untuk menyalin ulang kembali kolom pernyataan yang ada sesuai petunjuk yang telah diberikan. (X)

Contoh : mengisi kedua program studi di PTN yang salah satu pilihan program studinya tidak ada pada PTN di 

wilayah/regional ketika dia mendaftar. (X)
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1. Salah menulis nama. 

2. Salah menulis tanggal lahir.

3. Lupa mengisi kode naskah soal/ mengisi kode naskah salah

4. Lupa menandatangani pernyataan.

5. Lupa menyalin ulang pernyataan kembali.

6. Salah mengisi kode program studi.

7. Menghitamkan lingkaran tidak sampai hitam/kurang tebal.

. Mengisi lebih dari satu jawaban pada pertanyaan yang sama.

9. Tidak menggunakan pensil 2B.

10. Menghapus kurang bersih/kotor, basah, dan/atau LJK terlipat.

Formulir dan LJK

SNM PTN menggunakan proses komputerisasi mulai dari pendaftaran peserta sampai 

penentuan kelulusan. 

Proses seleksi dimulai sejak pembelian formulir. Ketika mengisi formulir selalu mengacu 

pada buku petunjuk resmi SNM PTN dan selalu mengikuti ralat terbaru dari panitia apabila 

ada. Salah mengisi formulir sama saja 'kalah sebelum berperang'. Jadi kita harus berhati-

hati. Jangan sampai terlipat, kotor, apalagi sobek. Saran untuk teman-teman nanti jika 

menempel foto pada formulir jangan menggunakan lem, tetapi double tape. Hal itu untuk 

mencegah lem yang berlebihan mengotori LJK.

TAHUKAH

 KAMU?



HARI H
Ø Pra Hari H

1. Cek lokasi ujian

2. Masukkan karet penghapus berkualitas baik, 4 buah pensil 2B yang sudah dirau, bolpen hitam ke 

dalam kotak pensil dan tas.

3. Siapkan kartu ujian/tanda peserta SNM PTN, papan kertas untuk menulis, dan sapu tangan/tisu untuk 

mengusap keringat.

4. Tidur lebih awal 

5. Sebelum tidur berdoa kepada Tuhan

6. Jadikan hari ujian esok sebagai hari yang biasa-biasa saja dan bangun pagi dengan tersenyum seolah-

olah tidak ada ujian.

7. Minta doa restu kepada orang tua terutama ibu atau Mama kita tercinta.

Persiapan teman-teman akan sia-sia jika teman-teman sakit saat belajar. Belajar-bermain/santai-istirahat-makan harus 

seimbang. Hari minus satu hari bukanlah saatnya untuk belajar keras seperti hari-hari sebelumnya. Manfaatkan untuk 

refreshing entah jalan-jalan ke mall, makan-makan, main basket, dll. Siapkan diri dengan baik untuk keesokan harinya, 

berikut adalah yang perlu dilakukan :

 termasuk ruang dan meja yang bakal Anda gunakan esok. Bagi yang menggunakan 

kendaraan umum perkirakan waktu perjalanan supaya tidak terlambat. Jangan ambil risiko tidak 

mengecek lokasi ujian.

agar bisa bangun lebih pagi dengan kondisi segar

 memohon agar diberi kemudahan dan kehati-hatian.



Ø Pasca Hari H

Anda telah menyelesaikan 2 hari yang menyenangkan. Hal penting yang perlu anda 

siapkan sambil menunggu pengumuman adalah memfoto kopi kartu ujian dan 

menyimpannya dengan baik untuk ditunjukkan kepada panitia daftar ulang nantinya.

Setelah menunggu + 30 hari. Hasil SNM PTN akan diumumkan melalui internet, 

koran-koran nasional, papan pengumuman di kampus PTN masing-masing. Hari 

pengumuman adalah hari bersejarah kita semua, nama kita terpampang di koran-

koran nasional.

Masa pendaftaran ulang biasanya berlangsung selama 9 hari. Masing-masing PTN 

mempunyai syarat administrasi yang berbeda mengenai surat,surat, uang 

pangkal/SPI/SDPA. 

