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KATA PENGANTAR

Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) adalah kegiatan seleksi calon
mahasiswa baru untuk memasuki Perguruan Tinggi Negeri dengan pola ujian tulis dan ujian
keterampilan khusus bagi program studi tertentu. Penyelenggaraan seleksi ini dilaksanakan oleh
Panitia pelaksana SMMPTN berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
POB ini disusun sebagai panduan baik bagi panitia maupun peserta SMMPTN 2020 agar dapat
terlaksana sesuai yang diharapkan, juga merupakan satu-satunya panduan dalam pelaksanaan
pendaftaran SMMPTN 2020, dan segala bentuk petunjuk lain menyangkut SMMPTN 2020 yang
bertentangan dengan isi buku POB ini dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam POB ini ataupun perubahan karena situasi dan kondisi akan diatur
kemudian.
Demikian atas segal perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 13 Juli 2020
Wakil Rektor Bidang Akademik/
Ketua Panitia Pelaksana
SMMPTN Unmul 2020,

Mustofa Agung Sardjono
NIP 19590219 198303 1 003

DESKRIPSI PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU
JALUR SMMPTN UNMUL TAHUN 2020
I. TUJUAN
Penyelenggaraan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Universitas Mulawarman
bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik guna mengikuti dan
menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
II. PERSYARATAN
Peserta SMMPTN tahun 2020 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
• Lulus dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat tahun
2018, 2019, dan 2020.
a. Bagi lulusan 2018 dan 2019, memiliki ijazah SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan
b. Bagi lulusan 2020 telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) dari Kepala Sekolah yang
dilengkapi, dengan pasfoto yang bersangkutan dan dicap stempel sekolah;
• Jurusan di SMA/MA/SMK/MAK yang diperbolehkan mendaftar pada program studi tertentu yang
sudah dipersyaratkan oleh program studi yang bersangkutan dapat dilihat pada situs
http://smmptn.unmul.ac.id;
• Peserta diharuskan menscan ijazah asli SMA/MA/SMK/MAK, SKHU atau Surat Keterangan Duduk
di Kelas XII, beserta daftar nilainya dan mengunggah pada portal http://smmptn.unmul.ac.id;
• Peserta harus mengisi jurusan SMA/MA/SMK/MAK pada portal http://smmptn.unmul.ac.id;
• Peserta mengisi pada portal pendaftaran SMMPTN 2020 semua nilai yang tercantum pada Ijazah
SMA/MA/SMK/MAK (bagi lulusan Tahun 2018 dan 2019) atau daftar nilai yang tertera pada Surat
Keterangan Hasil Ujian lulusan tahun 2020, apabila Ijazah yang belum terbit;
• Peserta tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran apabila program studi yang dipilih dan akan
divalidasi tidak sesuai dengan jurusan SMA/MA/SMK/MAK yang dipersyaratkan oleh program studi
bersangkutan;
• Membayar uang pendaftaran pada bank yang telah bermitra dengan Unmul : Bank BNI, Bank BTN,
Bank Mu’amalat, Bankaltimtara atau Bank Mandiri Cabang Samarinda;
• Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar
di perguruan tinggi serta tidak buta warna bagi program studi tertentu;
• Peserta yang memilih Program Studi Diploma III Keperawatan memiliki tinggi badan untuk laki-laki
≥ 155 cm, dan untuk perempuan ≥ 150 cm.

