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UJIAN SARINGAN MASUK ITB (USM-ITB) 2008 DI DAERAH 

 

Peserta USM-ITB 2008 di Daerah yang gagal di USM-ITB 2008 di Daerah atau peserta USM-ITB 

2008 di Daerah yang dinyatakan lulus tetapi ingin kembali mencoba mengikuti USM-ITB 2008 

Terpusat, diperkenankan untuk mengikuti USM-ITB 2008 Terpusat, dengan peluang kelulusan 

yang sama dengan peserta-peserta lainnya, dengan catatan, tidak diperkenankan untuk mengurangi 

nilai SDPA yang pernah dijanjikan sebelumnya, pada saat peserta yang bersangkutan mengikuti USM-

ITB 2008 di Daerah.  

Khusus bagi peserta USM-ITB 2008 di Daerah yang dinyatakan lulus tetapi ingin kembali mencoba 

mengikuti USM-ITB 2008 Terpusat, dapat membatalkan kelulusannya di USM-ITB 2008 di Daerah, 

dengan cara tidak melakukan pembayaran biaya SDPA. Kelulusan peserta yang bersangkutan di 

USM-ITB 2008 di Daerah yang telah dibatalkan, tidak dapat diklaim ulang untuk alasan apapun.  

Informasi mengenai keikutsertaan calon peserta di USM-ITB 2008 dan SPMB 2008, dapat dilihat 

di bagian lain dari situs ini.  

 

USM-ITB ini bertujuan untuk mendapatkan mahasiswa yang mempunyai kualifikasi akademik dan 

kepribadian yang baik. Untuk keberhasilan di bidang pekerjaan, selain mempunyai kualifikasi 

akademik yang baik, kualitas dalam hal-hal seperti leadership, komunikasi, kreativitas, loyalitas, dan 

sikap-sikap lainnya sangat menentukan. Untuk mencapai hal tersebut, maka ITB senantiasa melakukan 

perbaikan dari segala aspek yang masih memungkinkan, yaitu mulai dari segi dasar dan prosedur 

penerimaan mahasiswanya hingga proses dan prosedur pembelajaran di ITB.  

Kegiatan penjaringan atau tes di daerah, merupakan salah satu pilihan yang menawarkan kemudahan 

kepada calon mahasiswa untuk mengakses sistem seleksi mahasiswa baru ITB. USM-ITB 2008 di 

Daerah terdiri atas tiga jalur ujian yang berbeda, yaitu : 

1. Jalur Penelusuran Minat, Bakat, dan Potensi (PMBP). 

2. Jalur Ujian Masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain (UMFSRD). 

3. Jalur Ujian Masuk Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM). 

USM – ITB di Daerah tahun 2008 pada pelaksanaannya akan melibatkan Pemerintah Daerah, Ikatan 

alumni atau pihak lain yang ditunjuk oleh ITB. Program ini memberi kesempatan putra/putri daerah 

untuk mengikuti seleksi USM-ITB tanpa harus meninggalkan daerahnya masing-masing selama 

mengikuti tes 2 hari berturut-turut.  

Khusus untuk pelaksanaan USM-ITB di Daerah, peserta ujian harus berasal dari SMA pada propinsi 

tempat dimana USM-ITB di Daerah diselenggarakan dan program ini baru akan diselenggarakan bila 

peserta di daerah yang bersangkutan berjumlah minimum 40 orang. Untuk mengikuti program ini 

pihak pelaksana daerah harus mengirimkan letter of intent. 

TUJUAN 

USM-ITB bertujuan memilih calon mahasiswa ITB yang memiliki kemampuan akademik, 

kematangan pribadi, kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan 

pendidikan program sarjana yang sesuai dengan minat dan bakatnya dalam batas waktu yang telah 

ditetapkan. 
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POLA SELEKSI 

1. USM-ITB menyeleksi para calon mahasiswa yang diperkirakan dapat menyelesaikan 

pendidikan di ITB dengan hasil baik dan pada waktu yang telah ditetapkan. 

2. Seleksi dilakukan melalui ujian tertulis yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut. 

3. Seleksi dilakukan secara serentak untuk semua jalur pilihan ujian. Calon peserta dapat 

memilih salah satu, dua, atau ketiga jalur ujian yang disediakan, asalkan dapat memenuhi 

semua persyaratan dari masing-masing jalur ujian. 

4. Hasil ujian tertulis merupakan penentu utama dalam pengambilan keputusan pada seleksi ini. 

PERSYARATAN PESERTA UJIAN 

 PERSYARATAN UMUM 

Peserta ujian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Warga Negara Indonesia  

2. Untuk pelaksanaan USM-ITB 2008 di Daerah, peserta harus berasal/lulusan dari SMA yang 

berada di wilayah pelaksanaan USM-ITB yang bersangkutan.  

3. Khusus bagi calon peserta dengan Ijazah y ang bukan berasal dari salah satu SMA di 

Indonesia, hanya dapat mengikuti USM-ITB 2008 di Daerah, di wilayah pelaksanaan 

Bandung, sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan Surat Keterangan Penyetaraan 

Ijazah dari DEPDIKNAS.  

4. Tidak memiliki ketunaan yang mengganggu kelancaran belajar dalam program studi 

pilihannya.  

5. Bersedia memenuhi biaya pendidikan yang terdiri atas Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 

(BPP) dan Sumbangan Dana Pengembangan Akademik (SDPA)  

6. Mengikuti ujian seleksi yang mencakup penilaian terhadap kemampuan penalaran dan 

akademik.  

7. Menunjukkan Surat Tanda Kelulusan (STL) pada saat pendaftaran awal di Bandung. 

Kelulusan SMA adalah syarat utama menjadi mahasiswa ITB.  

8. Mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian seleksi dan mengembalikan sendiri formulir 

pendaftaran (tidak diwakilkan) pada saat yang telah ditentukan.  

9. Bagi calon peserta dengan tahun ijazah 2006 dan 2007, menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi 

Ijazah SMA yang dilegalisir.  

10. Bagi calon peserta dengan tahun ijazah 2006 dan 2007, menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi 

Surat Tanda Kelulusan (STL/STK) yang dilegalisir.  

11. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir oleh catatan 

sipil/notaris. Surat Kenal Lahir dan/atau dokumen sejenisnya tidak dapat digunakan.  

12. Bagi calon peserta dengan tahun ijazah 2008, menyerahkan surat keterangan dari sekolah 

(berfoto dan dicap sekolah), yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan merupakan 

pelajar kelas 3 di sekolah tersebut.  

