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Pendaftaran

A. Pendaftaran Sekolah Menengah Atas (SMA)
Setelah siswa melakukan proses konfirmasi data atau mengunci data secara final, selanjutnya siswa dapat melakukan
pendaftaran ke Sekolah Menengah Atas yang diinginkan jika jadwal pendaftaran sudah dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan
dengan memilih menu Pendaftaran pada sidebar dashboard siswa disebelah kiri.
Berikut adalah tahapan pendaftaran yang harus dilakukan oleh peserta didik pada SIstem PPDB Online:
1.

Memilih Satuan Pendidikan dan Jalur Masuk
Peserta didik dapat memilih satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK). Jalur masuk yang tampil adalah jalur yang tersedia berdasarkan jadwal dan persyaratan yang sesuai.
Berikut contoh pilihan SMA dan Jalur Afirmasi:

Gambar I. Halaman Pilih Satuan Pendidikan

Gambar II. Pilihan Jalur Masuk

2.

Memilih Sekolah
Peserta didik dapat memilih sekolah yang tampil sesuai persyaratan Jalur Masuk yang dipilih. Pastikan untuk
membaca peraturan dan ketentuan tentang Jalur Masuk yang dipilih dengan baik sebelum memilih.
a)

Zonasi
Sekolah yang dapat dipilih pada jalur zonasi ditentukan berdasarkan alamat tempat tinggal siswa. Siswa hanya
dapat memilih sekolah yang berada di wilayah zonasi siswa saja.

Gambar III. Pilihan Sekolah

b) Afirmasi
Sekolah pada jalur afirmasi, ditentukan dengan siswa hanya dapat memilih sekolah di dalam Kabupaten/Kota
nya saja. Sistem akan memberikan pemberitahuan sekolah rekomendasi berdasarkan jarak terdekat dengan titik
koordinat alamat siswa, sekolah yang berada dalam zonasi siswa, dan sekolah yang berada di luar zonasi siswa.
Siswa juga dapat mencari sekolah dengan mengetik nama sekolah pada kolom pencarian.

Gambar IV. Pilihan Sekolah Afirmasi

c)

Prestasi Akademik
Sekolah jalur prestasi akademik, ditentukan dengan siswa dapat memilih semua sekolah SMA dalam provinsi
Sumatera Barat. Prestasi Akademik diseleksi berdasarkan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir mata
pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS) peserta didik dari sekolah asal.

Gambar V. Pilihan Sekolah Prestasi Akademik

d) Prestasi Non Akademik
Sekolah jalur prestasi non akademik, ditentukan dengan siswa dapat memilih semua sekolah SMA dalam
provinsi Sumatera Barat. Prestasi Non-Akademik diseleksi dengan bukti atas prestasi diterbitkan minimal 6 (enam)
bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Siswa hanya dapat memasukkan 1 (satu)
prestasi tertinggi, yang bersifat kejuaraan dan individu (perorangan).

Gambar VI. Pilihan Sekolah Prestasi Non Akademik

e)

Perpindahan Orang Tua
Sekolah jalur perpindahan orang tua, ditentukan dengan siswa dapat memilih semua sekolah SMA dalam
provinsi Sumatera Barat. Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat
penugasan maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Gambar VII. Pilihan Sekolah Perpindahan Orang Tua

3.

Mengkonfirmasi Pilihan
Setelah memilih sekolah, maka peserta didik akan diminta untuk mengkonfirmasi pilihan dengan mencentang
pernyataan kesiapan, lalu menyimpan data pilihan. Pastikan untuk membaca ketentuan yang ada sebelum
menyimpan pilihan. Siswa harus mencentang bagian pernyataan sebelum mengklik tombol simpan.

Gambar VIII. Konfirmasi Pilihan

Gambar IX. Menyetujui Konfirmasi

Gambar X. Berhasil Konfirmasi

Hasil pilihan sekolah dapat dilihat pada menu Hasil.

Gambar XI. Hasil Pendaftaran

Hasil pendaftaran akan memberikan informasi tentang proses pendaftaran setelah siswa selesai memilih
sekolah. Adapun informasi yang terlihat pada halaman hasil adalah:
a.

Pilhan sekolah siswa

b.

Verifikasi, adalah informasi yang menjelaskan status berkas pendaftaran siswa terhadap sekolah yang didaftar.
Terdapat 4 (empat) status yaitu; Belum diverifikasi, Sudah Diverivikasi, Ditangguhkan, dan Ditolak.

c.

Status Hasil, adalah informasi yang menjelaskan status pendaftaran siswa terhadap sekolah yang didaftar setelah
berkas siswa sudah diverifikasi. Terdapat 3 (tiga) status yaitu; Lulus, Tidak Lulus, dan Gugur.

d.

Tombol Cetak Kartu Pendaftaran

e.

Tombol Cetak Kartu Kelulusan

B. Pendaftaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Peserta didik dapat memilih satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jalur masuk yang tampil adalah
jalur yang tersedia berdasarkan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Berikut contoh pilihan SMK dan Jalur Seleksi:

Gambar A. Pilihan SMK

1.

Memilih Jalur Masuk
Peserta didik memilih jalur masuk yang tersedia pada sistem untuk melanjutkan ke pilihan sekolah.

Gambar B. Pilihan Jalur Masuk

2.

Memilih Sekolah dan Program Keahlian
Peserta didik dapat memilih sekolah dan program keahlian yang diinginkan. Pastikan untuk membaca
peraturan dan ketentuan tentang Jalur Masuk yang dipilih dengan baik sebelum memilih. Adapun aturan dalam
memilih sekolah SMK adalah sebagai berikut:
a.

Peserta didik dapat memilih 2 pilihan dengan ketentuan:
1) Calon peserta didik baru SMK Negeri dapat memilih 1 (satu) SMK Negeri dengan 2 (dua) program keahlian
yang berbeda; atau
2) Calon peserta didik baru SMK Negeri dapat memilih 2 (dua) SMK Negeri dengan 1 (satu) program keahlian
yang sama.

b.

Peserta didik boleh memilih satu pilihan saja.

Gambar C. Pilihan Sekolah

Gambar D. Pilihan Program Keahlian

3.

Mengkonfirmasi Pilihan
Setelah memilih sekolah dan jurusan, maka peserta didik akan diminta untuk mengkonfirmasi pilihan dengan
mencentang pernyataan kesiapan, lalu mengklik tombol Simpan untuk menyimpan pilihan. Pastikan untuk membaca
ketentuan yang ada sebelum menyimpan pilihan. Hasil pilihan sekolah dapat dilihat pada menu Hasil.

Gambar D. Konfirmasi Pilihan

Gambar E. Menyetujui Konfirmasi

Gambar F. Berhasil Konfirmasi

Peserta didik dapat mengunduh kartu tanda peserta dan kartu hasil kelulusan peserta sebagai bukti
pendaftaran dan bukti lulus pendaftaran dengan mengklik tombol Cetak Kartu pada Menu Hasil. Berikut contoh kartu
tanda peserta dan kelulusan siswa:

Gambar G. Kartu Tanda Peserta

Gambar H. Kartu Tanda Lulus

