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PENJELASAN 

TENTANG KEBIJAKAN, KRITERIA, PROSEDUR, INSTRUMEN, DAN 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

 

1.  KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

Rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk 

program sarjana (S-1) dan Diploma (Vokasi) berdasar kepada Peraturan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 90 tahun 2017 tentang Penerimaan 

Mahasiswa Baru Program Sarjana  pada Perguruan Tinggi Negeri yang implementasi 

pelaksanaannya didasarkan pada Surat Keputusan Rektor No. 221/UN8/SP/2018 terkait daya 

tampung 521/UN8/SP/2018 SNMPTN dan 726/UN8/SP/2018 SBMPTN. Rekrutmen 

mahasiswa Program Sarjana dilakukan melalui dua (2) jalur, yaitu (1) jalur yang dikelola secara 

nasional dan (2) jalur yang dikelola oleh ULM secara mandiri.  Rekrutmen mahasiswa baru 

yang dikelola secara nasional dikenal nama Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN dan SBMPTN) yang dapat diakses secara online. Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dapat diakses melalui Jalur Undangan dan jalur Ujian 

Tertulis (pedoman tertulis terkait SNMPTN dan SBMPTN terdokumentasi). 

Rekrutmen mahasiswa baru yang dikelola secara mandiri oleh ULM pada awalnya dikenal 

dengan nama PMDK yang kemudian berkembang menjadi SMUT hingga tahun 2011 dan 

kemudian menjadi SENYUM mulai tahun 2012-2013 dan UTAMA mulai tahun 2014 sampai 

sekarang. Ketentuan tentang Seleksi Mandiri UTAMA ULM didasarkan pada Surat Keputusan 

Rektor No.  804/UN8/SP/2018. Seleksi mahasiswa baru jalur mandiri dilaksanakan melalui: 

(1) seleksi ULM mandiri melalui bakat dan prestasi, dan (2) seleksi ULM mandiri melalui ujian 

tulis (pedoman tertulis terkait seleksi mahasiswa baru melalui jalur UTAMA terdokumentasi). 

Dalam implementasinya, tahapan persiapan, pelaksanaan pendaftaran, dan pelaksanaan tes 

diatur dalam 5 Prosedur Operasional Standar, yaitu BAK-POS-AKA-031 (jalur SNMPTN); 

BAK-POS-AKA-032 dan BAK-POS-AKA-034 (jalur SBMPTN); dan  BAK-POS-AKA-035 

dan BAK-POS-AKA-036 (jalur Mandiri). 

Rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru ULM untuk program S-2 dan S-3 (Pascasarjana)  

diselenggarakan langsung oleh Program Pascasarjana (PPs) pada bulan Februari – Juni. 

Kebijakan dan sistem pengelolaan penerimaan mahasiswa baru untuk program pascasarjana 

ULM dituangkan dalam Pedoman tertulis, yaitu Pedoman Akademik Pascasarjana ULM. 

2.  KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

A. SNMPTN 

SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur seleksi 

penerimaan calon mahasiswa baru yang diperuntukkan bagi siswa-siswi yang memiliki prestasi 

tinggi di sekolah. Seleksi didasarkan pada prestasi siswa yang dilihat dari nilai rapor dan 

prestasi lainnya yang relevan. Pendaftaran SNMPTN dilakukan secara online melalui laman 
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www.snmptn.ac.id. Calon peserta yang akan mendaftar harus mendapatkan rekomendasi dari 

kepala sekolah. Selanjutnya melakukan verifikasi data pendaftaran dan melakukan pendaftaran 

online SNMPTN. Adapun persyaratannya adalah: 

Persyaratan Pendaftaran SNMPTN untuk Sekolah adalah: 

SMA/SMK/MA atau sederajat (termasuk SRI di luar negeri) yang mempunyai NPSN dan telah 

mengisi PDSS dengan lengkap dan benar. 

