TATA CARA PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU
SMK NEGERI 2 BLORA
1. Persiapkan berkas syarat pendaftaran berupa:
a. Ijazah/SKL SMP
b. Buku raport/Nilai raport semester 1-5
c. Akta kelahiran
d. Kartu keluarga/surat keterangan domisili
e. Piagam Prestasi (apabila ada)
f. Dokumen program penanganan kemiskinan( KIP,PKH,dll) ( apabila punya)
g. Surat keterangan anak NAKES (apabila ada)
h. Surat pernyataan (Pakta Integritas) bisa didownload di halaman website PPDB ( Dengan format
PDF, JPEG & PNG)
2. Buka website https://ppdb.jatengprov.go.id/ (untuk melakukan pendaftaran pada tanggal 17-25 Juni
2020)
Tampilan sebagai berikut:
Calon peserta didik baru bisa mendownload pakta integritas dengan cara klik Disini pada kolom
pemberitahuan pada saat membuka website tersebut, bisa didownload, dicetak dan diisi.

Klik Disini untuk
mendownload pakta
integritas (surat
pernyataan)

3. Klik ajukan akun pada kolom SMK.

Klik ajukan akun
pada kolom SMK

4. Isikan NISN, Sekolah Asal, Jenis Lulusan, Tahun Lulus, Domisili, NIK

Isikan NISN

Pilih Sekolah Asal
Pilih Jenis Lulusan
Pilih Tahun lulus
Pilih Domisili
Isikan NIK

5. Isikan kode keamanan sesuai nomor yang tertera, dan klik “LANJUTKAN” untuk melanjutkan
pendaftaran.

Isikan KODE
KEMANANAN

Klik lanjutkan untuk
melanjutkan
pendaftaran

6. setelah muncul resum ajuan akun silahkan scrol kebawah, isikan data asal sekolah, status domisili,
nomor HP, tanggal kartu keluarga, keterangan status siswa miskin, status anak nakes, nilai raport.
Silahkan diisikan sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya.
CPD bisa mengisikan Prestasi apabila ada pada kolom nilai kejuaraan.

Klik tombol search
untuk mencari asal
sekolah.

Isikan tanggal
dikeluarkannya
Kartu Keluaga.

Isikan Nomor HP

Isikan status
Domisili siswa.
Isikan Nomor
Kartu Keliarga

Pilih status siswa
miskin. Dibuktikan
dengan dokumen
kepemilikan status
siswa miskin.

Isikan Status
perpindahan
tugas orang tua.

Apabila memiliki piagam kejuaraan, bisa
diisikan dengan cara memilih.

Isikan Nilai
raport, Bahasa
Indonesia,
Matematika,
Bahasa inggris
dan IPA.
isikan nilai
dengan rentang
0-10 dengan 2
digit dibelakang
koma.

Pilih status anak Tenaga
Nakes, bagi yang bukan
anak tenaga kesehatan
pilihbukan anak nakes.

Apabila rentang nilai masih 0-100 maka perlu
dikonversi menjadi rentang 0-10.

Klik “lanjutkan” apabila
telah selesai mengisi
semua kolom.

7. Uraian Resume ajuan akun PPDB. Chek kembali data pendaftaran, apabila ingin memperbaiki klik
sebelumnya, apabila sudah benar klik “lanjutkan”.

0

Check list setuju
pernyataan diatas

Klik lanjutkan setelah
mengecek dan
memastikan smua
informasi.

8. Setelah muncul report ajuan akun, klik cetak bukti ajuan akun, silahkan di
simpan & dicetak. Apabila tidak dicetak paling tidak dicatat semua
informasi yang tertera.

Klik cetak bukti ajuan akun.

Contoh
Tanda
Bukti
Registrasi
Akun

9. Setelah mendapatkan bukti registrasi akun, langkah selanjutnya adalah
melakukan aktivasi akun.
Caranya adalah lihat bagian SMK klik pada jalur yang akan digunakan untuk
pendaftaran, kali ini akan dicontohkan untuk jalur prestasi,, langsung klik prestasi.

Klik jalur prestasi

langkah selanjutnya klik melakukan aktivasi akun.

Klik melakukan
aktivasi akun

Klik login,,

Klik melakukan
aktivasi akun

Klik Menu Aktivasi akun.

Klik melakukan
aktivasi akun

Isikan form aktivasi akun, Isikan Nomor peserta, TOKEN yang didapatkan dari Tanda Bukti Registrasi Akun. Kemudian
isikan email. (NB: PASTIKAN EMAIL AKTIF) Untuk mendapatkan kode aktivasi.