13. Menyerahkan 4 (empat) buah pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm hitam putih dengan berpakaian 

sopan dan rapih  

14. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Buta Warna asli dari dokter spesialis mata, bagi 

mahasiswa yang memilih FMIPA (Kimia), SITH, SF, FITB (Teknik Geologi), FTTM (Teknik 

Pertambangan), FTI (Teknik Kimia), FTSL (Teknik Lingkungan), dan FSRD.  
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PERSYARATAN PESERTA PER JALUR UJIAN 

USM-ITB terdiri atas 3 jalur ujian yang berbeda, dan diselenggarakan secara simultan, yaitu :  

1. Jalur Penelusuran Minat, Bakat, dan Potensi (PMBP), untuk peminat program studi :  

� Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)  

� Matematika  

� Fisika  

� Astronomi  

� Kimia  

� Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian (FITB)  

� Teknik Geologi  

� Teknik Geodesi dan Geomatika  

� Meteorologi  

� Oseanografi  

� Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM)  

� Teknik Pertambangan 

� Teknik Perminyakan  

� Teknik Geofisika 

� Teknik Metalurgi  

� Fakultas Teknologi Industri (FTI)  

� Teknik Kimia  

� Teknik Fisika  

� Teknik Industri  

� Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD)  

� Teknik Mesin  

� Teknik Penerbangan  

� Teknik Material  

� Sekolah Farmasi (SF)  

� Sains dan Teknologi Farmasi  

� Farmasi Klinik dan Komunitas  

� Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)  

� Teknik Sipil  

� Teknik Lingkungan  

� Teknik Kelautan  

� Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)  

� Teknik Elektro  

� Teknik Informatika  

� Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)  

� Biologi  

� Mikrobiologi  

� Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan 

(SAPPK)  

� Arsitektur  

� Perencanaan Wilayah dan Kota  

2. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) bidang IPA di wilayah tempat USM-

ITB di Daerah diselenggarakan, bukan Ijazah Persamaan, dengan tahun 

ijazah 2006, 2007 dan 2008.  

3. Tidak buta warna, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter spesialis 

mata, bagi calon mahasiswa yang memilih program studi :  

� Kimia (FMIPA)  

� Biologi (SITH)  

� Mikrobiologi (SITH)  

� Sains dan Teknologi Farmasi (SF)  

� Farmasi Klinik dan Komunitas (SF)  
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� Teknik Geologi (FITB)  

� Teknik Pertambangan (FTTM)  

� Teknik Kimia (FTI)  

� Teknik Lingkungan (FTSL)  

2. Jalur Ujian Masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain (UMFSRD) untuk program studi :  

� Seni Rupa  

� Kria  

� Desain Interior  

� Desain Komunikasi Visual  

� Desain Produk  

1. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) di wilayah tempat USM–ITB di Daerah diselenggarakan, bukan 

Ijazah Persamaan, dengan tahun ijazah 2006, 2007 dan 2008.  

2. Tidak buta warna, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter 

spesialis mata.    

3. Jalur Ujian Masuk Sekolah Bisnis dan Manajemen (UMSBM) untuk program studi 

Manajemen.  

0. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) bidang IPA atau IPS, di wilayah 

tempat USM–ITB di Daerah diselenggarakan, bukan Ijazah Persamaan, 

dengan tahun ijazah 2006, 2007 dan 2008.  

 Keterangan :  

• Calon peserta dapat memilih 3 (tiga) fakultas/sekolah dari seluruh fakultas/sekolah yang 

ditawarkan di ITB, tidak terbatas pada jalur ujian.  

• Calon peserta dapat memilih salah satu, dua, atau ketiga jalur ujian yang disediakan.  

 

PEMBELIAN DAN PENGEMBALIAN FORMULIR PENDAFTARAN 

Untuk mendapatkan formulir pendaftaran, tidak diperlukan persyaratan apapun. Calon peserta USM-

ITB hanya akan diminta menentukan pilihan jalur ujian dan melunasi biaya ujian, pada saat pembelian 

formulir. Calon peserta USM-ITB 2008 di Daerah dapat memilih salah satu atau kombinasi dari dua 

atau tiga jalur ujian yang tersedia.  

Formulir USM-ITB 2008 di Daerah yang telah diisi lengkap harus dikembalikan oleh calon peserta ke 

panitia lokal wilayah pelaksanaan USM-ITB 2008 di Daerah, sesuai dengan jadwal pengembalian 

yang telah ditentukan. Kartu Tanda Peserta Ujian USM-ITB 2008 di Daerah akan diberikan kepada 

calon peserta yang bersangkutan, satu hari sebelum pelaksanaan ujian USM-ITB 2008 di Daerah. 

Kartu Tanda Peserta USM-ITB 2008 di Daerah harus diambil sendiri oleh calon peserta yang 

bersangkutan (tidak dapat diwakilkan). 

Formulir pendaftaran USM-ITB 2008 di Daerah dapat diperoleh di masing-masing kota tempat 

pselaksanaan USM-ITB 2008 di Daerah, mulai hari Senin, tanggal 7 Januari s.d. 14 Februari 2008. 

Informasi mengenai biaya ujian dan lokasi pelaksanaan ujian USM-ITB 2008 di Daerah dapat 

diperoleh di masing-masing Panitia Pelaksana Lokal. Kota-kota tempat pelaksanaan USM-ITB 2008 

di Daerah :  

• Wilayah Pelaksanaan DKI Jakarta dan Banten :  

o Untuk calon peserta yang merupakan pemilik Ijazah SLTA tahun 2006, 2007, atau 

2008 di DKI Jakarta dan Propinsi Banten.  

o Lokasi pelaksanaan ujian USM-ITB 2008 di Daerah di DKI Jakarta dan Banten : 

Jakarta dan Serpong  
o Waktu pelaksanaan ujian : 29 - 30 Maret 2008 
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o Pengembalian Formulir USM-ITB 2008 di Daerah : 11 s.d. 14 Februari 2008  

o Biaya ujian :  

� Jakarta : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)  

� Serpong : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)  

• Wilayah Pelaksanaan Jateng dan Jatim :  

o Untuk calon peserta yang merupakan pemilik Ijazah SLTA tahun 2006, 2007, atau 

2008 di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.  

o Kota pelaksanaan ujian USM-ITB 2008 di Daerah di Jateng dan Jatim : Magelang 

dan Surabaya  
o Waktu pelaksanaan ujian : 5 - 6 April 2008 

o Pengembalian Formulir USM-ITB 2008 di Daerah : 11 s.d. 14 Februari 2008  

o Biaya ujian :  

� Magelang : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)  

� Surabaya : Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)   

• Wilayah Pelaksanaan Jawa Barat :  

o Untuk calon peserta yang merupakan pemilik Ijazah SLTA tahun 2006, 2007, atau 

2008 di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.  

o Lokasi pelaksanaan ujian USM-ITB 2008 di Daerah di Jawa Barat : Bandung, Bogor, 

dan Bekasi  
o Waktu pelaksanaan ujian : 5 - 6 April 2008 

o Pengembalian Formulir USM-ITB 2008 di Daerah : 11 s.d. 14 Februari 2008  

o Biaya ujian :  

� Bandung : Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)  

� Bogor : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)  

� Bekasi : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

 

USM-ITB 2008, wilayah pelaksanaan Jawa Barat 

Diperuntukkan bagi calon peserta USM-ITB 2008 yang merupakan lulusan/berasal dari SLTA di 

Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, dengan tahun ijazah 2006, 

2007, dan 2008.  

