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A. SYSTEM REQUIREMENT
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Processor Dual Core
Memory 2 GB
Resolution 1024 x 768

Operating System

Windows 7
Windows 8
Windows 10
Linux
MacOS

Browser
Goggle Chrome
Mozilla Firefox
Safari

Internet 1 Mbps
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B. LOGIN APLIKASI 
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Gambar dibawah adalah tampilan login, untuk login ada dua user yaitu Operator dan
Verifikator. Operator berfungsi untuk menambahkan data, mengedit data, dan
menghapus data. Sedangkan Verifikator berfungsi sebagai memverifikasi data dan
menguploadnya ke server PPDB

Masukan username dan password pada form yang telah tersedia lalu tekan Login maka
akan muncul halaman utama seperti gambar dibawah ini.

Untuk keluar dari aplikasi pada pojok kanan atas pilih menu yang bertuliskan username
dari lalu muncul tobol Logout seperti gambar dibawah ini. Tekan tombol tersebut untuk
keluar dari aplikasi.
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C. PROFIL SEKOLAH
Fitur profil sekolah digunakan untuk mengatur data profil sekolah. 
Data yang harus diimasukan pada fitur ini adalah :
- Nama Sekolah
- Alamat Sekolah
- Kota / Kabupaten
- Kecamatan
- Kelurahan
- RT & RW
- Kordinat Lokasi Sekolah (sesuai Google Maps)
Untuk membuka fitur profil sekolah pilih menu Pengaturan – Profil Sekolah

Pop up menu profil sekolah terlihat pada gambar dibawah ini. Setiap form yang tertera
pada pop up wajib diisi sesuai dengan data sekolah masing-masing. Untuk menyimpan
data yang telah diisi, tekan tombol Simpan.

Untuk kordinat sekolah digunakan
untuk menentukan jarak tempat
tinggal calon peserta didik dengan
sekolah sehingga wajib untuk diisi.
Pengisian kordinat sekolah
menggunakan kordinat dari Google
Map. Tekan tombol cari ( ) maka
akan muncul pop up peta seperti
gambar disamping, lalu tentukan
sekolah dengan memindahkan
pointer ( ) pada lokasi sekolah
yang paling sesuai. Tekan tombol
Pick untuk memilih kordinat yang
telah ditentukan.
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D. PENDAFTARAN - KETM
Pendaftaran jalur keluarga ekonomi tidak mampu (KETM)
terdapat pada menu Form Pendaftaran – KETM.
Setelah menekan menu KETM maka akan muncul menu seperti
gambar dibawah ini.

Pada gambar diatas, terdapat empat tahapan pengisian yaitu Pendaftar; Sekolah
Pilihan; Persyaratan; Konfirmasi. Langkah pengisian untuk pendaftaran KETM dilakukan
dengan menginputkan data detail dari pendaftar seperti gambar diatas. Beberapa
detail dari form diatas adalah sebagai berikut :
a. Nomor Pendaftaran :

- Kolom pertama (4280) merupakan kode sekolah pada PPDB 2018
- Kolom kedua (1) merupakan kode jalur yaitu KETM
- Kolom ketiga merupakan urutan pendaftaran diawali 0001 sampai dengan 9999

b. Lulusan/Tahun, lulusan merupakan status lulusan pendaftar apakah lulusan dari
reguler atau melalui paket B. Tahun merupakan tahun lulus dari pendaftar.

c. Nomor UN, merupakan nomor ujian nasional dari pendaftar. Untuk beberapa
pendaftar terutama dari dalam provinsi ketika nomor UN dimasukan kedalam form
nomor UN, maka data pribadi lainnya akan secara otomatis terisi. Jika tidak terisi
maka perlu dimasukan secara manual.

d. Koordinat, merupakan kordinat dari tempat tinggal pendaftar. Penentuan koordinat
terdapat pada bagian PENENTUAN KOORDINAT.

Untuk menyimpan data detail pendaftar tekan tombol Selanjutnya dan masuk pada
bagian Sekolah Pilihan.
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Dibawah ini merupakan tampilan dari sekolah pilihan. Untuk jalur KETM sekolah
yang dapat dipilih hanya satu sekolah yaitu sekolah pendaftar tersebut. Khusus
untuk SMK, dipilih sesuai dengan program studi yang telah ditentukan oleh
pendaftar. Untuk melanjutkan ketahap selanjutnya, tekan tombol Selanjutnya.

