TATA CARA PENDAFTARAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 1 PANGKALAN BUN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
1. Melakukan Pendaftaran di laman: www.ppdbkobar.id
2. Pilih sekolah tujuan selanjutnya melakukan Login
3. Mengisi Username : nomor peserta Ujian Nasional SMP dan Pasword :
Tanggal lahir (tglblnthn) contoh : 05012001
kemudian Klik “Login (Masuk)”
Pendaftar dari luar daerah kabupaten harus datang terlebih dahulu ke panitia
pendaftaran di sekolah pilihan, untuk mendapatkan username dan password.
4. Unggah foto berseragam sekolah ukuran file kurang dari 2 MB
5. Kemudian Login Ulang, melanjutkan pengisian Data berupa biodata dan
pastikan data terisi dengan benar sebelum klik “simpan biodata” jika sudah
benar klik “OK”
Pendaftar melakukan pengisian Nilai UN dan rerata USBN.
Masukan nomor HP yang masih aktif dengan benar .
6. Jika sudah benar klik“ Simpan nilai”
7. Klik “OK” jika sudah yakin BENAR
8. Cetak Formulir dan Cetak Kartu Pendaftaran
9. Melakukan VERIFIKASI di Sekolah Tujuan dengan menyerahkan Cetak
Formulir Pendaftaran dan Cetak Kartu Pendaftaran dengan dilampiri
berkas/persyaratan sesuai jalur pendaftaran. Dimasukan stopmap :
a.
b.
c.
d.

Jalur
Jalur
Jalur
Jalur

umum ( zonasi ) warna Merah
SKTM ( tidak mampu ) warna Biru
prestasi warna Hijau
khusus (luar daerah ) warna kuning

10. Berkas yang sudah diserahkan ke panitia tidak bisa ditarik kembali , baik
yang diterima maupun yang tidak diterima , kecuali bagi pendaftar jalur
prestasi yang melampirkan berkas yang asli .
11.

Verivikasi pendaftaran akan diinformasikan melalui SMS .

12.

Jika dalam waktu 1 X 24 jam pendaftar tidak menerima
VERIVIKASI, Diharap segera menghubungi Panitia .

13.

Jika pendaftar sudah menerima SMS VERIVIKASI , artinya proses
pendaftaran sudah selesai dan tinggal menunggu pengumuman .

14.

Pengumuman Hasil Seleksi akan ditampilkan sesuai Jadwal yang telah
ditetapkan.

15.

Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK dilakukan serentak, sehingga calon peserta
didik baru hanya bisa memilih dan mengikuti seleksi ( mendaftar ) pada
satu sekolah saja.
Pangkalan Bun, 24 Mei 2018
panitia

SMS