Alamat Panitia Pelaksana Lokal di kota-kota lokasi pelaksanaan USM-ITB 2008 di Daerah di wilayah 

pelaksanaan Jawa Barat :  

• Bandung :  

o Institut Teknologi Bandung (ITB)  
� Loket Direktorat Pendidikan ITB, Gd. ANNEX ITB, Jl. Tamansari no. 64 

Bandung  

� Telp./Fax. : 022-2508519, 022-2530689  

� e-mail : usmitb@pusat.itb.ac.id  

� Web : http://www.itb.ac.id/usm-itb/   

• Bogor :  

o SMA Negeri 1 Bogor (u.p. Dra. Hj. Elyati Marlen)  

� Jl. Ir. H. Juanda no. 16 Bogor  

� Telp. : 0251-321758  

� Fax. : 0251-337532  

� e-mail : smunsabo@indo.net.id  

  

o SMA Madania Bogor (u.p. Mustafa Yamin)  

� Telaga Kahuripan, Parung, Bogor  
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� Telp. : 0251-617288  

� Fax. : 0251-603323    

• Bekasi :  

o SMA International Islamic Boarding School (IIBS) RI Cikarang, Bekasi 
(u.p.Rochmadi, SSi )  

� Jl. Raya Industri no. 1 Hyundai, Lippo Cikarang, Bekasi  

� Telp. : 021-8972181, 021-8972182  

� Fax. : 021-89907736  

� e-mail : admin@smaiibs.com  

Jadwal Kegiatan USM-ITB 2008 di Daerah di wilayah pelaksanaan Jawa Barat :  

• Penjualan Formulir USM-ITB 2008 di Daerah : 7 Januari s.d. 14 Februari 2008  

• Pengembalian Formulir USM-ITB 2008 di Daerah : 11 s.d. 14 Februari 2008  

• Pengambilan Kartu Tanda Peserta Ujian : 4 April 2008  

• Pelaksanaan Ujian USM-ITB 2008 di Daerah : 5 - 6 April 2008  

Biaya Ujian : informasi selengkapnya dapat diperoleh di alamat Panitia Lokal di masing-masing kota 

pelaksana  

• Bandung : Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)  

• Bogor : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

• Bekasi : Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) 

Lokasi Pelaksanaan Ujian USM-ITB 2008 di Daerah di wilayah pelaksanaan Jawa Barat : akan 

diinformasikan kemudian di alamat Panitia Lokal di masing-masing kota pelaksana 

Berikut ini adalah jadwal harian pelaksanaan USM-ITB di Jawa Barat. Peserta diminta 
hadir di lokasi ujian, 30 menit sebelum ujian dilaksanakan 

  

Waktu Hari Pertama (5 April 2008)  Jalur Pilihan Ujian 

07.30 - 12.30 Psikotes PMBP, UMFSRD dan SBM 

12.30 - 13.30 Istirahat 

13.30 - 16.00 Kemampuan Seni Rupa  UMFSRD  

 Waktu Hari Kedua (6 April 2008)  Jalur Pilihan Ujian 

07.30 - 09.00 Tes Bakat Skolastik PMBP, UMFSRD dan SBM 

09.00 - 09.15 Istirahat 

09.15 - 09.45  Tes Peta Bakat dan Kekuatan Individu  PMBP, UMFSRD dan SBM 

09.45 - 10.00  Istirahat 

10.00 - 11.00 Bahasa Inggris  PMBP, UMFSRD dan SBM 

11.00 - 11.15 Istirahat 

11.15 - 12.45 Matematika Dasar  PMBP dan SBM 

12.45 - 14.00 Istirahat 

14.00 - 16.00  Kemampuan MIPA Terpadu  PMBP 
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BIAYA PENDIDIKAN  

Bila calon mahasiswa dinyatakan lulus dan mendaftarkan diri sebagai mahasiswa ITB, maka seluruh 

biaya yang diperlukan oleh mahasiswa selama menempuh pendidikannya di ITB, terdiri atas :   

• Sumbangan Dana Pengembangan Akademik (SDPA) yang dibayarkan hanya sekali saja, 

dan harus sudah lunas sebelum pendaftaran bagi mereka yang diterima. ITB tidak 

menyediakan mekanisme pembayaran SDPA secara angsuran. Besarnya SDPA tergantung 

jalur ujian yang ditempuh :  

o Minimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bagi peserta yang memilih 

salah satu pilihannya adalah SBM.  

o Minimal Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bagi peserta yang 

memilih Fakultas/Sekolah yang lain dan tidak memilih SBM. 

o Tidak ditentukan besarnya (SDPA boleh nol rupiah) bagi peserta yang sejak awal 

memilih program studi-program studi pada fakultas tertentu yang kurang dikenal oleh 

masyarakat meskipun keahliannya sangat diperlukan di pasar kerja nasional maupun 

global. Untuk tahun ajaran 2008 program studi yang tidak menentukan biaya SDPA 

adalah :  

� Astronomi (FMIPA)  

� Meteorologi (FITB)  

� Oseanografi (FITB)  

� Kria (FSRD)  

� Seni Rupa (FSRD)  

catatan : Peserta USM-ITB 2008 di Daerah yang ingin mengikuti USM-ITB 2008 

Terpusat, tidak diperkenankan mengurangi nilai SDPA yang pernah dijanjikannya 

pada saat mengikuti USM-ITB 2008 di Daerah  

• Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru, perkiraan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu 

rupiah) dan dibayarkan sekali saja pada saat pendaftaran Mahasiswa Baru ITB 2008. 

 

• Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), terdiri atas :  

o Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Pokok (BPPP), perkiraan sebesar Rp. 

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per semester  

o Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tambahan (BPPT), yang besarnya berkisar 

antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 

semester, tergantung prestasi akademik dan kemampuan ekonomi mahasiswa yang 

bersangkutan.  

Khusus untuk program studi Manajemen, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Biaya 

Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dibayarkan sesuai dengan jumlah Satuan Kredit Semester 

(SKS) yang diambil oleh mahasiswa setiap semesternya. Nilai Biaya Penyelenggaraan 

Pendidikan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima 

ribu rupiah) per SKS yang diambil dalam satu semester.  
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JADWAL DAN PERLENGKAPAN UJIAN 

1.       Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Ujian 

Lihat Jadwal Kegiatan USM Daerah 

 2.       Perlengkapan Ujian 

Perlengkapan ujian yang harus dan/atau tidak boleh dibawa pada saat ujian adalah : 

• Membawa kartu Tanda Peserta USM-ITB 2008 di Daerah. 

