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TAHUN PELAJARAN 2015/2016

1. MEMBUKA WEBSITE PPDB
http://ppdbdki.org dan
pilih jenjang SMA/SMK
2. PENDAFTARAN
Klik tombol pendaftaran [pojok kanan atas]
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INFORMASI
Pastikan CPDB membaca
informasi yang berada
di bawah setiap formulir,
untuk mengetahui langkah
apa yang harus dilakukan

Maka akan muncul form seperti di bawah :
[Isikan form sesuai dengan data] klik SUBMIT

Maka akan seperti :

Setelah biodata CPDB muncul, segeralah koreksi dengan data yang sebenarnya seperti :
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) CPDB yang terdaftar di kartu keluarga.
2. Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) CPDB (jika belum memiliki NISN di kosongkan).
3. Nama orang tua/wali, asal CPDB, Alamat, Kecamatan, Kelurahan, Tempat dan tanggal lahir, jika tidak sesuai dengan data yang sebenarnya
maka klik [Reload] data akan diupdate ulang.
4. Menentukan sekolah tempat akan verifikasi data.
5. Nilai UN jenjang sebelumnya sesuai dengan SKHUN/SHUN dan DHUN.
6. Keterangan tambahan wajib isi.
7. Isikan security code.
Jika data sudah benar, maka klik menu DAFTAR.
maka akan muncul gambar printer, dan klik gambar
printer untuk mencetak tanda bukti pendaftaran.
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Contoh tanda bukti pendaftaran.

Catatan :
Jika belum terkoneksi dengan printer maka file bisa di simpan dalam bentuk PDF.
3. VERIFIKASI
Tahap berikutnya verifikasi pendaftaran dengan mendatangi sekolah tempat verifikasi sesuai yang telah dipilih dengan membawa :
a. Tanda bukti pendaftaran (Formulir AK-3).
b. SKHUN/SHUN atau DNHUN yang dilegalisir.
c. Photo copy kartu keluarga (KK) serta memperlihatkan KK aslinya.
Setelah data terverifikasi oleh sekolah tempat verifikasi, CPDB akan mendapatkan formulir AK-4.

Catatan : - Status buta warna akan dikonfirmasi oleh operator sekolah kepada CPDB pada saat verifikasi.
- Lembar verifikasi yang terdapat PIN untuk CPDB, PIN tersebut harus diaktivasi sebelum melakukan pemilihan sekolah tujuan,
- setelah aktivasi maka PIN yang terdapat dilembar verifikasi tidak bisa digunakan.
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4. AKTIVASI PIN
Untuk menjaga keamanan agar tidak ada yang menyalahgunakan hak CPDB, maka CPDB wajib mengganti PIN lama dengan
PIN baru. Setelah proses selesai CPDB mendapatkan formulir AK-5.
a. Login.

******
******
******

b. Cetak tanda bukti aktivasi PIN
Setelah mengisi PIN dengan memasukan PIN lama (yang terdapat di lembar verifikasi) dengan PIN baru (sesuai dengan keinginan CPDB)
kemudian klik menu AKTIVASI PIN maka akan muncul gambar printer untuk mencetak tanda bukti aktivasi PIN (formulir AK-5)
Catatan :
Jika tidak tersambung
dengan printer, bisa file
disimpan dalam bentul PDF.
atau melanjutkkan ke tahap
selanjutnya (klik LANJUTKAN)

Lupa PIN : a. Datang langsung ke posko PPDB di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
b. Via SMS (Khusus Indosat & Telkomsel) dengan ketentuan nomor handphone sudah terregistrasi
di Tanda Bukti Verifikasi.
Ketik PSB<spasi>PWD<spasi>nomor seleksi kirim ke 93949. Tarif SMS Rp.1.100 (termasuk PPN).
Contoh : Ketik PSB PWD

3

JAYA RAYA

p2015
b
2015

PETUNJUK PENDAFTARAN PPDB SMAN & SMKN
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

©www.simdik.info

© ppdbdki2015

5. MEMILIH SEKOLAH TUJUAN/MENGGANTI PILIHAN SEKOLAH TUJUAN
Sebelum memilih sekolah tujuan CPDB login terlebih dahulu dengan menggunakan nomor seleksi dan PIN yang baru serta security code
klik Login. kemudian pilih menu FORM -> TAHAP 1 --> Pilih Sekolah Tujuan.

Sekolah

Jurusan

Setelah CPDB menentukan sekolah dan jurusan, klik SIMPAN dan cetak maka akan mendapatkan formulir AK-6
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6. PENGUMUMAN SEMENTARA
a. CPDB dapat melihat pengumuman sementara di website http://sma.ppdbdki.org atau http://smk.ppdbdki.org menu Hasil Seleksi.

Bagi CPDB yang tidak diterima disemua pilihan sekolah tujuan
CPDB bisa melakukan ganti pilihan sekolah tujuan selama
proses seleksi PPDB berlangsung
Yaitu dengan cara [ lihat point 5 ]
b. CPDB dapat melihat berdasarkan No. Seleksi di menu pencarian
Menu pencarian pada website http://sma.ppdbdki.org atau http://smk.ppdbdki.org berfungsi untuk mengetahui status CPDB, pencarian
Bisa berdasarkan :
1). Nomor Pendaftaran
2). Nomor Seleksi
3). NIK (Nomor Induk Kependudukan)
Langkah 1

Langkah 2

301038100001
Langkah 3

Akan muncul status siswa.
c. CPDB dapat melihat melalui SMS.
Apabila ingin mengetahui hasil seleksi via SMS (Khusus Indosat, Telkomsel & XL-Axis) :
Ketik PSB<spasi>nomor seleksi kirim ke 93949. Tarif SMS Rp.1.100 (termasuk PPN).
Contoh :
Ketik PSB 301038100001 kirim ke 93949. Tarif SMS Rp.1.100 (termasuk PPN).
SMAN 1

Contoh Balasan SMS

7. LAPOR DIRI
Lapor diri dilakukan setelah CPDB diterima di salah satu sekolah tujuan dan terdaftar dipengumuman FINAL.
Lapor diri dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :
a. Lapor diri datang ke sekolah tempat di terima dengan membawa bukti & persyaratan PPDB.
b. Lapor diri secara mandiri yaitu dilakukan secara online oleh CPDB dengan login terlebih dahulu.

Semua Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima & sudah lapor diri, agar konfirmasi
ke sekolah untuk mengetahui hari pertama masuk sekolah serta informasi lainnya.
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