III. MEKANISME PENDAFTARAN
Pendaftaran dilaksanakan secara online/daring mulai tanggal : 20 Juli s/d 31 Juli 2020 pada
website http://smmptn.unmul.ac.id dengan tata cara sebagai berikut :
1. Calon peserta mempersiapkan Nomor KTP/SIM/NIS, email aktif, scan Ijazah/SKHU (max. 512 kb),
scan Transkrip/SKHU (max. 512 kb), file Poto (max. 512 kb), scan Kartu Peserta UTBK 2020 (bagi
peserta UTBK 2020), Scan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang akan dipergunakan untuk
Pembuatan Akun pada laman https://smmptn.unmul.ac.id/;
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2. Setelah selesai Pembuatan Akun selanjutnya data akan diverifikasi oleh panitia SMMPTN 2020.
Hasil verifikasi, kode pembayaran dan password akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan.
peserta diharapkan untuk mencetak kode pembayaran untuk memudahkan proses pembayaran;
3. Peserta yang sudah memperoleh Kode Daftar dapat melakukan pembayaran pada Bank BNI, Bank
BTN, Bank Muamalat, Bank Mandiri, atau Bank Kaltimtara, dengan Billing Number (Nomor Tagihan)
Kode Biaya + Kode Daftar. Contoh : 042013100001, dengan rincian sebagai berikut :
1. Jalur tes (peserta umum)
Rp. 150.000,2. Peserta yang pernah mendaftar UTBK-SBMPTN Tahun 2020
Rp. 100.000,Peserta yang terdaftar pada Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tidak dipungut Biaya
3.
Tahun 2020
4. Setelah melakukan pembayaran maka akun peserta aktif. Calon peserta dapat login dan mengisi
borang pada menu Pendaftaran pada portal smmptn (https://smmptn.unmul.ac.id/login);
5. Calon peserta melakukan Login dengan memasukkan Kode Daftar dan Password yang sudah ada;
6. Calon peserta mengisi borang (formulir) pendaftaran online sesuai dengan petunjuk yang ada secara
benar. Semua informasi yang diisikan dalam borang ini harus benar. Kesalahan/ kecurangan dalam
pengisian borang ini berakibat pembatalan penerimaan di Universitas Mulawarman;
7. Calon peserta harus menyimpan dan mencetak file Kartu Bukti Pendaftaran online, serta jadwal
pelaksanaan sesuai yang tertera pada kartu dimaksud;
8. Khusus peserta yang memilih program studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang dinyatakan
lulus Ujian tahap pertama diwajibkan untuk mengikuti Ujian psikotes secara daring/online serta
wawancara secara tatap muka dengan protokol kesehatan, dengan dikenakan biaya tambahan
sebesar Rp. 300.000,-. Calon peserta dapat membayar pada bank yang telah telah bermitra dengan
Unmul dengan menggunakan kode pembayaran (Kode Biaya + Kode Daftar), contoh :
152013100001.
9. Sesuai Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang BKT/UKT : bahwa
Perguruan Tinggi dimungkinkan untuk memberlakukan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)
di setiap fakultas, adapun besarannya akan ditentukan kemudian.
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10. SITUS RESMI SMMPTN
Website resmi SMMPTN UNMUL 2020 adalah http://smmptn.unmul.ac.id. Segala informasi mengenai SMMPTN
dapat diakses melalui situs web tersebut.

Alamat Panitia Pelaksana SMMPTN 2020 adalah Gedung Rektorat Unmul Lantai 1 Kampus Unmul
Gunung Kelua Samarinda Telp/Fax (0541) 749310 e-mail: smmptn@unmul.ac.id.
11. JADWAL UJIAN SECARA DARING/ONLINE
Peserta SMMPTN 2020 diwajibkan untuk mengikuti 2 (dua) tahapan pelaksanaan ujian yaitu :
A. Uji coba pelaksanaan ujian diselenggarakan SECARA DARING/ONLINE pada :
• Hari Sabtu, 1 Agustus 2020 Pukul 09.00 s/d 11.00 Wita.
• Hari Minggu, 2 Agustus 2020 Pukul 09.00 s/d 11.00 Wita.
B. Ujian diselenggarakan SECARA DARING/ONLINE sesuai yang tertera pada KARTU
PESERTA UJIAN SMMPTN 2020 dengan jadwal sebagai berikut:
• Hari Senin, 10 Agustus 2020
Sesi 1 : pukul 09.00 s/d 11.00 Wita.
Sesi 2 : pukul 14.00 s/d 16.00 wita.
• Hari Selasa, 11 Agustus 2020
Sesi 3 : pukul 09.00 s/d 11.00 Wita.
Sesi 4 : pukul 14.00 s/d 16.00 wita.
12. MATERI UJIAN
Untuk Kelompok Ujian SAINTEK :
Tes Potensi Akademik (TPA)
Tes Bidang Studi Kemampuan Dasar (TBSD)

:

Tes Bidang Studi Kemampuan SAINTEK (TBSK - SAINTEK) :

terdiri atas mata ujian Bahasa Indonesia,
dan Bahasa Inggris.
terdiri atas mata ujian Matematika, Biologi,
Kimia, dan Fisika.

Untuk Kelompok Ujian SOSHUM :
Tes Potensi Akademik (TPA).
Tes Bidang Studi Kemampuan Dasar (TBSD)

:

Tes Bidang Studi Kemampuan SOSHUM (TBSK –SOSHUM) :

terdiri atas mata ujian Matematika Dasar,
Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
terdiri atas mata ujian Ekonomi, Geografi,
Sejarah dan Sosiologi