Tahap persyaratan dijelaskan pada gambar dibawah ini. Operator hanya perlu
memilih Ya atau Tidak sesuai dengan ada atau tidaknya persyaratan yang dibawa
oleh pendaftar.

Untuk melanjutkan ke tahap Konfirmasi tekan tombol Selanjutnya.
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Menu konfirmasi digunakan sebagai tahap verifikasi akhir yang dilakukan oleh
operator sebelum nantinya dilakukan verifikasi oleh verifikator. Menu konfirmasi
dituangkan pada gambar di bawah ini. Untuk menyelesaikan tahap pendaftaran
KETM, centang check box pada gambar yang ditandai oleh gari berwarna merah
terlebih dahulu lalu tekan tombol Simpan.

Setelah data disimpan akan muncul notifikasi berhasil tersimpan seperti gambar
dibawah ini dan pendaftar akan muncul di menu Data Pendaftar. Untuk melakukan
cetak bukti pendaftaran bisa dilakukan dengan menekan tombol Print dan untuk
mengakhiri proses input pendaftara bisa menkan tombol Tutup.
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E. PENDAFTARAN - PMG
Pendaftaran jalur pemberian maslahat guru (PMG) terdapat
pada menu Form Pendaftaran – PMG.
Setelah menekan menu PMG maka akan muncul menu seperti
gambar dibawah ini.

Pada gambar diatas, terdapat empat tahapan pengisian yaitu Pendaftar; Sekolah
Pilihan; Persyaratan; Konfirmasi. Langkah pengisian untuk pendaftaran PMG dilakukan
dengan menginputkan data detail dari pendaftar seperti gambar diatas. Beberapa
detail dari form diatas adalah sebagai berikut :
a. Nomor Pendaftaran :

- Kolom pertama (4280) merupakan kode sekolah pada PPDB 2018
- Kolom kedua (2) merupakan kode jalur yaitu PMG
- Kolom ketiga merupakan urutan pendaftaran diawali 0001 sampai dengan 9999

b. Lulusan/Tahun, lulusan merupakan status lulusan pendaftar apakah lulusan dari
reguler atau melalui paket B. Tahun merupakan tahun lulus dari pendaftar.

c. Nomor UN, merupakan nomor ujian nasional dari pendaftar. Untuk beberapa
pendaftar terutama dari dalam provinsi ketika nomor UN dimasukan kedalam form
nomor UN, maka data pribadi lainnya akan secara otomatis terisi. Jika tidak terisi
maka perlu dimasukan secara manual.

d. Koordinat, merupakan kordinat dari tempat tinggal pendaftar. Penentuan koordinat
terdapat pada bagian PENENTUAN KOORDINAT.

Untuk menyimpan data detail pendaftar tekan tombol Selanjutnya dan masuk pada
bagian Sekolah Pilihan.
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Dibawah ini merupakan tampilan dari sekolah pilihan. Untuk jalur PMG sekolah yang
dapat dipilih hanya satu sekolah yaitu sekolah pendaftar tersebut. Khusus untuk
SMK, dipilih sesuai dengan program studi yang telah ditentukan oleh pendaftar.
Untuk melanjutkan ketahap selanjutnya, tekan tombol Selanjutnya.

Tahap persyaratan dijelaskan pada gambar dibawah ini. Operator hanya perlu
memilih Ya atau Tidak sesuai dengan ada atau tidaknya persyaratan yang dibawa
oleh pendaftar. Lalu memasukan terhitung mulai tanggal orang tua pendaftar
menjadi guru

Untuk melanjutkan ke tahap Konfirmasi tekan tombol Selanjutnya.
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Menu konfirmasi digunakan sebagai tahap verifikasi akhir yang dilakukan oleh
operator sebelum nantinya dilakukan verifikasi oleh verifikator. Menu konfirmasi
dituangkan pada gambar di bawah ini. Untuk menyelesaikan tahap pendaftaran
PMG, centang check box pada gambar yang ditandai oleh gari berwarna merah
terlebih dahulu lalu tekan tombol Simpan.