Persyaratan peserta yang akan mengikuti SNMPTN adalah: 

Siswa SMA/SMK/MA atau sederajat (termasuk SRI di luar negeri) kelas terakhir yang 

memenuhi persyaratan. 

a. Memiliki prestasi unggul yaitu calon peserta masuk peringkat terbaik di sekolah, 

dengan ketentuan berdasarkan akreditasi sekolah sebagai berikut: 

 akreditasi A, 50% terbaik di sekolahnya; 

 akreditasi B, 30% terbaik di sekolahnya; 

 akreditasi C, 10% terbaik di sekolahnya; 

 belum terakreditasi, 5% terbaik di sekolahnya. 

Pemeringkatan dilakukan oleh Panitia Pusat berdasarkan data PDSS. 

b. Memiliki NISN dan terdaftar pada PDSS, 

c. Memiliki nilai rapor semester 1 sampai semester 5 (bagi siswa SMA/SMK/MA atau 

sederajat tiga tahun) atau nilai rapor semester 1 sampai semester 7 (bagi SMK empat 

tahun) yang telah diisikan pada PDSS. 

d. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN (dapat dilihat 

pada laman PTN bersangkutan). 

e. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN, yang mana 

persyaratan lain yang diatur oleh ULM tertuang dalam SK Rektor No.  

804/UN8/SP/2018 yaitu diantaranya: 

 Sehat Jasmani dan Rohani 

 Tidak Buta Warna untuk Prodi Farmasi dan Kedokteran 

 Lolos Psikotest untuk Prodi Kesehatan 

 Lolos Tes NAPZA 

B. SBMPTN 

SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur seleksi 

penerimaan calon mahasiswa baru yang seleksinya dilakukan melalui ujian tertulis yang diikuti 

oleh semua peserta dan ujian tambahan berupa ujian keterampilan untuk calon mahasiswa yang 

memilih Program Studi Olahraga atau Seni.Pendaftaran SBMPTN dilakukan secara online 

melalui laman http://www.sbmptn.ac.id/. Peserta mengakses alamat tersebut untuk melakukan 

pendaftaran tahap awal, selanjutnya membayar biaya seleksi, dan kembali mengakses alamat 

tersebut untuk melengkapi biodata pendaftaran online. 

http://www.infoonline.web.id/2015/08/pendaftaran-online-snmptn.html


Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat - 3 

Persyaratan peserta untuk mengikuti SBMPTN adalah: 

1. Warga Negara Indonesia 

2. Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C tahun 2015 dan 2016 harus 

memiliki ijazah. 

3. Lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat atau Paket C tahun 2017 minimal harus 

memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) yang sekurang-kurangnya memuat informasi 

jati diri dan foto terbaru yang dibubuhi cap/stempel yang sah. Pada proses pendaftaran 

online, SKL belum diperlukan; tetapi pada saat mengikuti ujian tulis, peserta wajib 

membawa SKL. 

4. Peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu 

kelancaran pembelajaran di program studinya. 

5. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani sehingga tidak mengganggu kelancaran proses 

pembelajaran. 

6. Tidak Buta Warna untuk Prodi Farmasi dan Kedokteran 

7. Lolos Psikotest untuk Prodi Kesehatan 

8. Lolos Tes NAPZA 

Pendaftaran Program Bidikmisi SBMPTN adalah: 

1. Calon peserta Bidikmisi terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala 

Sekolah. 

2. Setelah mendapatkan rekomendasi, maka calon peserta SBMPTN akan mendapatkan 

kode akses dan password dari Kepala Sekolah yang akan digunakan untuk login 

mendaftar Bidikmisi.  

3. Pendaftaran Bidikmisi dilakukan melalui situs resmi Bidikmisi, yaitu 

http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/ 

4. Peserta login menggunakan kode akses dan password dari Kepala Sekolah 

5. Isilah biodata diri anda dengan lengkap dan benar. 

6. Setelah selesai, cetaklah kartu peserta bidikmisi dan anda juga akan mendapatkan KAP 

dan PIN yang akan digunakan untuk login pendaftaran SBMPTN. 

