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LAMPIRAN 8

PROGRAM SELEKSI SISWA BERPOTENSI (PSSB)
A. Pendahuluan
Dalam upaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia, persatuan dan kesatuan
negara dan bangsa Indonesia serta pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan,
Universitas Trisakti Jakarta memberikan kemudahan dan kesempatan yang lebih luas
bagi siswa-siswi lulusan SMA / SMK tahun terakhir sesuai bidang, yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan, berbakat, berminat dan berpotensi untuk mengikuti
pendidikan di Universitas Trisakti, melalui Program Seleksi Siswa Berpotensi Universitas
Trisakti (PSSB – Usakti).
PSSB – Usakti ini adalah salah satu cara untuk menjaring dan menyaring calon
mahasiswa baru Universitas Trisakti melalui seleksi rapor, tanpa melalui ujian saringan
masuk reguler.
Cara mengikuti program ini sangat mudah, yaitu dengan melakukan pendaftaran
PSSB secara ‘Online‘ sesuai Program Studi yang diminati. Pada saat pendaftaran,
sertakan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan lain, kemudian
diunggah/upload secara Online
dengan cara klik PMB Online pada website
http://www.trisakti.ac.id.
Mempertimbangkan bahwa adanya keterbatasan daya tampung, maka hanya
siswa pelamar yang benar-benar memenuhi persyaratan dan dianggap berpotensi yang
akan diterima sebagai calon mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta.
Ketentuan tentang jadwal kegiatan dalam pelaksanaan program, biaya pendidikan
dan prosedur pengunduran diri BERLAKU SAMA dengan ketentuan untuk Penerimaan
Mahasiswa Baru Universitas Trisakti yang diselenggarakan secara reguler.
B. Tujuan
1. Meningkatkan mutu akademik mahasiswa baru Universitas Trisakti.
2. Pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi putra-putri lulusan
SMA/SMK sesuai bidang seluruh Indonesia.
3. Memberikan kemudahan dan kesempatan yang lebih luas kepada siswa-siswi
lulusan SMA/SMK yang memang benar-benar berminat dan sesuai bidangnya,
berbakat serta berpotensi secara akademik untuk mengikuti pendidikan di
Universitas Trisakti.
4. Menggalang persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia
C. Kemudahan dan Keringanan Yang Diberikan
1. Bebas pembelian formulir pendaftaran.
2. Bebas dari ketentuan untuk menjalani Ujian Seleksi tertulis dalam rangka
Penerimaan Calon Mahasiswa Baru.
D. Kriteria Seleksi
Ketentuan umum, seleksi berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. Nilai raport sejak dari kelas 1 (satu) sampai raport terakhir (ketika mengajukan
lamaran PSSB)
2. Prestasi kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler
3. Minat, bakat dan motivasi untuk belajar di Universitas Trisakti
4. Rekomendasi orang tua/walinya.
5. Memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Trisakti
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Ketentuan Khusus, berlaku untuk FK dan FKG,
1. Calon mahasiswa yang sudah berhasil lulus seleksi sesuai kriteria tersebut diatas,
dilanjutkan dengan seleksi tahap lanjutan (tahap 2) sesuai pilihan jadwal tes yang
ditawarkan, meliputi :
a. Tes Potensi Akademik
b. Tes Kepribadian
2. Calon mahasiswa FK dan FKG dinyatakan DITERIMA apabila dinyatakan lulus
seleksi tahap 2 (dua).
3. Jadwal seleksi tahap 2 : setelah seleksi jalur PSSB, 1 bulan sekali
4. Pengumuman hasil seleksi tahap 2 di terbitkan 1 minggu setelah pelaksanaan seleksi
tahap 2 (bisa di akses di Internet dan Fakultas).
E. Persyaratan Peserta PSSB
Persyaratan Umum :
1. Warga Negara Indonesia, berbadan sehat dan bebas narkoba
2. Tidak buta warna (kecuali untuk program studi : Ekonomi Pembangunan,
Manajemen, Akuntansi dan Ilmu Hukum).
3. Mempunyai minat yang serius, bakat serta motivasi yang tinggi untuk
menyelesaikan studi di Universitas Trisakti.
Persyaratan Akademik :
1. Tidak pernah tinggal kelas selama di SMA/SMK sesuai bidang.
2. Mempunyai prestasi dan potensi akademik yang baik, yaitu sejak duduk di kelas 1
(satu) sampai semester terakhir (saat mengajukan lamaran PSSB)
3. Duduk di kelas 3 (tiga) SMA/SMK pada tahun ajaran saat ini (PSSB tidak berlaku
untuk calon mahasiswa lulusan tahun-tahun sebelumnya)
F. Pilihan Program Studi dan Persyaratan Ijazah
Rincian : lihat LAMPIRAN 2
G. Pendaftaran
1. Dilakukan secara ’Online’ melalui Internet, dengan tahapan sebagai berikut :
a) Memenuhi ’Persyaratan Umum’ dan ’Persyaratan Akademik’.
b) Pakailah User Email yang aktif sebagai user Pendaftar Mahasiswa Baru,
karena user email ini akan terus menerus dipergunakan sejak kegiatan
pendaftaran, selama proses perkuliahan sampai dengan berakhirnya
pendidikan di Universitas Trisakti.
c) Berkas dokumen yang terdiri atas :
1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru, ukuran 4 x 6 cm, latar belakang
berwarna biru
2) 1 (satu) lembar kartu identitas (KTP/Kartu Pelajar) atau Fotokopinya
3) Surat keterangan dokter BEBAS BUTA WARNA bagi calon mahasiswa
dari FK, FKG, FTSP (khusus Program studi Arsitektur), FTI (kecuali prodi
Sistem Informasi), FTKE, FALTL dan FSRD
4) Rapor asli : kelas I - SLTA (kelas 10) sampai dengan rapor semester
terakhir saat melakukan pendaftaran PSSB,
Siapkan dan Scan semua berkas dokumen tersebut diatas.
Keterangan :
a. Pilihan hanya berlaku untuk 1 (satu) program studi
b. Proses pendaftaran : tidak dipungut biaya apapun
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2. Cara Pendaftaran PSSB :
a. Buka BROWSER INTERNET dan ketik alamat : http://www.trisakti.ac.id klik PMB
Online, atau langsung ke alamat http://www.spmb.trisakti.ac.id
b. Lakukan pengisian data PENDAFTARAN
c. Unggah/upload dokumen persyaratan yang telah discan
d. cetak TANDA BUKTI PENDAFTARAN PSSB
PERHATIAN :
a. Catat USER EMAIL dan PASSWORD yang telah diberikan oleh Sistem untuk
digunakan pada proses berikutnya.
b. Format isian FORMULIR PENDAFTARAN :
1) lihat LAMPIRAN 1
2) pilih jenis pendaftaran : PSSB
CATATAN :
1.