Setelah data disimpan akan muncul notifikasi berhasil tersimpan seperti gambar
dibawah ini dan pendaftar akan muncul di menu Data Pendaftar. Untuk melakukan
cetak bukti pendaftaran bisa dilakukan dengan menekan tombol Print dan untuk
mengakhiri proses input pendaftara bisa menkan tombol Tutup.
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F. PENDAFTARAN - ABK
Pendaftaran jalur anak berkebutuhan khusus (ABK) terdapat
pada menu Form Pendaftaran – ABK.
Setelah menekan menu ABK maka akan muncul menu seperti
gambar dibawah ini.

Pada gambar diatas, terdapat empat tahapan pengisian yaitu Pendaftar; Sekolah
Pilihan; Persyaratan; Konfirmasi. Langkah pengisian untuk pendaftaran ABK dilakukan
dengan menginputkan data detail dari pendaftar seperti gambar diatas. Beberapa
detail dari form diatas adalah sebagai berikut :
a. Nomor Pendaftaran :

- Kolom pertama (4280) merupakan kode sekolah pada PPDB 2018
- Kolom kedua (3) merupakan kode jalur yaitu ABK
- Kolom ketiga merupakan urutan pendaftaran diawali 0001 sampai dengan 9999

b. Lulusan/Tahun, lulusan merupakan status lulusan pendaftar apakah lulusan dari
reguler atau melalui paket B. Tahun merupakan tahun lulus dari pendaftar.

c. Nomor UN, merupakan nomor ujian nasional dari pendaftar. Untuk beberapa
pendaftar terutama dari dalam provinsi ketika nomor UN dimasukan kedalam form
nomor UN, maka data pribadi lainnya akan secara otomatis terisi. Jika tidak terisi
maka perlu dimasukan secara manual.

d. Koordinat, merupakan kordinat dari tempat tinggal pendaftar. Penentuan koordinat
terdapat pada bagian PENENTUAN KOORDINAT.

Untuk menyimpan data detail pendaftar tekan tombol Selanjutnya dan masuk pada
bagian Sekolah Pilihan.
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Dibawah ini merupakan tampilan dari sekolah pilihan. Untuk jalur ABK sekolah yang
dapat dipilih hanya satu sekolah yaitu sekolah pendaftar tersebut. Khusus untuk
SMK, dipilih sesuai dengan program studi yang telah ditentukan oleh pendaftar.
Untuk melanjutkan ketahap selanjutnya, tekan tombol Selanjutnya.

Tahap persyaratan dijelaskan pada gambar dibawah ini. Operator hanya perlu
memilih Ya atau Tidak sesuai dengan ada atau tidaknya persyaratan yang dibawa
oleh pendaftar.

Untuk melanjutkan ke tahap Konfirmasi tekan tombol Selanjutnya.
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Menu konfirmasi digunakan sebagai tahap verifikasi akhir yang dilakukan oleh
operator sebelum nantinya dilakukan verifikasi oleh verifikator. Menu konfirmasi
dituangkan pada gambar di bawah ini. Untuk menyelesaikan tahap pendaftaran
ABK, centang check box pada gambar yang ditandai oleh gari berwarna merah
terlebih dahulu lalu tekan tombol Simpan.

Setelah data disimpan akan muncul notifikasi berhasil tersimpan seperti gambar
dibawah ini dan pendaftar akan muncul di menu Data Pendaftar. Untuk melakukan
cetak bukti pendaftaran bisa dilakukan dengan menekan tombol Print dan untuk
mengakhiri proses input pendaftara bisa menkan tombol Tutup.
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G. PENDAFTARAN - WPS
Pendaftaran jalur warga penduduk setempat (WPS) terdapat
pada menu Form Pendaftaran – WPS.
Setelah menekan menu WPS maka akan muncul menu seperti
gambar dibawah ini.