13. KELOMPOK PROGRAM STUDI DAN JUMLAH PILIHAN
1. Program Studi di Unmul dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :
Program Studi kelompok SAINTEK dan SOSHUM;
2. Setiap peserta kelompok ujian SAINTEK / SOSHUM dapat memilih sebanyak-banyaknya
2 (dua) program studi sesuai dengan kelompok ujian yang diikuti.
3. Pilihan 1 dan 2 harus satu bidang (saintek saja atau soshum saja)
4. Hanya dapat mendaftar 1 kali.
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14. UJI KETERAMPILAN
Peserta ujian yang memilih program studi Pendidikan Jasmani dan Program Studi
Etnomusikologi diharuskan mengunggah portopolio yang dilaksanakan bersamaan dengan waktu
pendaftaran, penilaian hasil portofolio oleh tim penilai akan dilaksanakan tanggal 13 dan 14
Agustus 2020.
15. UJIAN PSIKOTES/ WAWANCARA
Peserta ujian yang memilih Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, pengumuman
kelulusan tahap pertama tanggal 12 Agustus 2020.
Peserta yang dinyatakan lulus pada tahap pertama harus :
1. Membayar biaya psikotes dan wawancara tanggal 13 Agustus 2020;
2. Mengikuti Psikotes secara daring/online, serta wawancara secara tatap muka pada
tanggal 14 dan 15 Agustus 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
16. TATA TERTIB UJIAN
a. SEBELUM UJIAN
Sebelum pelaksanaan Ujian :
• Peserta sudah mengetahui jadwal seperti yang tercantum pada Kartu Peserta Ujian SMMPTN
2020;
• Peserta harus mempersiapkan diri paling lambat 30 menit sebelum jadwal ujian dimulai;
• Peserta harus memastikan jaringan listrik, koneksi jaringan internet dan menggunakan
perangkat komputer/laptop yang memiliki webcam dengan Sistem Operasi Windows yang
dapat berfungsi dengan baik, saat mengikuti uji coba ujian maupun pelaksanaan ujian;
• Tempat melaksanakan ujian harus memiliki penerangan yang cukup;
• Kamera pada perangkat komputer/laptop tidak terhalang/tertutup dan mengarah pada peserta
selama ujian berlangsung.
• Perangkat komputer/laptop harus terinstal Aplikasi Safe Exam Browser (SEB) dan Aplikasi
Peserta Ujian
• Mengakses informasi dan membaca serta menyimak petunjuk tata tertib pelaksanaan ujian;
• Pada saat ujian berlangsung, peserta TIDAK diperbolehkan membawa:
- Segala macam buku, catatan dan kertas apapun;
- Segala macam alat hitung, antara lain kalkulator, mistar hitung, sempoa dan lain sebagainya;
- Segala macam alat komunikasi elektronik antara lain, radio komunikasi, handy talkie, telepon
seluler, alat bantu pendengaran, jam tangan digital, dan lain sebagainya.
b. SELAMA UJIAN BERLANGSUNG
• Peserta mengisi Nomor Peserta dan Password pada Aplikasi Ujian untuk masuk dalam ruang
ujian online sesuai dengan waktu ujian yang tertera pada kartu ujian;
• Peserta akan memulai ujian setelah diberi perintah oleh pengawas ujian secara daring/online;
• Peserta tidak diperbolehkan meninggalkan tempat ujian sampai dengan ujian dinyatakan
selesai;
• Peserta yang sudah menyelesaikan seluruh soal ujian sebelum waktu ujian habis harus tetap
duduk tenang di tempat dan tetap terkoneksi dengan aplikasi ujian.
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c. SETELAH UJIAN SELESAI
• Peserta harus segera berhenti mengerjakan soal ujian setelah tanda waktu ujian habis;
• Peserta tetap duduk di tempat sampai pengawas ujian selesai dan mempersilakan untuk
mengakhiri koneksi secara daring/online;
d. PESERTA YANG TIDAK MENGIKUTI SALAH SATU ATAU SELURUH ATURAN AKAN
DIANGGAP GUGUR PADA UJIAN SMMPTN 2020.
17. PENGUMUMAN HASIL UJIAN
Hasil ujian diumumkan di website dengan alamat https://smmptn.unmul.ac.id yang dapat diakses
pada tanggal 23 Agustus 2020.
XII. LAIN-LAIN
a. Panitia SMMPTN tahun 2020 Unmul tidak bertanggung jawab apabila terjadi pemadaman listrik,
gangguan jaringan internet pada lokasi ujian peserta, maupun kerusakan peralatan yang
digunakan oleh peserta pada saat ujian, sehingga menyebabkan tidak bisa mengikuti sesuai
waktu yang telah ditentukan;
b. Terhadap kejadian di atas khususnya pada huruf “a” panitia memutuskan tidak akan diadakan
ujian ulangan maupun pengembalian uang pendaftaran;
c. Panitia pelaksana SMMPTN 2020 Universitas Mulawarman berhak mengubah informasi ini
tanpa pemberitahuan terlebih dulu.

Samarinda, 13 Juli 2020
Wakil Rektor Bidang Akademik/
Ketua Panitia Pelaksana SMMPTN Unmul 2020,

Mustofa Agung Sardjono
NIP. 19590219 198303 1 003
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