PANDUAN DAFTAR ULANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB)
SMK NEGERI 1 PATI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Langkah-langkah daftar ulang online :
1. Pastikan nama Anda ada di pengumuman PPDB SMK Negeri 1 Pati. Dapat dilihat di web PPDB Provinsi
Jawa Tengah atau www.smkn1pati.sch.id
2. Unduh/download semua berkas yang ada di web SMK Negeri 1 Pati (www.smkn1pati.sch.id)
3. Dokumen yang diunduh antara lain :
a. Lembar verifikasi daftar ulang (pilih salah satu sesuai dengan jalur pendaftaran)
1) Lembar verifikasi daftar ulang untuk jalur pendaftaran Afirmasi
2) Lembar verifikasi daftar ulang untuk jalur pendaftaran Prestasi
3) Lembar verifikasi daftar ulang untuk jalur pendaftaran Domisili Terdekat
b. Surat pernyataan keabsahan dokumen
c. Surat pernyataan daftar ulang
d. Biodata peserta didik
e. Surat pernyataan calon peserta didik baru
f. Surat pernyataan orang tua/wali
g. Tata tertib Peserta Didik SMK Negeri 1 Pati
4. Tata cara pengisian dokkumen :
a. Dokumen 1 : Lembar verifikasi daftar ulang (pilih salah satu sesuai dengan jalur pendaftaran)
Lembar verifikasi daftar ulang Seleksi Prestasi (yang diisi hanya point A.1 sampai A.5 dan
ditandatangani oleh orang tua/wali, sedangkan yang di dalam tabel jangan diisi)

Lembar verifikasi daftar ulang Seleksi Afirmasi (yang diisi hanya point A.1 sampai A.5 dan
ditandatangani oleh orang tua/wali, sedangkan yang di dalam tabel jangan diisi)

Lembar verifikasi daftar ulang Jarak/Domisili Terdekat (yang diisi hanya point A.1 sampai A.5
dan ditandatangani oleh orang tua/wali, sedangkan yang di dalam tabel jangan diisi)

b. Dokumen 2 : Tanda Bukti Pendafatran. Tidak boleh berupa hasil screenshoot.

Cara cetak bukti pendaftaran :
1. buka di web ppdb.jatengprov.go.id
2. login dengan memasukkan nomor peserta dan password
3. klik menu cetak bukti pendaftaran

c.

Dokumen 3 : Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diupload saat pendafatran PPDB.

d. Dokumen 4 : Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen .(diberi nama dan di bubuhi oleh materai,
kemudian ditandatangani)

e. Dokumen 5 : Surat Keteranagan Nilai Raport

f.

Dokumen 6 : Ijasah/Surat Keteranagn Lulus (cukup jelas)

g. Dokumen 7 : Akte Kelahiran (cukup jelas)
h. Dokumen 8 : Kartu Keluarga (cukup jelas)

i.

Dokumen 9 : Surat Keterangan Sehat (bisa menggunakan surat keteranagn dari puskesmas atau
rumah sakit atau dokter yang memeriksa.

j.
k.
l.

Dokumen 10 : piagam/penghargaan JIKA MEMILIKI (cukup jelas)
Dokumen 11 : KIP/KIS JIKA MEMILIKI (cukup jelas)
Dokumen 12 : Surat Pernyataan Daftar Ulang

m. Dokumen 13 : Biodata Peserta Didik

n. Dokumen 14 : Surat Pernyataan Calon Peserta Didik

o. Dokumen 15 : Surat Pernyataan Orang Tua

p. File Pas foto ukuran kurang dari 1 mb. (background bebas polos dengan menggunakn seragam
SMP/MTs)
5. Semua berkas bisa difoto/scan dan diupload sesuai dengan kolom pertanyaan.
6. Semua file berkas ukuran maksimal 1 mb.
7.
LANGKAH-LANGKAH MENGISI FORM DAFTAR ULANG ONLINE :
1. Pastikan Anda memiliki akun gmail yang masih aktif dan bisa digunakan
2. Buka link yang dibagikan oleh panitia ppdb atau lewat web SMK Negeri 1 Pati
3. Anda akan diminta untuk login dengan menggunakan akun gmail dan masukkan password