C. UTAMA 

1. Peserta adalah lulusan SMA / MA / SMK / MAK yang lulus pada 3 tahun terakhir 

2. Bagi peserta yang telah lulus tahun 2015 dan 2016,  sudah harus memiliki ijazah. 

3. Bagi peserta yang telah lulus tahun 2017 telah memiliki Surat Keterangan Lulus 

Pendidikan Menengah, minimal memiliki informasi jati diri dan foto terbaru yang 

bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah. 

4. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani sehingga tidak mengganggu kelancaran proses 

pembelajaran. 

5. Tidak Buta Warna untuk Prodi Farmasi dan Kedokteran 

6. Lolos Psikotest untuk Prodi Kesehatan 

7. Lolos Tes NAPZA 
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D. PASCASARJANA 

1. Calon mahasiswa adalah Lulusan Program S1 untuk semua bidang disiplin ilmu. 

2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif  minimal 2,75 (pada skala 0-4) atau minimal 6,25 

(pada skala 0-10). 

3. Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan point 2 di atas, dapat diterima dengan 

melampirkan rekomendasi dari pimpinan atau memiliki karya tulis yang berbobot 

sesuai bidangnya atau ketentuan lainnya yang ditetapkan. 

E. PROGRAM PROFESI 

1. Warga Negara Indonesia yang berijazah Sarjana yang sama dengan Program Profesi 

yang akan ditempuh dari Perguruan Tinggi Negeri & Perguruan Tinggi Swasta yang 

telah terakreditasi. 

2. Lulus dalam seleksi masuk Program Pendidikan Profesi. 

3. Fotocopy ijazah yang telah disyahkan. 

4. Fotocopy transkrip akademik yang telah disyahkan. 

5. Memiliki surat keterangan berbadan sehat. 

6. Surat izin dari atasan bagi yang berstatus karyawan apabila tugas belajar. 

7. Bukti pembayaran biaya pendaftaran. 

8. Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar dan 2 x 3 sebanyak 4 lembar. 

F. Program Diploma 

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia Keturunan Asing yang 

dikukuhkan dengan Surat Bukti Kewarganegaraan. 

2. Memiliki  ijazah  bagi  siswa  angkatan  tahun  2015,  tahun  2016  dan angkatan tahun 

2017 surat keterangan dari sekolah. 

3. Sehat  jasmani  dan  rohani,  berkelakuan  baik  dan  tidak  terlibat  dalam penggunaan 

dan peredaran narkoba. 

4. Tidak Buta Warna untuk kelompok eksakta. 

3.  PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

a. Pendaftaran SNMPTN ULM 

ULM adalah salah satu universitas negeri yang membuka penerimaan mahasiswa baru melalui 

jalur SNMPTN. SNMPTN disebut juga sebagai jalur undangan, karena hanya siswa-siswi 

berprestasi yang diundang dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi SNMPTN. 

Pendaftaran SNMPTN dilakukan dengan 2 cara, yaitu (1) pengisian data di PDSS oleh Kepala 

Sekolah dan verifikasi oleh siswa, (2) Pendaftaran SNMPTN secara online oleh siswa melalui 

alamat website www.snmptn.ac.id. Secara grafis, alur pendaftaran SNMPTN ditampilkan pada 

Gambar 1. 

 

http://www.infoonline.web.id/2015/08/pendaftaran-snmptn.html
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Gambar 1 Alur Pendaftaran SNMPTN 

b. Pendaftaran SBMPTN ULM  

Selain membuka penerimaan mahasiswa baru mellaui jalur SNMPTN, ULM juga membuka 

jalur penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN. 

SBMPTN disebut juga sebagai jalur ujian tulis karena seleksinya dilakukan melalui ujian tulis. 

Untuk peserta yang memilih program studi Seni atau Olahraga, setelah mengukti ujian tulis, 

kemudian harus mengikuti ujian keterampilan. 

Pendaftaran SBMPTN dapat dilakukan seperti alur berikut ini (Gambar 2) : 

 Lakukan pendaftaran tahap awal SBMPTN di http://www.sbmptn.ac.id/ dengan 

mengisi biodata diri 

 Kemudian mencetak bukti pendaftaran awal SBMPTN 

 Selanjutnya membayar biaya pendaftaran di Bank BNI atau Mandiri 

 Akan mendapatkan KAP dan PIN dari Bank 

 Kembali mengakses alamat http://www.sbmptn.ac.id/ 

 Login menggunakan KAP dan PIN yang didapatkan dari Bank 

 Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan benar. 

