KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PANITIA PUSAT
SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2018
Sekretariat: Gedung dr. Prakosa (Lt. 2) Kantor Pusat Universitas Sebelas Maret
Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan, Surakarta 57126

Telepon: 0271-7890329 Faksimili: 0271-636268 e-mail: panpus.snmptn.sbmptn@mail.uns.ac.id

SIARAN PERS
PERKEMBANGAN STATISTIK PDSS SNMPTN 2018
Panitia Pusat SNPMB PTN Tahun 2018. Disampaikan informasi secara resmi sehubungan dengan
perkembangan proses pelaksanaan pengisian dan verifikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa
(PDSS) pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018.
Bahwa proses pelaksanaan pengisian dan verifikasi PDSS telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2018
dan akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2018. Dari data statistik perkembangan PDSS sampai
tanggal 09 Februari 2018 (satu hari sebelum waktu berakhirnya pengisian dan verifikasi) diketahui
bahwa jumlah sekolah yang telah mengisi PDSS sebanyak 17.889. Adapun sekolah yang sudah
melakukan finalisasi sebanyak 10.152.
Dari sekolah yang telah mengisi data tersebut, jumlah siswa yang datanya telah diisikan sebanyak
2.293.513. Sedangkan siswa yang telah melakukan verifikasi pada PDSS sebanyak 648. 104.
Sampai pada tanggal 09 Februari 2018, berdasarkan data di PDSS masih ada sekolah yang belum
mengisikan data (non aktif) sebanyak 8.224 sekolah. Sekolah-sekolah yang belum mengisi data pada
PDSS diketahui paling banyak adalah sekolah-sekolah di wilayah Propinsi Jawa Barat (1.397 sekolah),
Jawa Timur (1.118 sekolah), Jawa Tengah (830 sekolah), Sumatera Utara (588 sekolah) dan Banten
(409 sekolah).
Beberapa permasalahan umum dan teknis yang dihadapi oleh sekolah dalam pengisian dan finalisasi
PDSS yang disampaikan kepada panitia melalui helpdesk, call center, hallo, dan menu bantuan di
laman PDSS adalah : (1) lupa password, (2) perubahan akreditasi, (3) NPSN dan lainnya.
Permasalahan yang dihadapai oleh sekolah tersebut telah dapat dibantu penyelesaiannya melalui
system yang telah ditetapkan.
Sehubungan dengan perkembangan statistik PDSS SNMPTN 2018 tersebut dan jadwal pengisian,
finalisasi dan verifikasi PDSS berakhir pada tanggal 10 Februari 2018 maka, dengan ini Panitia Pusat
SNPMB PTN 2018 memberikan penambahan waktu kepada sekolah yang telah mengisi data
PDSS 2018 tetapi belum finalisasi diberikan kesempatan untuk finalisasi termasuk para siswa yang
belum melakukan verifikasi sampai hari Senin,12 Februari 2018 pukul 23.59 WIB.
Diingatkan kepada para siswa yang telah melakukan verifikasi di PDSS untuk memperhatikan dengan
sungguh-sungguh jadwal pendaftaran yang akan dimulai pada tanggal 21 Februari 2018 sampai
dengan 6 Maret 2018.
Demikian siaran pers ini disampaikan kepada publik untuk dapat dipakai sebagai sumber informasi
resmi dari Panitia SNPMB PTN 2018.
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