• Membawa pensil 2B (untuk mengisi Lembar Jawaban Komputer), ballpoint, dan pensil HB 

(untuk mata ujian Psikotest), beserta penghapus pensil. 

• Tidak diperbolehkan membawa buku, catatan, kamus, kalkulator, penggaris, dan alat tulis 

lainnya. 

• Tidak diperbolehkan membawa peralatan komunikasi dalam bentuk apapun, seperti telepon 

selular, dsb. 

• Tidak diperbolehkan membawa peralatan perekam dan/atau pemutar audio-visual, seperti 

MP3 Player, MP4 Player, kamera digital, dsb 

• Khusus untuk peserta mata ujian Menggambar I, diharuskan membawa pensil B, 2B, 3B, dan 

penghapus pensil. Tidak diperbolehkan membawa penggaris. 

• Khusus untuk peserta mata ujian Menggambar II, diharuskan membawa pensil 2B. Tidak 

diperbolehkan membawa penghapus pensil dan penggaris. 

• Peserta ujian harus memakai seragam sekolah baju putih dan rok/celana abu-abu, bagi peserta 

lulusan sebelumnya memakai baju putih dan rok/celana warna gelap serta bersepatu. 

MATERI UJIAN  

Ujian USM-ITB 2008 di Daerah meliputi 6 (enam) kelompok kemampuan, yaitu :  

• Psikotes : diikuti peserta PMBP, UMFSRD, dan SBM.  

o Ujian ini berupa rangkaian tes untuk mengukur aspek-aspek psikologis yang 

diperlukan untuk evaluasi terhadap potensi calon mahasiswa.  

• Tes Peta Bakat dan Kekuatan Individu (tentatif) : diikuti peserta PMBP, UMFSRD, dan 

SBM.  

o Ujian ini menjabarkan bakat dan kemampuan individu calon mahasiswa, sehingga 

dapat ditelusuri minat dan bakat masing-masing calon mahasiswa.  

• Tes Bakat Skolastik (TBS) : diikuti peserta PMBP, UMFSRD, dan SBM.  

o Ujian ini mengukur kemampuan dalam logika dan penalaran, sehingga dapat 

dievaluasi kemampuan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan 

tinggi.   

• Bahasa Inggris : diikuti oleh peserta PMBP, UMFSRD, dan SBM.  

o Ujian ini mengukur kemampuan dalam berbahasa Inggris, sehingga dapat dievaluasi 

kemampuan komunikasi calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan 

tinggi.   

• Kemampuan Seni Rupa : hanya diikuti oleh peserta UMFSRD  

o Menggambar I  

� Ujian ini mengukur keterampilan Seni Rupa calon mahasiswa  
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o Menggambar II  

� Ujian ini mengukur kreativitas calon mahasiswa   

• Kemampuan Akademik :  

o Matematika Dasar : diikuti peserta PMBP dan SBM.  

� Ujian ini mengukur kemampuan matematika dasar calon mahasiswa, 

berfungsi sebagai alat evaluasi potensi dan prestasi akademik calon 

mahasiswa.  

o Kemampuan MIPA Terpadu : diikuti peserta PMBP.  

� Ujian ini terdiri atas materi MIPA (mencakup Matematika, Fisika, Kimia, dan 

Biologi) Terpadu. Berupa tes untuk mengukur potensi dan prestasi akademik 

calon mahasiswa. 

PILIHAN PROGRAM STUDI DI ITB 

Sehubungan dengan telah terbitnya SK Rektor ITB no. 071/SK/K01/PP/2006, tertanggal 17 Maret 

2006, tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru ITB, maka secara resmi, setiap mahasiswa baru 

diterima menjadi mahasiswa fakultas/sekolah terlebih dahulu, sebelum akhirnya memilih salah satu 

program studi serumpun dalam fakultas/sekolah yang sama, pada awal tahun kedua.  

Penempatan mahasiswa di salah satu program studi serumpun di fakultas/sekolah di ITB, dilakukan 

oleh ITB sebelum masa perkuliahan tahun kedua dilaksanakan, berdasarkan minat mahasiswa, 

kapasitas program studi yang bersangkutan, serta tergantung pada prestasi mahasiswa di tahun 

pertama perkuliahan, bila kapasitas program studi yang bersangkutan lebih kecil daripada jumlah 

mahasiswa yang memilih program studi tersebut.  

Sebagai informasi tambahan, pada kurikulum 2008, ITB mulai memperkenalkan mata kuliah Mayor 

dan mata kuliah Minor. Dengan demikian, mahasiswa dari suatu program studi dapat mengambil mata 

kuliah di program studi lainnya, dalam jumlah terbatas.  

Berikut ini adalah tabel pilihan program studi, fakultas, dan sekolah yang dapat dipilih oleh calon 

mahasiswa ITB. 

KODE 

PILIHAN  
FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI  

160  Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), untuk peminat 

program studi :  

• Matematika (MA)  

• Fisika (FI)  

• Astronomi (AS)  

• Kimia (KI)  

161 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), untuk peminat program studi :  

• Biologi (BI)  

• Mikrobiologi (BM)  

162  Sekolah Farmasi (SF), untuk peminat program studi :  

• Sains dan Teknologi Farmasi (FA)  

• Farmasi Klinik dan Komunitas (FKK)  
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163  Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB), untuk peminat program studi :  

• Teknik Geologi (GL)  

• Teknik Geodesi dan Geomatika (GD)  

• Meteorologi (ME)  

• Oseanografi (OS)  

164 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM), untuk peminat 

program studi :  

• Teknik Pertambangan (TA)  

• Teknik Perminyakan (TM)  

• Teknik Geofisika (TG)  

• Teknik Metalurgi (MG) 

167 Fakultas Teknologi Industri (FTI), untuk peminat program studi :  

• Teknik Kimia (TK)  

• Teknik Fisika (TF) 

• Teknik Industri (TI)  

169 Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), untuk peminat program studi :  

• Teknik Mesin (MS)  

• Teknik Penerbangan (PN) 

• Teknik Material (MT)  

165  Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), untuk peminat program studi :  

• Teknik Elektro (EL)  

• Teknik Informatika (IF)  

166  Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL), untuk peminat program studi :  

• Teknik Sipil (SI)  

• Teknik Lingkungan (TL)  

• Teknik Kelautan (KL)  

199 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), 

untuk peminat program studi :  

• Arsitektur (AR)  

• Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) 

