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Biaya SNMPTN Jalur
Undangan Digratiskan
BANDA NEIRA - Pemerintah akan
menggratiskan biaya pendaftaran
seleksi nasional masuk perguruan tinggi
negeri (SNMPTN) untukjalur undangan.

Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Mendikbud) Moham-
mad Nub mengatakan, reneana
tersebut akan dilakukan kare-
na ada bantuan operasional per-
guruan tinggi negeri (BOPTN).
Menurut dia, tahun-tahun
sebelumnya setiap ealon ma-
hasiswa yang ikut tes SNMPTN
jalur undangan harus bayar, itu
pun belum tentu dite-rima.

Tetapi untuk saat ini, mes-
kipun tidak semua mahasiswa

diterima melalui SNMPTN,
mereka tidak akan dibebani
biaya apa pun.

Sekadar diketahui, pada ja-
lurundangan,ealonmahasiswa
sebelumnya dikenakan biaya
Rp175.000 per pelamar. Meka-
nisme pembayaran pendaftar-
an melalui Bank Mandiri atau
kantor pos terdekat. Setelah
membayar, pendaftar akan di-
berikanpersonal identity num-
ber (PIN) sebagai kata kunei

pendaftaran online di laman
unuuisnmptn.ac.id.

"Meski ada pos Bidik Misi
(yang digratiskan), ada juga
peserta yang tidak melalui
jalur itu," jelas Mendikbud M
Nuh seusai memberikan ku-
liah umum di Sekolah Tinggi Il-
mu Perikanan Sjahrir-Hatta,
kemarin di Banda Neira Ma-
luku.

Menurut dia, ditiadakan-
nya biaya pendaftaran SNM-
PTN jalur undangan untuk
memperbesar akses lulusan
SMAfSMKIMANagar menem-
puh pendidikan di perguruan
tinggi. Pendaftaran seeara cu-
ma-cuma ini juga menjadi eara
pemerintahmemperbesarang-
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ka partisipasi kasar (APK)
yang saat ini hanya 26%, men-
jadi lebih tinggi lagi pada ta-
hunmendatang.

Sa at ini ada 61 perguruan
tinggi negeri (PTN) yang dapa t
dipilih peserta. Pada Jull lalu,
jalur undangan diikuti oleh
53.041 peserta dengan kuota
awal meneapai 58.329 orang.

Menurut Mendikbud, ada
dua seleksi nasional untuk ma-
sukPTN yaknimelaluijalurun-
dangan sebesar 50%, dimana
variabel utamanya peneri-
maan melalui jalur ini ialah
melihat nilai UN dan nilai ra-
por. Lalu, melalui jalur ujian
tulis sebesar 30%.
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