4. Muncul halaman utama/BAGIAN PERTAMA pengisian form dan silahkan klik “Berikutnya”.

5. Pada BAGIAN KEDUA masukkan TOKEN yang Anda peroleh dari panitia PPDB, kemudian klik
“Berikutnya”

6. Pada BAGIAN KETIGA masukkan data sesuai denagn pertanyaan

Klik “Berikutnya”
7. BAGIAN KEEMPAT adalah upload berkas. Di bagian ini sudah ada contoh berkas yang harus
diupload.
8. BAGIAN KELIMA Anda akan diminta untuk bergabung dengan link telegram untuk Masa
Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

9. TANYA JAWAB SEPUTAR DAFTAR ULANG:
No.
1
2
3

Pertanyaan
Kapan isi data dan upload berkas
dimulai?
Kapan pengisian data dan upload berkas
berakhir?
Bagaimana dengan upload foto?

4
5
6

Berapakah ukuran file yang diupload?
Apakah jenis file yang diupload?
Apakah surat keteranagn sehat harus dari
puskesmas atau dokter?

7
8
9

Bagaimana jika ijasah belum jadi?
Apakah file yang diupload harus asli?
Dimana mengupload berkas daftar ulang?

10

Apakah daftar ulang bisa datang ke
sekolah?

11

Apakah harus menggunakan surat
keterangan rata-rata nilai raport?

12

Apakah dokumen harus dilegalisir?

13

Bagaimana jika Akta kelahiran hilang?

14

Jika akta kelahiran hilang, mana yg
diupload?
KK yang dipakai yang mana, jika ada KK
baru?
KK mana yang diupload jika ada KK
baru?
Apakah daftar ulang dilakukan secara
online atau offline?
Apakah berkas harus diprint?
Apakah semua berkas diisi dengan tulis
tangan?

15
16.
17
18
19

Jawaban
Isi data dan upload berkas dimulai hari Senin,
28 Juni 2021 pukul 08.00 WIB
isi data dan upload berkas berakhir pada hari
Selasa, 29 Juni 2021 pukul 12.00 WIB
Foto background bebas polos, menggunakan
seragam OSIS SMP/MTs. Jika mempunyai dasi
harap dipakai. WAJIB JPEG atau JPG
Ukuran file maksimal 1 mb
Jpg, jpeg, pdf
Surat keteranagn sehat bisa menggunakan
yang dari web ppdb (waktu pendaftaran) atau
bisa dari puskesmas atau rumah sakit atau
dokter yang memeriksa
Bisa menggunakan surat keteranagan lulus
Ya
Nanti akan di share di web SMK Negeri 1 Pati
atau akan di infokan di grup telegram
Sampai saat ini diusahakan online dlu. Belum
ada kebijakan untuk datang ke sekolah, karena
berkaitan dengan masa pandemi.
Harus, setiap SMP/MTs diwajibkan mengikuti
format yang disampaikan dari Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah.
Untuk proses daftar ulang secara online,
semua berkas asli di scan/difoto. Tetapi, untuk
semua berkas (SKL, IJASAH, SURAT
KETERANAGN NILAI RAPORT difotokopi dan
dilegalisir) tetap disiapkan.
Dibuktikan dengan salinan/surat keterangan
dari desa
Fotokopi dan surat keterangan dari desa
Yang dipakai fotokopi KK lama dan
menunjukkan KK baru
KK yang diupload pada waktu pendaftaran.
Dan KK yang lama dilegalisir oleh Kades.
Daftar ulang dilakukan secara online
Ya...harus diprint
Ya...ditulis tangan
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