Khusus untuk para peminat SAPPK dari semua jalur ujian, yang berminat memilih 

program studi Arsitektur, sesaat setelah penerimaan mahasiswa baru ITB, bulan 

Agustus 2008, akan dilaksanakan ujian Menggambar. Dari hasil ujian tersebut, 

mahasiswa baru yang memenuhi syarat diperkenankan untuk memilih program 

studi Arsitektur, sebagai salah satu pilihan program studinya. Mahasiswa yang 

tidak memenuhi syarat atau tidak mengikuti ujian Menggambar, hanya 

diperkenankan memilih program studi Perencanaan Wilayah dan Kota saja.  
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168  Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), untuk peminat program studi : (tidak 

ditawarkan di SPMB)  

• Seni Rupa (SR)  

• Kria (KR)  

• Desain Interior (DI)  

• Desain Komunikasi Visual (DKV)  

• Desain Produk (DP)  

190  Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM), untuk peminat program studi : (tidak 

ditawarkan di SPMB)  

• Manajemen (MB)  

 

TINGKAT KESULITAN RELATIF  

Berikut ini adalah data Tingkat Kesulitan Relatif untuk masing-masing Fakultas/Sekolah (dalam nilai 

percentile) tahun 2007, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan: 

FAKULTAS/SEKOLAH PROGRAM STUDI 

TINGKAT 

KESULITAN 

RELATIF 

Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian 

(FITB)  

Teknik Geologi, Teknik Geodesi dan Geomatika, Meteorologi, 

Oseanografi  

60.00 

Fakultas Teknik Pertambangan dan 

Perminyakan (FTTM)  

Teknik Pertambangan, Teknik Perminyakan, Teknik Geofisika, Teknik 

Metalurgi  

74.00 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA)  

Matematika, Fisika, Astronomi, Kimia  60.00 

Fakultas Teknologi Industri (FTI)  Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Industri  81.00 

Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara 

(FTMD)  

Teknik Mesin, Teknik Penerbangan, Teknik Material  72.00 

Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)  Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Kelautan  72.00 

Sekolah Arsitektur Perencanaan dan 

Pengembangan Kebijakan (SAPPK)  

Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota  69.00 

Sekolah Farmasi (SF)  Sains dan Teknologi Farmasi, Farmasi Klinik dan Komunitas  78.00 

Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH)  Biologi, Mikrobiologi  65.00 

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika 
(STEI)  

Teknik Elektro, Teknik Informatika  84.00 

Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)  Seni Rupa, Kria, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Desain 

Produk  

68.00 

Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)  Manajemen 62.00 

catatan : 

• Sehubungan dengan telah terbitnya SK Rektor ITB no. 071/SK/K01/PP/2006, tertanggal 17 Maret 2006, tentang 

Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru ITB, maka secara resmi, setiap mahasiswa baru diterima menjadi mahasiswa 

fakultas/sekolah terlebih dahulu, sebelum akhirnya memilih program studi pada awal tahun kedua.  

• Penempatan mahasiswa di salah satu program studi serumpun di fakultas/sekolah di ITB, dilakukan oleh ITB 

sebelum masa perkuliahan tahun kedua dilaksanakan, berdasarkan minat mahasiswa, kapasitas program studi yang 

bersangkutan, serta tergantung pada prestasi mahasiswa di tahun pertama perkuliahan, bila kapasitas program studi 

yang bersangkutan lebih kecil daripada jumlah mahasiswa yang memilih program studi tersebut. 

• Khusus untuk para peminat SAPPK dari semua jalur ujian, yang berminat memilih program studi Arsitektur, sesaat 

setelah penerimaan mahasiswa baru ITB, bulan Agustus 2008, akan dilaksanakan ujian Menggambar. Dari hasil 

ujian tersebut, mahasiswa baru yang memenuhi syarat diperkenankan untuk memilih program studi Arsitektur, 

sebagai salah satu pilihan program studinya. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat atau tidak mengikuti ujian 

Menggambar, hanya diperkenankan memilih program studi Perencanaan Wilayah dan Kota saja. 
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PENGUMUMAN HASIL UJIAN 

Hasil ujian dan kelulusan USM-ITB 2008 di Daerah akan diumumkan melalui surat dan pengumuman 

di situs ITB, sekitar minggu keempat bulan April 2008, melalui situs resmi ITB 

(http://www.itb.ac.id/). Peserta yang lulus akan menerima surat panggilan yang harus dibawa saat 

mendaftarkan diri di ITB. Panitia tidak akan melakukan panggilan melalui telepon atau SMS.  

Pendaftaran awal penerimaan mahasiswa baru ITB bagi peserta yang lulus USM-ITB, akan 

dilaksanakan pada tanggal yang akan diberitahukan kepada peserta yang lulus, melalui surat 

panggilan, untuk menyelesaikan pembayaran biaya pendidikan (termasuk SDPA), sesuai dengan 

perjanjian yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab biaya pendidikan calon mahasiswa. 

Pendaftaran awal penerimaan mahasiswa baru ITB harus dilaksanakan sendiri oleh calon mahasiswa 

yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan. Bila calon mahasiswa tidak mendaftarkan diri pada 

saat yang telah ditentukan, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari daftar mahasiswa 

baru jalur USM-ITB 2008 di Daerah. 

BEBERAPA HAL PENTING UNTUK DIPERHATIKAN 

1. Setelah proses pendaftaran peserta ujian selesai, peserta ujian tidak akan diminta untuk 

mengisi formulir apapun yang berkaitan dengan keterangan dan data diri peserta ujian 

dalam bentuk apapun. Semua informasi yang diberikan oleh peserta USM-ITB 2008 di 

Daerah pada saat pendaftaran ujian, bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh panitia 

pelaksana USM-ITB 2008 di Daerah.  

2. Pada saat pelaksanaan ujian, peserta hanya diminta menuliskan nomor peserta ujian, sebagai 

pengganti identitas diri peserta. Pada mata ujian Psikotes, peserta diminta mengisi formulir 

riwayat hidup. Formulir tersebut akan diperoleh pada saat peserta melakukan proses 

pendaftaran peserta ujian.  

3. Pengumuman kelulusan USM-ITB 2008 di Daerah dilaksanakan melalui surat panggilan resmi 

dari ITB, yang dialamatkan ke alamat panggil peserta ujian. Alamat panggil tersebut diisikan 

oleh peserta ujian di formulir pendaftaran. Selain itu, panitia pelaksana USM-ITB 2008 di 

Daerah hanya mengumumkan kelulusan peserta USM-ITB 2008 di Daerah melalui situs resmi 

Institut Teknologi Bandung (http://www.itb.ac.id). Tidak ada pengumuman kelulusan 

melalui media masa atau bentuk-bentuk pemberitahuan lainnya.  