Ø Hari H

JANGAN MEMBAHAS SOAL DARI MEDIA APAPAUN 

(RADIO/KORAN/BIMBEL/Forum Internet/Facebook/Yahoo! Messenger DENGAN TEMAN)

Anda bangun dengan tersenyum hari ini. Barang-barang yang sudah disiapkan tadi malam periksa 

sekali lagi tanpa membawa buku pelajaran. Sarapan pagi secukupnya dan tiba 30 menit sebelum 

ujian dimulai jangan datang terlalu pagi karena akan membuat anda bosan.

Saat datang ke lokasi ujian pergilah ke WC/toilet dulu. Hindari diskusi dengan teman. Ingat !! Hari ini 

adalah adalah hari yang gembira. 

Saat mengerjakan soal kita perlu sikap cuek. Cuek pada soal-soal susah, kita fokuskan pada soal-

soal yang lebih mudah dahulu. Kerjakan dengan santai dan tenang. Hati-hati dalam mengarsir, 

terkadang ada jawaban yang seharusnya dijawab D malah diarsir A. Atau yang lebih parah lupa 

mengarsir jawaban. Selalu periksa kode peserta, nama, kode soal semua harus sama dengan 

formulir, LJK hari ke-1, LJK hari ke-2, jawaban teman-teman.

Sesudah ujian hari pertama. 

. Fokus 

persiapan hari kedua. Bagi peserta IPC untuk hari kedua bakal menghadapi sesi Kemampuan IPA 

dan kemampuan IPS, persiapkan bekal agar energi untuk berpikir tetap terjaga.



Selamat Atas Perjuangan Keras Anda Selama Ini.

Andalah Sang Juara.



Penutup... 

SNM PTN adalah persaingan yang tidak perlu ditakutkan

Untuk mengetahui arti satu tahun, tanya pada seorang siswa yang tidak naik kelas.

Untuk mengetahui arti satu bulan, tanya pada ibu yang melahirkan bayi prematur.

Untuk mengetahui arti satu minggu, tanya pada editor majalah mingguan.

Untuk mengetahui arti satu hari, tanya pada buruh harian yang punya enam anak untuk diberi makan.

Untuk mengetahui arti satu jam, tanya pada orang yang sedang mengerjakan ujian.

Untuk mengetahui arti satu menit, tanya pada orang yang ketinggalan keret

Untuk mengetahui arti satu detik, tanya pada seseorang yang selamat dari kecelakaan.

Selamat Anda sudah sudah menyelesaikan membaca buku ini. Dan anda sudah 3 langkah lebih maju mendekati kesuksesan di masa mendatang. Dan 

akan berlipat menjadi 10 langkah di depan jika Anda langsung bertindak untuk memulainya sekarang terhitung ebook ini anda tutup. Sudah terlalu banyak 

vitamin yang loe kumpulin tidak ada cara buat bikin loe sehat kecuali loe segera ambil gelas dan meminumnya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai 

sesuatu yang ada hanyalah terlalu banyak berpikir untuk memulainya. Sebuah lompatan yang besar terjadi atas keputusan yang cepat akan hal-hal kecil.

. Cukup 1 kali saja ikut SNM PTN jadikan pilihan kita adalah kenangan yang indah di saat kita 

mengingatnya kemudian.

Cobalah renungkan sejenak berbagai arti waktu berikut.

Untuk mengetahui arti satu milidetik, tanya pada seseorang yang memenangkan medali di Olimpiade.



JIKA  

JANGAN SIMPAN SENDIRI

SEBARKAN RASA HANGAT YANG ANDA DAPATKAN KE

 LAINNYA

AGAR 

 TIADA HENTI

Kirimkan Semua Feedback, Kesan Anda Ke... 

http://yorigroup.wordpress.com

II 

 

II SAHABAT ANDA II

SHARE AND BE HAPPY

SEMANGAT ANDA TERPOMPA II

KEBAIKAN AKAN TERUS 

MENGALIR


