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SIARAN PERS 

 

 

PENDAFTARAN SNMPTN 2020 

Jakarta LTMPT 2020. Sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan sebelumnya, proses 

Penerimaan Mahasiswa Baru PTN, saat ini sudah sampai pada tahapan masa Pendaftaran SNMPTN 

2020. Jadwal pendaftaran SNMPTN dimulai tanggal 14 Februari (pukul 14.00 WIB) sampai dengan 

27 Februari 2020 (pukul 23.59 WIB). Siswa yang dinyatakan eligible dimohon memperhatikan 

kerangka waktu pendaftaran SNMPTN tersebut. Tahapan pendaftaran SNMPTN sebagai berikut. 

1. Siswa melakukan login melalui Portal LTMPT di laman https://portal.ltmpt.ac.id 

menggunakan Akun LTMPT yang telah dibuat sebelumnya. 

2. Siswa memilih menu pendaftaran SNMPTN. 

3. Siswa mengisi pilihan PTN dan pilihan program studi. Pilihan paling banyak 2 program studi, 

dengan alternatif pemilihan: (a) memilih 2 progam studi dalam 1 PTN, (b) memilih masing-

masing 1 program studi dari 2 PTN, dan (c) memilih hanya 1 program studi pada 1 PTN. 

4. Siswa yang memilih program studi seni dan olahraga harus mengunggah dokumen portofolio 

sesuai program studi pilihannya. Template portofolio tersedia di laman Pendaftaran SNMPTN. 

5. Siswa dapat mengunggah dokumen prestasi tambahan yang dimiliki. 

6. Siswa melengkapi isian data diri, identitas orang tua, dan data ekonomi keluarga. 

7. Siswa mengisi data ketunaan (bila diperlukan). 

8. Siswa menyetujui Pernyataan Keikutsertaan SNMPTN dengan memberi tanda centang (√) 

pada kolom yang tersedia. 

9. Siswa melakukan Finalisasi Pendaftaran dan dilanjutkan dengan mencetak Kartu Tanda Peserta 

sebagai bukti Peserta SNMPTN 2020. Setelah Finalisasi dan Cetak Kartu, Siswa tidak bisa 

melakukan perubahan data dengan alasan apa pun. 

Pendaftaran dinyatakan selesai setelah siswa melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta SNMPTN. 

Siswa yang tidak melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta, dianggap tidak menyelesaikan 

pendaftaran dan tidak diikutsertakan pada Seleksi SNMPTN 2020.   

Siswa yang mengalami kendala teknis dalam pendaftaran SNMPTN dapat menghubungi layanan Call 

Center 0804 1 450 450 atau https://halo.ltmpt.ac.id. 

Demikian siaran pers ini disampaikan secara resmi kepada pihak sekolah dan siswa agar dapat 

dipahami dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Terima kasih disampaikan kepada 

Bapak/Ibu/Saudara Wartawan yang telah turut serta menyebarluaskan siaran pers ini. 

 
Jakarta, 14 Februari 2020 
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MOHAMMAD NASIH 

NIP 196508061992031002 
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