4. Pengumuman kelulusan USM-ITB 2008 di Daerah hanya dilaksanakan satu kali saja. 

ITB tidak akan melakukan panggilan susulan atau panggilan gelombang kedua bagi peserta 

yang lulus USM-ITB 2008 di Daerah.  

5. Peserta USM-ITB 2008 di Daerah yang dinyatakan lulus harus melunasi seluruh biaya 

Sumbangan Dana Pengembangan Akademik (SDPA) sesuai dengan nilai yang diisikan 

di lembar Surat Pernyataan Kesediaan Pembayaran SDPA, paling lambat pada tanggal 

15 Mei 2008. Prosedur dan mekanisme pembayaran biaya SDPA akan dicantumkan dalam 

Surat Panggilan yang dikirimkan ITB ke alamat panggil peserta USM-ITB 2008 yang 

dinyatakan lulus. Keterlambatan pelunasan biaya SDPA akan menyebabkan kelulusan peserta 

yang bersangkutan dibatalkan dan tidak dapat diklaim ulang untuk alasan apapun. Sumbangan 

Dana Pengembangan Akademik (SDPA) dibayarkan hanya sekali saja. ITB tidak 

menyediakan mekanisme pembayaran SDPA secara angsuran.  

6. Peserta USM-ITB 2008 di Daerah yang dinyatakan lulus dan telah melunasi seluruh biaya 

Sumbangan Dana Pengembangan Akademik (SDPA), diharuskan melakukan 

PendaftaranAwal Mahasiswa Baru ITB, yang dilaksanakan bersamaan dengan ujian 

hari pertama SPMB 2008, di Gd. Sasana Budaya Ganesha (SABUGA) Lt. 2, Jl. 

Tamansari no. 73 Bandung. Jadwal dan prosedur Pendaftaran Awal Mahasiswa Baru ITB 

tersebut akan dicantumkan dalam Surat Panggilan yang dikirimkan ITB ke alamat panggil 

peserta USM-ITB 2008 yang dinyatakan lulus.  

7. Pendaftaran Awal Mahasiswa Baru ITB harus dilakukan sendiri oleh calon mahasiswa yang 

bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan. Calon mahasiswa yang tidak mendaftarkan diri 
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pada saat yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dari daftar mahasiswa 

baru jalur USM-ITB 2008 dan tidak dapat diklaim ulang untuk alasan apapun.  

8. Peserta USM-ITB 2008 di Daerah yang dinyatakan lulus di salah satu fakultas/sekolah di ITB 

melalui jalur USM-ITB 2008, hanya dapat mendaftarkan diri ke fakultas/sekolah tersebut dan 

tidak dapat mengubah pilihan fakultas/sekolahnya. Panitia USM-ITB 2008 tidak 

mengadakan komunikasi atau korespondensi apapun dengan peserta ujian atau pihak-

pihak lainnya, berkenaan dengan kelulusan peserta ujian di USM-ITB 2008.  

9. Peserta USM-ITB 2008 di Daerah yang dinyatakan lulus dan telah melunasi seluruh biaya 

Sumbangan Dana Pengembangan Akademik (SDPA) tidak diperbolehkan untuk mengikuti 

USM-ITB 2008 Terpusat yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2008 di 

Bandung. Bila peserta yang bersangkutan mencoba mendaftarkan diri sebagai peserta USM-

ITB 2008 Terpusat yang diselenggarakan di Bandung, kelulusannya di USM-ITB 2008 di 

Daerah dan keikutsertaannya di USM-ITB 2008 Terpusat, akan dibatalkan dan tidak dapat 

diklaim ulang untuk alasan apapun.  

10. Peserta USM-ITB 2008 di Daerah yang dinyatakan lulus tetapi berkeberatan atas penempatan 

Fakultas/Sekolahnya atau tidak berniat untuk mendaftarkan diri, dapat membatalkan 

kelulusannya di USM-ITB 2008 di Daerah, dengan cara tidak melakukan pembayaran biaya 

SDPA. Peserta yang bersangkutan dapat kembali mencoba mengikuti USM-ITB 2008 

Terpusat, dengan peluang kelulusan yang sama dengan peserta-peserta lainnya, dengan 

catatan, tidak diperkenankan untuk mengurangi nilai SDPA yang pernah dijanjikan 

sebelumnya, pada saat peserta yang bersangkutan mengikuti USM-ITB 2008 di Daerah. 

Kelulusan peserta yang bersangkutan di USM-ITB 2008 di Daerah yang telah dibatalkan, 

tidak dapat diklaim ulang untuk alasan apapun.  

11. Peserta USM-ITB 2008 di Daerah yang dinyatakan tidak lulus dan tidak diterima di salah satu 

program studi/fakultas/sekolah di ITB, dapat kembali mencoba mengikuti USM-ITB 2008 

Terpusat yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2008 di Bandung, dengan 

catatan, tidak diperkenankan untuk mengurangi nilai SDPA yang pernah dijanjikan 

sebelumnya, pada saat peserta yang bersangkutan mengikuti USM-ITB 2008 di Daerah. 

12. Khusus untuk calon mahasiswa yang diterima di Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan 

Pengembangan Kebikakan (SAPPK) dari semua jalur ujian, yang berminat memilih 

program studi Arsitektur, sesaat setelah penerimaan mahasiswa baru ITB, bulan Agustus 

2008, akan dilaksanakan ujian Menggambar. Dari hasil ujian tersebut, mahasiswa baru yang 

memenuhi syarat diperkenankan untuk memilih program studi Arsitektur, sebagai salah satu 

pilihan program studinya. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat atau tidak mengikuti ujian 

Menggambar, hanya diperkenankan memilih program studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

saja.  

 

ALAMAT KONTAK 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi :  

Direktorat Pendidikan ITB 
u.p. Kasubdit Penjaringan Mahasiswa/Ketua Lembaga TPB 

Gd. CCAR ITB lt.4, Jl. Tamansari 64 Bandung 

Tel./Fax. : 022-2508519, 022-2530689 

E-mail   : usmitb@pusat.itb.ac.id 
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UJIAN SARINGAN MASUK ITB (USM-ITB) 2008 TERPUSAT 

USM-ITB ini bertujuan untuk mendapatkan mahasiswa yang mempunyai kualifikasi akademik dan kepribadian 

yang baik. Untuk keberhasilan di bidang pekerjaan, selain mempunyai kualifikasi akademik yang baik, kualitas 

dalam hal-hal seperti leadership, komunikasi, kreativitas, loyalitas, dan sikap-sikap lainnya sangat menentukan. 

Untuk mencapai hal tersebut, maka ITB senantiasa melakukan perbaikan dari segala aspek yang masih 

memungkinkan, yaitu mulai dari segi dasar dan prosedur penerimaan mahasiswanya hingga proses dan prosedur 

pembelajaran di ITB.  

