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A L U R P E N D A F TA R A N
P P D B S M A P A S E R

2 0 2 0



1. Ketikan alamat website pendaftaran

pada kolom pencarian google : 

ppdbsmapaser.com

2. Menu bar 

 Beranda : halaman utama

 Petunjuk Pendaftaran : berisikan

Kenteuan Umum pendaftaran, Jadwal

Pendaftaran, & Persyaratan Tambahan

 Alur Pendaftaran : Alur / proses 

pendaftaran PPDB SMA Online

 Pendafataran : pengisian formulir

pendafataran
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3. Klik Menu : Pendaftaran

4. Klik Tombol Daftar : untuk memulai
pengisian formulir

 No. pendaftran : nomor pendaftaran automatis

 No. NIK Pendaftaran : Nomor NIK KTP dapat
di lihat di Kartu keluarga

 No. KK : dapat di lihat di kartu keluarga

 No. NISN : dapat dilihat di SKHU sementara / 
Sampul Rapot terdiri dari 10 digit angka

 Nama Pendaftar : nama pendaftar

 No. Telepohone : Nomor telepon yang aktif

 Tempat lahir : tempat lahir

 Tanggal lahir : tanggal lahir (Maksimal 21 
tahun )

 Agama : penganut kepercaan agama apa

 Jenis Kelamin : jenis kelamin

 Email : gunakan email yang aktif, untuk
verifikasi akun

 Jalur Pilihan pendafran : jalur pendaftaran
yang diinginkan

5. Pilih jalur pendaftan : Penjelasan jalur
dapat di lihat di halaman menu petunjuk
pendaftaran. ( catatan : setelah memilih
jalur pendaftaran tidak dapat dirubah lagi
untuk pilihan jalur pendafataran )

6. Klik SIMPAN (apabila sudah benar data 
yang di isi)
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7. Muncul notifikasi untuk arahan untuk

mengecek email anda yang di daftarkan

untuk aktifikasi akun

8. Cek email anda : di kotak masuk jika

tidak menemukan cek di spam ..

9. Login dengan menggunakan user dan

password yang tertera pada pesan

aktifasi akun anda.. KLIK Masuk

7

8

9



10. Lengkapi biodata Klik Menu Biodata dan

foto

11. Melengkapi biodata dan foto

 Alamat : di isi sesuai kartu keluarga

 Upload Foto : Foto Menggunakan Seragam

sekolah smp asal dengan ukuran size foto

mak. 1 Mb
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12. Alamat saat ini tinggal : Mengisi alamat saat ini

13. Sekolah tujuan : memilih sekolah tujuan dan mengisi jarak

rumah ke sekolah tujuan, 

 Klik Logo warna kuning untuk mengukur jarak rumah ke

sekolah tujuan

 Klik Logo warna biru untuk membantu konversi jarak ( kilo 

meter ke meter )

14. Klik Logo rute : untuk masuk ke google maps

15. Klik Lokasi anda (Rumah anda) dan masukkan sekolah

tujuan yang anda pilih

16. Tampil jarak antara rumah anda ke sekolah tujuan anda

pilih

12

13

14

15

Satuan meter
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17. Input nilai SKHU sementara, Klik Perbarui

data untuk menyimpan
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18. Klik Cetak Bukti Pendaftaran

19. kemudian Klik Cetak Laporan
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20. Pilih jika ingin di simpan sementara

atau langsung mencetak

21. Klik Simpan atau print
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22. Klik Menu upload file

23. Pilih file Untuk upload file

 Kartu keluarga minimal 
paling lama 1 tahun
terhitung sebelum masa
pendaftaran

 Setiap jalur pendaftaran
yang di pilih berbeda
tambahan file yang di 
upload . Dapat di lihat
pada persyaratan
tambahan di menu 
petunjuk pendaftaran / 
beranda

 Surat pernyataan dapat di 
download di halaman
persyaratan pendaftaran di 
menu petunjuk
pendaftaran / beranda

 Klik Upload berkas (warna
biru) untuk upload berkas

 Klik lihat berkas ( warna
hijau) yang sudah di 
upload
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SEMOGA BERMANFAAT

TERIMA KASIH
SMA LINTAS KAB. PASER

www.ppdbsmapaser.com