Pada gambar diatas, terdapat empat tahapan pengisian yaitu Pendaftar; Sekolah
Pilihan; Persyaratan; Konfirmasi. Langkah pengisian untuk pendaftaran WPS dilakukan
dengan menginputkan data detail dari pendaftar seperti gambar diatas. Beberapa
detail dari form diatas adalah sebagai berikut :
a. Nomor Pendaftaran :

- Kolom pertama (4280) merupakan kode sekolah pada PPDB 2018
- Kolom kedua (4) merupakan kode jalur yaitu WPS
- Kolom ketiga merupakan urutan pendaftaran diawali 0001 sampai dengan 9999

b. Lulusan/Tahun, lulusan merupakan status lulusan pendaftar apakah lulusan dari
reguler atau melalui paket B. Tahun merupakan tahun lulus dari pendaftar.

c. Nomor UN, merupakan nomor ujian nasional dari pendaftar. Untuk beberapa
pendaftar terutama dari dalam provinsi ketika nomor UN dimasukan kedalam form
nomor UN, maka data pribadi lainnya akan secara otomatis terisi. Jika tidak terisi
maka perlu dimasukan secara manual.

d. Koordinat, merupakan kordinat dari tempat tinggal pendaftar. Penentuan koordinat
terdapat pada bagian PENENTUAN KOORDINAT.

Untuk menyimpan data detail pendaftar tekan tombol Selanjutnya dan masuk pada
bagian Sekolah Pilihan.
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Dibawah ini merupakan tampilan dari sekolah pilihan. Untuk jalur WPS sekolah yang
dapat dipilih hanya satu sekolah yaitu sekolah pendaftar tersebut. Khusus untuk
SMK, dipilih sesuai dengan program studi yang telah ditentukan oleh pendaftar.
Untuk melanjutkan ketahap selanjutnya, tekan tombol Selanjutnya.

Tahap persyaratan dijelaskan pada gambar dibawah ini. Operator hanya perlu
memilih Ya atau Tidak sesuai dengan ada atau tidaknya persyaratan yang dibawa
oleh pendaftar. Lalu masukan tanggal dibuatkan kartu keluarga.

Untuk melanjutkan ke tahap Konfirmasi tekan tombol Selanjutnya.
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Menu konfirmasi digunakan sebagai tahap verifikasi akhir yang dilakukan oleh
operator sebelum nantinya dilakukan verifikasi oleh verifikator. Menu konfirmasi
dituangkan pada gambar di bawah ini. Untuk menyelesaikan tahap pendaftaran
WPS, centang check box pada gambar yang ditandai oleh gari berwarna merah
terlebih dahulu lalu tekan tombol Simpan.

Setelah data disimpan akan muncul notifikasi berhasil tersimpan seperti gambar
dibawah ini dan pendaftar akan muncul di menu Data Pendaftar. Untuk melakukan
cetak bukti pendaftaran bisa dilakukan dengan menekan tombol Print dan untuk
mengakhiri proses input pendaftara bisa menkan tombol Tutup.
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H. PENDAFTARAN - PRESTASI
Pendaftaran jalur prestasi terdapat pada menu Form
Pendaftaran – Prestasi.
Setelah menekan menu Prestasi maka akan muncul menu
seperti gambar dibawah ini.

Pada gambar diatas, terdapat empat tahapan pengisian yaitu Pendaftar; Sekolah
Pilihan; Persyaratan; Konfirmasi. Langkah pengisian untuk pendaftaran prestasi dilakukan
dengan menginputkan data detail dari pendaftar seperti gambar diatas. Beberapa
detail dari form diatas adalah sebagai berikut :
a. Nomor Pendaftaran :

- Kolom pertama (4280) merupakan kode sekolah pada PPDB 2018
- Kolom kedua (5) merupakan kode jalur yaitu prestasi
- Kolom ketiga merupakan urutan pendaftaran diawali 0001 sampai dengan 9999

b. Lulusan/Tahun, lulusan merupakan status lulusan pendaftar apakah lulusan dari
reguler atau melalui paket B. Tahun merupakan tahun lulus dari pendaftar.

c. Nomor UN, merupakan nomor ujian nasional dari pendaftar. Untuk beberapa
pendaftar terutama dari dalam provinsi ketika nomor UN dimasukan kedalam form
nomor UN, maka data pribadi lainnya akan secara otomatis terisi. Jika tidak terisi
maka perlu dimasukan secara manual.

d. Koordinat, merupakan kordinat dari tempat tinggal pendaftar. Penentuan koordinat
terdapat pada bagian PENENTUAN KOORDINAT.