 Cetak kartu tanda peserta SBMPTN 

 Bawa kartu tersebut saat mengikuti ujian tulis 
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Gambar 2. Alur Pendaftaran SBMPTN 

 

c. Pendaftaran Bidikmisi ULM  

Seperti Universitas lainnya, ULM juga merupakan salah satu Universitas Negeri yang 

menyalurkan program bantuan Bidikmisi. Bidikmisi adalah program pemberian bantuan 

kepada calon mahasiswa untuk membiayai pendidikannya di Perguruan Tinggi hingga selesai 

dengan catatan selesai tepat waktu. Calon peserta yang akan mendaftar Bidikmisi harus 

mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah. Pendaftaran Bidikmisi dapat dilakukan secara 

online melalui alamat resmi Bidikmisi yaitu http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/. 

Adapun alur proses pendaftaran bidikmisi ditampilkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3 Alur Pendaftaran Bidik Misi 

 

d. Pendaftaran Utama ULM 

Utama adalah jalur seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh ULM dalam rangka melakukan 

penerimaan mahasiswa baru. Jalur Utama ULM ini dapat disebut sebagai jalur alternatif 

dikarenakan bagi mahasiswa yang sebelumnya telah mengikuti seleksi jalur SNMPTN atau 

SBMPTN tetapi dinyatakan tidak lulus, maka dapat mengikuti seleksi jalur Utama ULM. 

Pendaftaran Utama ULM dilakukan dengan cara berikut ini (Gambar 4) : 
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Gambar 4. Jalur UTAMA ULM 

 

 Pendaftaran dilakukan melalui alamat http://admisi.ulm.ac.id dan pilih menu mendaftar 

(gambar 5). 

 Klik menu mendaftar untuk mendapatkan nomor pendaftaran. 

 Kemudian isi nama, nomor telepon, jalur masuk, gelombang, kelompok ujian, dan 

masukkan kode keamanan dengan benar, 

 Kemudian klik tombol daftar 

 Calon peserta akan mendapatkan bukti nomor pendaftaran dan dapat dicetak untuk 

bayar di BNI 

 Membayar biaya pendaftaran di semua channel BNI seperti: SMS Banking, Internet 

Banking, Teller BNI semua cabang, dan ATM. 

 Setelah membayar, maka akan endapatkan password. 

 Gunakan password tersebut dan nomor pendaftaran yang telah didapatkan saat mengisi 

form pendaftaran untuk login. 

 Silahkan login kembali ke alamat http://admisi.ulm.ac.id dan pilih menu login 

 Setelah berhasil login akan muncul form isian biodata lengkap. Yang bertanda (*) wajib 

diisi. 

 Setelah berhasil simpan form, kemudian Cetak/Print untuk mencetak kartu ujian. 

 Bawa kartu tersebut saat ujian berlangsung. 
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Gambar 5. Screenshoot tampilan Sistem Informasi Admisi ULM 

e. Pendaftaran Pascasarjana ULM  

Pendaftaran jenjang Pascasarjana ULM dapat dilakukan dengan mengikuti jalur seleksi jenjang 

pascasarjana yang informasi dapat diakses melalui laman: http://admisipasca.ulm.ac.id/ 

(Gambar 6). 

 

 

Gambar 6 Screenshoot tampilan Sistem Informasi Admisi Pascasarjana ULM 

e. Pendaftaran Program Profesi ULM  

Pendaftaran Program Profesi ULM dapat dilakukan dengan mengikuti jalur seleksi jenjang 

pascasarjana yang informasi dapat diakses melalui laman : http://admisiprofesi.ulm.ac.id/ 

(Gambar 7). 
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Gambar 7. Screenshot tampilan Sistem Informasi Admisi Profesi ULM 

4. INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

Instrumen prosedur penerimaan mahasiswa baru adalah: (1) kepanitiaan yang dibentuk dan 

diangkat melalui SK Rektor, (2) dokumen persyaratan pendaftaran, dan (3)  dokumen soal 

ujian. Cara penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan Permendiknas RI 

No. 34 tahun 2010 pasal 5 menyatakan bahwa hasil ujian nasional Sekolah Menengah Atas, 

Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan,  Paket  C,  atau  

bentuk  lain  yang  sederajat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam 

penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru.  