Dalam kajian terhadap mahasiswa yang diterima ITB melalui program ujian masuk mahasiswa baru yang 

terdahulu, dalam kaitannya dengan kesesuaiannya sebagai metode seleksi mahasiswa baru, terdapat beberapa 

fakta yang perlu mendapat perhatian, walaupun sebagian diantaranya sebenarnya sudah banyak diketahui oleh 

umum :  

1. Keikutsertaan calon mahasiswa dalam Bimbingan Belajar, pada umumnya dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif mahasiswa, tetapi tidak dapat meningkatkan daya nalar mahasiswa, yang 

merupakan ingredient penting dalam keberhasilan studi di perguruan tinggi. Dalam hal ini program 

seleksi mahasiswa baru yang bersifat achievment test pada umumnya lebih mengutamakan pengujian 

kemampuan kognitif. 

2. Bimbingan Belajar yang mengutamakan keberhasilan masuk perguruan tinggi dari pada penguasaan 

ilmu dapat menjadikan calon mahasiswa hanya mampu menjadi problem solver by conjectures. 

3. Seringkali mereka yang lulus program seleksi mahasiswa baru terpusat, tidak mempunyai biaya bahkan 

untuk mendaftar. Dalam hal ini jika mahasiswa mempunyai motivasi yang kuat untuk berusaha, ITB 

membantu memberikan beasiswa melalui kebijakan subsidi silang. 

4. Program ujian masuk mahasiswa baru yang bersifat masal, hanya menilai kemampuan calon mahasiswa 

dari segi prestasi akademiknya, tidak sepenuhnya sesuai untuk beberapa program studi di ITB. 

Idealnya, untuk setiap program studi, dikenakan persyaratan yang berbeda.  

Dalam USM-ITB, telah diusahakan perbaikan dari segi materi ujiannya, untuk menanggulangi beberapa 

kekurangan yang disebutkan diatas, yaitu agar mahasiswa ITB memiliki kemampuan nalar yang lebih baik, bakat 

dan minat yang sesuai dengan bidang studinya.  

TUJUAN 

USM-ITB bertujuan memilih calon mahasiswa ITB yang memiliki kemampuan akademik, kematangan pribadi, 

kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana yang 

sesuai dengan minat dan bakatnya dalam batas waktu yang telah ditetapkan.  

POLA SELEKSI 

1. USM-ITB menyeleksi para calon mahasiswa yang diperkirakan dapat menyelesaikan pendidikan di ITB 

dengan hasil baik dan pada waktu yang telah ditetapkan. 

2. Seleksi dilakukan melalui ujian tertulis yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut, tanggal 31 

Mei dan 1 Juni 2008, di Kampus ITB, Jl. Ganesa no. 10 Bandung. 

3. Seleksi dilakukan secara serentak untuk semua jalur pilihan ujian. Calon peserta dapat memilih salah 

satu, dua, atau ketiga jalur ujian yang disediakan, bila memenuhi semua persyaratan dari masing-

masing jalur ujian. 

4. Hasil ujian tertulis merupakan penentu utama dalam pengambilan keputusan pada seleksi ini. 

 PEMBELIAN FORMULIR PENDAFTARAN 

Untuk mendapatkan formulir pendaftaran, calon peserta USM-ITB 2008 Terpusat, kategori umum, tidak 

diperlukan persyaratan apapun. Calon peserta ujian akan diminta menentukan pilihan jalur ujian pada saat 

pembelian formulir. Pembelian formulir pendaftaran USM-ITB 2008 dapat dilakukan sendiri oleh calon peserta 

yang bersangkutan, atau dapat dilakukan secara kolektif maupun diwakilkan.  

Khusus bagi calon peserta USM-ITB 2008 Terpusat kategori Prestasi dan calon peserta USM-ITB 2008 Terpusat 

kategori Beasiswa Penuh, sebelum memperoleh formulir USM-ITB 2008 Terpusat, calon peserta diminta untuk 
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menunjukkan persyaratan bukti prestasi dan bukti lain yang disyaratkan. Pembelian formulir USM-ITB 2008 

Terpusat kategori Prestasi harus dilakukan sendiri oleh calon peserta yang bersangkutan, dengan melengkapi 

semua persyaratan yang diminta.  

Formulir pendaftaran dapat diperoleh di :  

• Loket Direktorat Pendidikan ITB, Gd. ANNEX lt. 1, Jalan Tamansari 64 Bandung 

• Pukul 08.00 – 16.00 WIB, (setiap hari kerja)  

• mulai tanggal 28 April 2008 s.d. tanggal 26 Mei 2008, dengan membayar biaya ujian seleksi.  

Catatan : Panitia Pelaksana USM-ITB tidak menerima pembatalan pembelian formulir pendaftaran  

PENGEMBALIAN FORMULIR PENDAFTARAN 

Formulir pendaftaran yang telah diisi/dilengkapi harus dikembalikan oleh calon peserta ujian pada jadwal dan 

tempat sebagai berikut : 

• Gedung Sasana Budaya Ganesa (SABUGA) 

• Jl. Tamansari no. 73 Bandung 

• 23 - 28 Mei 2008, pukul 08.00 – 14.00 WIB 

Calon peserta harus memastikan bahwa data yang diisikan di dalam formulir pendaftaran telah diisi secara benar 

dan didukung dengan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Kesalahan pengisian data dalam formulir 

pendaftaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab calon peserta ujian. 

Formulir yang telah diisi harus dikembalikan sendiri oleh calon peserta (tidak dapat diwakilkan), sesuai 

dengan jadwal pengembalian yang tercantum di dalam formulir pendaftaran, dengan memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

1. Mengembalikan formulir pendaftaran USM-ITB 2008 yang telah diisi lengkap, sesuai dengan 

waktu pengembalian formulir yang tercantum dalam berkas formulir pendaftaran ujian.  

2. Melengkapi semua kelengkapan dokumen yang diminta, sesuai dengan persyaratan yang tercantum 

dalam buku panduan pendaftaran USM-ITB 2008 Terpusat. Kekurangan kelengkapan dokumen 

akan menyebabkan proses pendaftaran calon peserta yang bersangkutan tidak dapat 

dilaksanakan dan tidak dapat mengikuti ujian USM-ITB 2008 Terpusat. 