Untuk menyimpan data detail pendaftar tekan tombol Selanjutnya dan masuk pada
bagian Sekolah Pilihan.
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Dibawah ini merupakan tampilan dari sekolah pilihan. Untuk jalur prestasi sekolah
yang dapat dipilih hanya satu sekolah yaitu sekolah pendaftar tersebut. Khusus
untuk SMK, dipilih sesuai dengan program studi yang telah ditentukan oleh
pendaftar. Untuk melanjutkan ketahap selanjutnya, tekan tombol Selanjutnya.

Tahap persyaratan pada jalur prestasi ini hal pertama yang harus dilakukan adalah
memasukan nilai uji kompetensi dari prestasi yang dimiliki oleh pendaftar. Format
nilai kompetensi dari rentang 0 – 100. Untuk penggunakan tanda koma
menggunakan titik seperti contoh 80.50. Selain nilai kompetensi yang telah diujikan
kepada pendaftar, sertifikat prestasi yang dimiliki oleh pendaftar dimasukan pada
menu prestasi.

Untuk melanjutkan ke tahap Konfirmasi tekan tombol Selanjutnya.
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Menu konfirmasi digunakan sebagai tahap verifikasi akhir yang dilakukan oleh
operator sebelum nantinya dilakukan verifikasi oleh verifikator. Menu konfirmasi
dituangkan pada gambar di bawah ini. Untuk menyelesaikan tahap pendaftaran
prestasi, centang check box pada gambar yang ditandai oleh gari berwarna
merah terlebih dahulu lalu tekan tombol Simpan.

Setelah data disimpan akan muncul notifikasi berhasil tersimpan seperti gambar
dibawah ini dan pendaftar akan muncul di menu Data Pendaftar. Untuk melakukan
cetak bukti pendaftaran bisa dilakukan dengan menekan tombol Print dan untuk
mengakhiri proses input pendaftara bisa menkan tombol Tutup.
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I. PENDAFTARAN - NHUN
Pendaftaran jalur NHUN terdapat pada menu Form
Pendaftaran – NHUN.
Setelah menekan menu NHUN maka akan muncul menu
seperti gambar dibawah ini.

Pada gambar diatas, terdapat empat tahapan pengisian yaitu Pendaftar; Sekolah
Pilihan; Persyaratan; Konfirmasi. Langkah pengisian untuk pendaftaran prestasi dilakukan
dengan menginputkan data detail dari pendaftar seperti gambar diatas. Beberapa
detail dari form diatas adalah sebagai berikut :
a. Nomor Pendaftaran :

- Kolom pertama (4280) merupakan kode sekolah pada PPDB 2018
- Kolom kedua (6) merupakan kode jalur yaitu NHUN
- Kolom ketiga merupakan urutan pendaftaran diawali 0001 sampai dengan 9999

b. Lulusan/Tahun, lulusan merupakan status lulusan pendaftar apakah lulusan dari
reguler atau melalui paket B. Tahun merupakan tahun lulus dari pendaftar.

c. Nomor UN, merupakan nomor ujian nasional dari pendaftar. Untuk beberapa
pendaftar terutama dari dalam provinsi ketika nomor UN dimasukan kedalam form
nomor UN, maka data pribadi lainnya akan secara otomatis terisi. Jika tidak terisi
maka perlu dimasukan secara manual.

d. Koordinat, merupakan kordinat dari tempat tinggal pendaftar. Penentuan koordinat
terdapat pada bagian PENENTUAN KOORDINAT.

Untuk menyimpan data detail pendaftar tekan tombol Selanjutnya dan masuk pada
bagian Sekolah Pilihan.
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Dibawah ini merupakan tampilan dari sekolah pilihan. Untuk jalur NHUN sekolah
yang dapat dipilih dua sekolah untuk SMA dan khusus SMK dapat memilih dua
sekolah dengan tiga program keahlian yang sama.