Isikan Nomor
peserta.
TOKEN
Email aktif.
Masukkan kode
keamanan.
Lalu klik cari
akun.
Langkah selanjutnya, Buat Password yang mudah diingat, (PASSWORD SILAHKAN DITULIS DAN DIINGAT).
Kemudian silahkan isikan token verifikasi email, anda bisa mendapatkan token verifikasi email dari email yang anda gunakan
untuk mendaftar.

Isikan password
dikolom ini, ulangi
pengisian password
pada kolom konfirmasi
password

Isikan Token verifikasi
email, kemudian klik
AKTIVASI AKUN

10. Setelah melakukan AKTIVASI AKUN, langkah selanjutnya adalah
mengunggah berkas pendaftaran yang telah disiapkan. Format berkas
yang akan diunggah berupa Jpeg, PNG maupun PDF.

Klik Unggah Berkas

Unggah dokumen SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS yang telah diisi, ditandatangani bermaterai Rp. 6000.-, dokumen
diunggah pada kolom pertama.
Surat keterangan Lulus/Ijazah/Surat keterangan kelulusan lainnya YANG MENYATAKAN NILAI, dokumen ini diunggah pada kolom
kedua.
Apabila mempunyai sertifikat/piagam lomba, dapat diunggah pada kolom 3.
PASTIKAN DOKUMEN DIUNGGAH PADA KOLOM yang sesuai.

Klik kolom ini untuk
mengunggah Surat
Pernyataan/Pakta
Integritas

Klik kolom ini untuk
mengunggah
SKL/Ijazah/Surat
keterangan lulus
lainnya.

Berikut contoh tampilan untuk unggahan yang sukses, pastikan pada waktu mengunggah koneksi internet
lancar/stabil.

Status unggahan
sukses

Setelah sukses mengunggah/mengupload silahkan klik kembali ke beranda.
11. Setelah sukses mengunggah/mengupload dokumen yang dibutuhkan,
langkah selanjutnya adalah memilih sekolah. Klik pada menu pilih
sekolah.

Setelah anda klik menu pilih sekolah, anda akan dimintai keterangan mengenai
kondisi kesehatan anda.

SILAHKAN isikan kondisi kesehatan anda sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila anda tidak ada gangguan
kesehatan silahkan pilih tidak ada gangguan pada masing-masing obyek pemeriksaan. Setelah selesei klik
“LANJUTKAN”

setelah mengisi pemeriksaan kesehatan, anda dapat memilih dan menambah sekolah yang anda inginkan.

Klik pilih/tambah
sekolah

Setelah klik tambah sekolah akan muncul kolom pencarian, anda bisa isikan nama sekolah / kabupaten tempat sekolah berada,
berikut akan kami contohkan dengan mengisikan kabupaten blora.

setelah mengisikan kabupaten akan muncul semua sekolah SMK pada kabupaten yang dimaksud. Silahkan klik
SMKN 2 Blora, maka akan muncul daftar jurusan yang ada di SMKN 2 Blora, silahkan pilih salah satu jurusan
yang anda inginkan.
Apabila ingin menambahkan pilihan jurusan yang ke2, silahkan klik SMKN 2 Blora kembali dan pilih jurusan
yang ke 2 sesuai keinginan anda.

Klik SMKN 2 Blora
selanjutnya
muncul pilihan
jurusan

Klik jurusan yang
anda inginkan.

Contoh tampilan apabila telah memilih 1 jurusan. Apabila ingin menambahkan pilihan ke2, silahkan klik pilih/tambah
jurusan kembali, dan ulangi langkah diatas.

Setelah berhasil menambahkan pilihan jurusan maka akan tampilan seperti dibawah. Anda dapat menambahkan
maksimal 3 pilihan jurusan. Dengan catatan maksimal 2 pilihan jurusan pada sekolah yang sama.

Setelah berhasil menambahkan langkah selanjutnya adalah klik lanjutkan.

Silahkan lakukan konfirmasi pilihan jurusan dengan cara ceklist pada tombol “SETUJU” kemudian klik
“LANJUTKAN”

Ceklist dengan cara klik
setuju,
Kemudian silahkan klik
“Lanjutkan

12.Setelah berhasil menambahkan jurusan sesuai keinginan anda, langkah
selanjutnya adalah mencetak bukti pendaftaran, dengan cara klik cetak
bukti pendaftaran.

Klik Cetak Bukti
Pendaftaran.

Berikut contoh “TANDA BUKTI PENDAFTARAN”
SILAHKAN DISIMPAN DAN DICETAK, JANGAN SAMPAI HILANG.

Berikut tutorial, apabila ada kesalahan akan dibenarkan dikemudian hari.
SEKIAN SEMOGA BERMANFAAT, Wassalam...

