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Hari terakhir, pendaftar pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2010
di Panitia Lokal (Panlok) Surabaya mencapai angka 27.808 calon peserta.
Ketua Umum SNMPTN Lokal Surabaya, Prof Dr H Muhammad Zainuddin Apt, Senin (31/5)
mengatakan, pada tahun ini peminat SNMPTN tertinggi masih pada kelompok IPA, dimana ada
10.707 orang yang mendaftar. Untuk IPS ada 10.438 pendaftar. Sedangkan peminat kelompok
IPC lebih sedikit, yakni 6.661 peserta.
“Jumlah pendaftar sampai sekarang sudah melebihi target pada tahun lalu, Panlok Surabaya
menargetkan 26 ribu pendaftar. Tapi yang mendaftar mencapai 27 ribu orang sampai hari ini,”
ujarnya.
Pada SNMPTN 2010, Panlok Surabaya mematok target 30 ribu. Hanya hingga jam 10.00 (31/5)
jumlah pendaftar masih kurang dari 28 ribu orang.
Menurut Zainuddin, jika melihat rata-rata jumlah pendaftar tiap hari, target 30 ribu pendaftar
bisa terpenuhi. Tiap hari, Panlok Surabaya rata-rata menerima 1.500 hingga dua ribu pendaftar.
Pendaftaran terbanyak terjadi pada 25 Mei, dimana jumlah pendaftar mencapai 2.014 orang.
Panlok Surabaya sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan pendaftar di hari
terakhir. Sejak awal, panitia sudah menyiapkan bandwith sebesar 300 MB. “Kami sudah
mencukupi karena pemakaian tiap hari hanya berkisar 18 persen. Kami juga menyediakan dua
server untuk situs serta satu server untuk data base pendaftar,” kata Koordinator Bidang IT dan
Pendaftaran, Imam Siswanto.
Sementara itu, pada pendaftar masih melakukan kesalahan dalam pendaftaran, seperti foto.
Sejak hari pertama pendaftaran, 2 Mei lalu, banyak pendaftar yang salah dalam memasukkan
foto. Guna memperbaiki kesalahan, panitia langsung memanggil pendaftar untuk segera
memperbaiki kelengkapan data.
Menurut Imam, pendaftar asal Surabaya yang masih salah dalam meng-upload foto diminta
datang ke sekretariat Panlok Surabaya di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Airlangga.
“Mereka yang berasal dari luar kota kami minta mengirim foto lewat e-mail tersebut,” ujarnya.
Dalam SNMPTN tahun ini, panitia lokal Surabaya mencakup lima PTN. Kelima PTN itu antara
lain Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 Nopember (ITS), Universitas Negeri Surabaya,
IAIN Sunan Ampel serta Universitas Trunojoyo Sampang.
Sejauh ini, Unair masih menempati posisi teratas untuk PTN pilihan pertama dengan 12.824
pendaftar. Posisi kedua ditempati Unesa dengan 7.804 pendaftar. ITS menyusul dengan 7.113
pendaftar.
Seluruh panitia lokal se-Indonesia kembali membuka pendaftaran pada 10-12 Juni khusus
peserta yang lulus Ujian Nasional (UN) ulangan 2010. Namun tidak menampik kemungkinan,
mereka yang tidak mengikuti UN ulangan ikut mendaftar.
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Selang empat hari setelah pendaftaran untuk peserta UN ulangan ditutup, ujian tulis
dilaksanakan serentak pada 16-17 Juni. Sementara hasil ujian akan diumumkan pada 17 Juli
mendatang. Tahun ini, pendaftaran SNMPTN untuk pertama kali dilakukan secara online (red)
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