Tahap persyaratan pada jalur NHUN ini hanya perlu mengisi nilai dari hasil ujian
nasional. Nilai ujian nasional bisa otomatis terisi ketika nomor UN dimasukan pada
tahap detail pendaftar jika pendaftar tersebut berasal dari dalam provinsi. Jika
tidak muncul otomatis maka perlu dimasukan nilai secara manual.

Untuk melanjutkan ke tahap Konfirmasi tekan tombol Selanjutnya.
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Menu konfirmasi digunakan sebagai tahap verifikasi akhir yang dilakukan oleh
operator sebelum nantinya dilakukan verifikasi oleh verifikator. Menu konfirmasi
dituangkan pada gambar di bawah ini. Untuk menyelesaikan tahap pendaftaran
NHUN, centang check btekanox pada gambar yang ditandai oleh gari berwarna
merah terlebih dahulu lalu tombol Simpan.

Setelah data disimpan akan muncul notifikasi berhasil tersimpan seperti gambar
dibawah ini dan pendaftar akan muncul di menu Data Pendaftar. Untuk melakukan
cetak bukti pendaftaran bisa dilakukan dengan menekan tombol Print dan untuk
mengakhiri proses input pendaftara bisa menkan tombol Tutup.
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J. VERIFIKASI PENDAFTARAN
Proses verifikasi pendaftaran merupakan tahap dimana pendaftar yang telah
mendaftarkan diri kesekolah yang dipilih memiliki data yang sama antara yang
dimasukan kedalam aplikasi dengan formulir pendaftaran. Selama data pendaftar
belum dilakukan proses verifikasi oleh verifikator, maka data pendaftar dapat diubah
maupun dihapus. Tetapi ketika telah dilakukan proses verifikasi maka data tidak dapat
lagi diubah dan dihapus serta telah ditampilkan pada halaman utama PPDB.
Data pendaftar yang telah dimasukan kedalam aplikasi oleh operator tampak seperti
gambar di bawah ini. Pada kolom status untuk pendaftar yang belum terverifikasi akan
muncul status Baru. Pada kolom aksi paling kanan terdapat beberapa menu. Untuk
melakukan verifikasi tekan tombol dengan icon centang berwarna hijau.
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Setelah menekan icon diatas maka akan muncul notifikasi untuk melakukan verifikasi.
Tekan tombol Ya untuk melanjutkan proses verifikasi.

Setelah proses verifikasi berhasil maka tampilan dari pendaftar akan berubah seperti
gambar dibawah ini dengan status menjadi Terverifikasi.
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J. PENENTUAN KOORDINAT
Penentuan koordinat dilakukan sebagai syarat dalam pendaftaran PPDB 2018 di segala
jalur baik KETM hingga NHUN. Penentuan koordinat ini menentukan jarak antara tempat
tinggal dari pendaftar dengan sekolah yang dituju yang pada akhirnya dilakukan
pemberian skor setiap jaraknya. Terdapat dua cara untuk memasukan koordinat
tempat tinggal pendaftar, pertama melalui fitur yang terdapat langsung dari aplikasi
yang kedua membuka situs Google Map.

Untuk cara pertama yang menggunakan langsung melalui aplikasi pada form koordinat
tekan tombol cari maka akan muncul pop up seperti gambar di bawah ini. Lakukan
pencarian pada kolom Search Box. Lalu sesuaikan pointer ( ) dengan tempat tinggal
peserta dengan cara drag and drop tanda tersebut. Setelah selesai memilih lokasi
tekan tombol pick untuk mengakiri penentuan koordinat.

24

Langkah kedua dengan membuka situs Google Map pada alamat google.com/maps.
Lalu cari lokasi dengan memasukan katakunci pada search box di pojok kiri atas. Lalu
pilih lokasi tempat tinggal peserta dan klik kanan pada lokasi tersebut maka tampilan
akan seperti gambar dibawah ini lalu pilih menu What’s here atau ada apa disini.

https://www.google.com/maps
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Setelah memilih menu What’s here tersebut maka akan terlihat koordinat dari lokasi
tersebut pada bagian bawah seperti gambar dibawah ini.
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Selanjutnya salin koordinat yang telah dipilih kedalam form koordinat di aplikasi seperti
gambar dibawah ini sehingga proses pendaftaran dapat dilanjutkan.