3. Berpakaian sopan dan rapi. Calon peserta yang tidak mengenakan pakaian yang sesuai, tidak 

diperkenankan memasuki ruangan pengembalian formulir dan tidak akan diikutsertakan dalam proses 

pengembalian formulir pendaftaran ujian. Ketentuan yang berlaku :  

1. Pria : celana panjang, kemeja berkerah, dan bersepatu. 

2. Wanita: rok atau celana panjang, blouse/kemeja berlengan, dan bersepatu. 

4. Membawa bukti pembayaran pembelian Formulir Pendaftaran Ujian asli.  

5. Memperlihatkan Ijazah SMA/SMK asli (nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, harus sesuai 

dengan akte kelahiran)  

6. Memperlihatkan Surat Tanda Lulus (STL) SMA/SMK asli (nama, tempat tanggal lahir, nama orang 

tua, harus sesuai dengan akte kelahiran) 

7. Bagi peserta yang masih duduk di kelas III, menunjukan kartu peserta UN asli  

8. Bagi peserta yang masih duduk di kelas III, menyerahkan Surat Keterangan dari Sekolah (berfoto 

dan dicap sekolah), yang menyatakan bahwa calon peserta yang bersangkutan merupakan peserta UN 

2008 (nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, harus sesuai dengan akte kelahiran). 

9. Memperlihatkan Akte Kelahiran asli. Surat Kenal Lahir dan dokumen sejenis lainnya tidak dapat 

dipergunakan. 

10. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Buta Warna asli (untuk pemilih program studi - program 

studi tertentu) dari dokter spesialis mata. Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter 

Umum/Non Spesialis Mata, tidak dapat digunakan. 

11. Menyerahkan 3 (tiga) buah pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm hitam putih dengan berpakaian sopan 

dan rapi. 

12. Bagi lulusan dari luar negeri yang setara dengan SMA dan bagi Warga Negara Asing (WNA), 

diharuskan membawa Surat Keterangan dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
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13. Beberapa Catatan yang perlu diperhatikan calon peserta :  
1. Data pribadi seperti nama, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, dsb pada semua 

dokumen pada Butir 5, Butir 6, Butir 8, dan Butir 9, harus tertulis sama, apabila berbeda 

harus disertai surat keterangan lain dari instansi yang menerbitkan dokumen tersebut.  

2. Panitia Pelaksana USM-ITB 2008 tidak menerima pengembalian formulir pendaftaran 

melalui Pos atau jasa kurir, dan tidak menerima pengembalian formulir secara kolektif.  

Khusus bagi peserta USM-ITB 2008 di Daerah yang telah melakukan pembelian formulir USM-ITB 2008 

Terpusat, dapat melakukan pengembalian formulir USM-ITB 2008 Terpusat dengan melengkapi persyaratan 

dokumen sebagai berikut : 

1. Mengembalikan Formulir Pendaftaran USM-ITB 2008 Terpusat yang telah diisi lengkap, sesuai dengan 

waktu pengembalian formulir yang tercantum dalam berkas formulir pendaftaran ujian. 

2. Menyerahkan Kartu Peserta USM-ITB 2008 di Daerah (asli). 

3. Membawa bukti pembayaran pembelian Formulir Pendaftaran Ujian asli. 

4. Bagi peserta yang masih duduk di kelas III, menunjukan kartu peserta UN asli  

5. Bagi peserta yang masih duduk di kelas III, menyerahkan Surat Keterangan dari Sekolah (berfoto 

dan dicap sekolah), yang menyatakan bahwa calon peserta yang bersangkutan merupakan peserta UN 

2008 (nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, harus sesuai dengan akte kelahiran). 

6. Menyerahkan Formulir Kesediaan Pembayaran SDPA yang telah diisi sesuai dengan ketentuan, dan 

telah ditandatangani orang tua calon peserta di atas meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). Bagi calon 

peserta yang penandatanganan Formulir Kesediaan Pembayaran SDPA tidak dilakukan oleh orang tua, 

diharuskan melampirkan surat kuasa dari orang tua calon peserta kepada wali (ditandatangani diatas 

meterai Rp. 6.000,00) yang melakukan penandatanganan Formulir Kesediaan Pembayaran SDPA. 

7. Menyerahkan 3 (tiga) buah pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm hitam putih dengan berpakaian sopan dan 

rapi. 

 JADWAL DAN PERLENGKAPAN UJIAN  

1.       Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Ujian 

Ujian Saringan Masuk ITB (USM-ITB) 2008 Terpusat dilaksanakan secara serentak di Bandung, untuk semua 

jalur pilihan ujian, di kampus ITB, Jl. Ganesa no. 10 Bandung,dalam 2 (dua) hari berturut-turut, pada tanggal 

31 Mei dan 1 Juni 2008. Peserta diminta hadir di lokasi ujian, 30 menit sebelum ujian dilaksanakan. 

Berikut ini adalah jadwal harian pelaksanaan Ujian Saringan Masuk ITB 2008 Terpusat.  

Waktu Sabtu, 31 Mei 2008  Jalur Pilihan Ujian 

07.30 - 12.30 Psikotes PMBP, UMFSRD dan SBM 

12.30 - 13.30 Istirahat 

13.30 - 16.00 Kemampuan Seni Rupa  UMFSRD  

 Waktu Minggu, 1 Juni 2008  Jalur Pilihan Ujian 

07.30 - 09.00 Tes Bakat Skolastik PMBP, UMFSRD dan SBM 

09.00 - 09.15 Istirahat 

09.15 - 09.45  Tes Peta Bakat dan Kekuatan Individu 
(tentatif)  

PMBP, UMFSRD dan SBM 

09.45 - 10.00  Istirahat 

10.00 - 11.00 Bahasa Inggris  PMBP, UMFSRD dan SBM 

11.00 - 11.15 Istirahat 

11.15 - 12.45 Matematika Dasar  PMBP dan SBM 

12.45 - 14.00 Istirahat 

14.00 - 16.00  Kemampuan MIPA Terpadu  PMBP 

 2.       Perlengkapan Ujian 

Perlengkapan ujian yang harus dan/atau tidak boleh dibawa pada saat ujian adalah : 

• Membawa kartu Tanda Peserta USM-ITB 2008 Terpusat. 
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• Membawa pensil 2B (untuk mengisi Lembar Jawaban Komputer), ballpoint, dan pensil HB (untuk mata 

ujian Psikotest), beserta penghapus pensil. 

• Tidak diperbolehkan membawa buku, catatan, kamus, kalkulator, penggaris, dan alat tulis lainnya. 

• Tidak diperbolehkan membawa peralatan komunikasi dalam bentuk apapun, seperti telepon selular, dsb. 

• Tidak diperbolehkan membawa peralatan perekam dan/atau pemutar audio-visual, seperti MP3 Player, 

MP4 Player, kamera digital, dsb 

• Khusus untuk peserta mata ujian Menggambar I, diharuskan membawa pensil B, 2B, 3B, dan 

penghapus pensil. Tidak diperbolehkan membawa penggaris. 

• Khusus untuk peserta mata ujian Menggambar II, diharuskan membawa pensil 2B. Tidak diperbolehkan 

membawa penghapus pensil dan penggaris. 

• Peserta ujian harus mengenakan pakaian sopan dan rapi, serta bersepatu 

 

 

 