Penjaminan mutu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu instrumen 

yang wajib dipenuhi. Rektor wajib melaksanakan penjaminan mutu disetiap pelaksanaan 

tahapan ujian masuk penerimaan mahasiswa baru dengan membentuk kepanitian khusus 

monev dengan SK Rektor No. 889/UN8/SP/2018. Selanjutnya hasil pelaksanaan dilaporkan 

kepada Kementerian Ristekdikti. 

5. KEBIJAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT PENERI-MAAN 

MAHASISWA BARU 

Pengambilan keputusan terkait penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan 

mempertimbangkan pasal 2, 3, 4 dan 5 Permenristekdikti No. 2 Tahun 2015 yang kemudian 

diperbaharui sesuai pasal 3 Permenristekdikti No. 126 Tahun 2016 Tentang Penerimaan 

Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri dinyatakan bahwa pola 

penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:   

a) adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, 

kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap 

memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan 

Program Studi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; 

b) akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan 
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c) transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara terbuka dan hasil 

pelaksanaan dapat diakses oleh semua pihak secara mudah. 

Adapun penetapan daya tampung masing-masing program studi berdasarkan arahan 

Permenristekdikti dilakukan sebagai berikut : 

a) PTN menetapkan jumlah daya tampung Mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan 

antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana 

dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya 

pendidikan lainnya.  

b) Berdasarkan Permenristekdikti No. 90 Tahun 2017, Daya Tampung Prodi yang meliputi 

30% SNMPTN, 30% SBMPTN, 30% Mandiri serta paling sedikit 10% dari calon 

mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi namun kurang secara ekonomi 

maupun berasal dari daerah 3T.  

Selanjutnya ULM menuangkan dalam sistem pengambilan keputusan terkait penerimaan 

mahasiswa baru untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN mengikuti Permenristekdikti No.  90 

Tahun 2017. Hasil seleksi ini dituangkan melalui SK Rektor tentang Pengumuman Kelulusan 

Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 

Lokal Banjarmasin dan Pengumuman Panitia Pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa 

Baru Pada Perguruan Tinggi Negeri SK Rektor No. 634/UN8/SP/2018 untuk SNMPTN; SK 

Rektor No. 726/UN8/SP/2018 untuk SBMPTN, Sedangkan untuk jalur UTAMA, Profesi dan 

Pascasarjana selain mengikuti Permenristekdikti tersebut ULM juga Permenristekdikti No. 27 

Tahun 2017 dan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam SK Rektor nomor Dalam SK 

Rektor No.  1275/UN8/SP/2015 Tentang Pengambilan Keputusan Penerimaan Mahasiswa 

Baru sebagai dasar kebijakan diantaranya melalui:  Rapat Pimpinan ULM (Rektor, WR I dan 

dekan seluruh fakultas di ULM) melalui mekanisme sebagai berikut: (1) Penentukan passing 

grade masing-masing program studi, (2) Penentuan kelulusan berdasarkan daya tampung 

masing-masing prodi; 3. Kelulusan berdasarkan perangkingan masing-masing prodi; (4) 

Keputusan mahasiswa baru UTAMA ditetapkan dalam penerbitan SK Rektor tentang 

Pengumuman Kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Ujian Tulis Masuk Mandiri 

(UTAMA) No. 804/UN8/SP/2018. 

Seluruh rangkaian kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen dan kebijakan pengambilan 

keputusan diatas dilakukan secara konsisten serta up to date mengacu kepada perundang-

undangan yang berlaku serta sosialisasi dilakukan secara terbuka dan kontinyu melalui laman 

www.ulm.ac.id. 

 