Jika dikemudian hari ternyata ada kesalahan, pemalsuan data ketidak cocokan data,
buta warna, Ijazah palsu atau tidak lulus SMA/SMK, maka calon mahasiswa baru
yang telah diterima menjadi mahasiswa di batalkan penerimaannya oleh Universitas
Trisakti

2. Bagi calon mahasiswa yang mempunyai masalah khusus, dapat langsung
menghubungi fakultas masing-masing
3. Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Trisakti dapat diperoleh di :
 Biro Administrasi Akademik (BAA)
Kampus A - Gedung Sjarief Thajeb ( Gedung M ) Lt. VII
Telp. 021 - 5663232, 021-56943434 pesawat : 8116, 8124, 8110, 8126,
Fax. 021 – 5636717
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol ( Kampus A )
Jakarta 11440
 Pusat Informasi Trisakti
Kampus A – Gedung Sjarief Thajeb Lt. Dasar
Telp. 021 – 5663232 pesawat : 8100, 8888
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol ( Kampus A )
Jakarta 11440
E-mail : pssb@trisakti.ac.id
Home page : http://www.trisakti.ac.id
H. Proses Seleksi
1. Seleksi PSSB hanya diberlakukan untuk para pendaftar yang memenuhi
persyaratan umum dan persyaratan akademik.
2. Kriteria untuk dapat diterima menjadi calon mahasiswa baru ditentukan oleh Tim
Seleksi PSSB Fakultas masing-masing yang kemudian disetujui oleh Universitas
melalui Surat Keputusan Rektor / Wakil Rektor Bidang Akademik.
3. Khusus FK dan FKG, calon mahasiswa dinyatakan DITERIMA apabila telah
berhasil menyelesaikan 2 (dua) tahapan seleksi, yaitu :
a) Seleksi tahap 1 : dokumen persyaratan PSSB
b) Seleksi tahap 2 : Tes Potensi Akademik (TPA) dan tes Kepribadian
4. Jadwal seleksi :
a. Setiap MINGGU : FH, FE, FTSP, FTI, FALTL, FSRD
b. Setiap BULAN : FK, FKG dan FTKE
5. Proses seleksi dilaksanakan oleh Fakultas masing-masing yang hasilnya akan
ditayangkan secara ONLINE.
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I.

Jadwal Kegiatan PSSB
 Secara umum, pendaftaran jalur PSSB dibuka sejak bulan JANUARI 2018 sampai
dengan bulan AGUSTUS 2018, yang dibagi dalam periode-periode kegiatan yang
sama dengan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) REGULER Universitas Trisakti.

J. Pengumuman Hasil Seleksi PSSB, prosedurnya sebagai berikut :
Ketentuan Umum :
 Klik PMB Online pada website http://www.trisakti.ac.id
 Masukkan user email dan password Saudara
 Klik Menu Home dan kolom status
 Klik Logout untuk mengakhiri
Ketentuan Khusus :
Bagi calon mahasiswa jalur PSSB yang telah menjalani seleksi tahap 2:
 Hasil seleksi diumumkan pada hari SENIN, minggu berikutnya, setiap bulan .
 Prosedur melihat hasil seleksi adalah sebagai berikut : sama seperti diatas
K. Peserta Gagal
Hak pelamar yang diterima sebagai calon mahasiswa baru menjadi gagal / batal
apabila :
1. Keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya
(baik mengenai nilai rapor, isian formulir maupun data lainnya).
2. Terlambat melaporkan diri dan mendaftarkan diri.
3. Tidak menyerahkan secara lengkap lampiran-lampiran yang telah ditetapkan.
4. Tidak lulus SMA / SMK tahun ajaran ketika mengajukan lamaran PSSB.
5. Mengajukan pengunduran diri.
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