
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 
merupakan tes masuk ke perguruan tinggi 
yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes 
Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai 
satu-satunya lembaga penyelenggara tes 
perguruan tinggi terstandar di Indonesia. 
Keunggulan pelaksanaan UTBK oleh 
LTMPT adalah dapat dilaksanakan dengan 
jumlah peserta yang banyak dan waktu 
yang cepat  serta hasil tes diberikan secara 
individu. UTBK 2020 dapat diikuti oleh siswa 
lulusan tahun 2018, 2019, dan 2020 dari 
pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) 
dan sederajat, serta lulusan Paket C tahun 
2018, 2019, dan 2020 dengan maksimal 
umur 25 Tahun. UTBK merupakan syarat 
utama untuk mengikuti Seleksi Bersama 
Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN).

Sejak tahun 2019, Seleksi Bersama Masuk 
Perguruan Tinggi  Negeri  (SBMPTN) 
merupakan seleksi penerimaan mahasiswa 
baru dengan menggunakan hasil UTBK saja 
atau hasil UTBK dan kriteria lain yang 
ditetapkan bersama oleh PTN. Oleh karena 
itu, informasi mengenai UTBK menjadi 
bagian yang tidak terpisah dari SBMPTN.

Latar Belakang

Memprediksi calon mahasiswa yang 
m a m p u  m e nye l e s a i ka n  s t u d i  d i 
perguruan tinggi dengan baik dan tepat 
waktu.
Memberi  kesempatan bagi calon 
mahasiswa untuk mengikuti tes secara 
fleksibel dalam memilih waktu dan 
lokasi tes.

Tujuan

1.

2. 

UTBK

Menyeleksi calon mahasiswa yang 
diprediksi mampu menyelesaikan studi 
di perguruan tinggi dengan baik dan 
tepat waktu berdasarkan hasil UTBK saja 
atau hasil UTBK dan kriteria lain yang 
ditetapkan bersama.
Memberi  kesempatan bagi calon 
mahasiswa untuk memilih lebih dari satu 
PTN lintas wilayah.
Membantu perguruan tinggi untuk 
memperoleh calon mahasiswa yang 
diprediksi mampu menyelesaikan studi 
di perguruan tinggi berdasarkan nilai 
akademik saja atau nilai akademik dan 
prestasi siswa lainnya.
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SBMPTN

Peserta diperbolehkan mengikuti UTBK 2020 sebanyak satu kali.

Ketentuan Umum UTBK 
dan SBMPTN

Siswa SMA/MA/SMK Kelas XII pada tahun 2020 atau peserta 
didik Paket C tahun 2020 dengan maksimal umur 25 Tahun.
Lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat tahun 2018 dan 2019 atau 
lulusan Paket C tahun 2018 dan 2019 dengan maksimal umur 25 
Tahun.
Peserta mengikuti satu kali tes UTBK.

Persyaratan UTBK
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Pendaftaran Berbayar (untuk pendaftar reguler dan pendaftar 
yang memilih skema KIP Kuliah tetapi ditetapkan harus tetap 
membayar biaya untuk mengikuti UTBK).
Pendaftaran Tidak Berbayar (khusus untuk pendaftar yang 
memilih skema KIP Kuliah dan ditetapkan sebagai pendaftar 
Tidak Berbayar untuk mengikuti UTBK oleh Kemdikbud).

Jenis Pendaftaran UTBK-SBMPTN 2020 dibagi menjadi dua 
tipe:

Jenis dan Tahapan Pendaftaran UTBK

Siswa SMA/MA/SMK/Sederajat Kelas 12 pada Tahun 2020, atau lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat tahun 
2018 dan 2019, atau lulusan paket C tahun 2018, 2019, dan 2020.
Bagi siswa SMA/MA/SMK/ Sederajat lulusan tahun 2020 harus memiliki Surat Keterangan Lulus 
Pendidikan Menengah, yang sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto berwarna terbaru 
yang bersangkutan dengan dibubuhi cap stempel yang sah.
Bagi siswa lulusan SAMA/MA/SMK/Sederajat tahun 2018 dan 2019 atau lulusan Paket C tahun 2018,2019, 
dan 2020 harus memiliki ijazah.
Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
Mempunyai akun di LTMPT.
Tidak lulus jalur SNMPTN 2020.

Persyaratan SBMPTN

Pendaftaran SBMPTN 2020 dilakukan melalui laman https://portal.ltmpt.ac.id.
Mengisi biodata (kecuali bagi yang sudah terdaftar di SNMPTN 2020).
Memilih PTN dan program studi dengan ketentuan bahwa pendaftar dapat memilih paling banyak dua 
program studi dalam satu PTN atau dua PTN.
Mengunggah portofolio bagi pendaftar yang memilih program studi bidang seni dan olahraga. Tata cara 
pengisian borang portofolio dapat diunduh dari laman https://download.ltmpt.ac.id.
Mengunggah dokumen lain sesuai dengan persyaratan pendaftaran SBMPTN 2020.

Tahapan Pendaftaran SBMPTN
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Program studi yang ada di PTN dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok Saintek 
dan kelompok Soshum.
Peserta dapat memilih program studi paling banyak dua program studi.
Urutan dalam pemilihan progra studi menyediakan prioritas pilihan.
Peserta SBMPTN 2020 dapat memilih program studi di PTN manapun.
Program studi dan daya tampung per PTN dapat dilihat di laman 
https://www.ltmpt.ac.id.

Kelompok Program Studi dan Jumlah Pilihan SBMPTN
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Membayar biaya UTBK.

Tahapan  Pendaftaran UTBK-SBMPTN 2020 dibagi menjadi 
dua tipe yakni A dan B. Informasi lebih lanjut tentang tahapan 
UTBK-SBMPTN dapat dilihat di https://www.ltmpt.ac.id.

Jenis Tes

Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 maka tes UTBK 
Tahun 2020 hanya berupa Tes Potensi Skolastik (TPS). TPS 
mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan 
pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah 
formal, khususnya pendidikan tinggi. Kemampuan ini meliputi 
kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, 
pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan 
memahami bacaan dan menulis.
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