TATA CARA PENDAFTARAN PSB
TAHUN AJARAN 2022/2023 PPPK PETRA
REGISTRASI & LOGIN
1. Untuk melakukan pendaftaran PSB tahun ajaran 2022/2023 silakan Bapak/Ibu mengunjungi
link website admissionpsb2223.pppkpetra.sch.id silakan klik menu Pendaftaran.

2. Setelah klik menu Pendaftaran akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Jika sudah
mempunyai account PSB silakan Bapak/Ibu langsung melakukan proses login, jika belum
mempunyai account PSB Bapak/Ibu dipersilakan untuk melakukan pendaftaran dengan
mengklik menu Belum terdaftar.

3. Setelah klik menu Belum terdaftar silakan Bapak/Ibu melakukan pendaftaran dengan mengisi
form yang tersedia. Setelah mengisi semua form silakan klik tombol DAFTAR.

4. Setelah pendaftaran berhasil Bapak/Ibu akan mendapatkan notifikasi untuk cek email yang
didaftarkan untuk melakukan aktivasi.

5. Silakan Bapak/Ibu mengecek email yang telah didaftarkan, Bapak/Ibu akan menerima email
Aktivasi. Silakan klik di sini.

6. Silakan Bapak/Ibu login degan email dan password yang sudah didaftarkan.

7. Setelah berhasil login akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Terdapat 6 menu Beranda,
Pendaftaran, Pengumuman, Dokumen, Angket, dan Seragam.

MENU BERANDA
Menu beranda digunakan untuk melihat besaran Uang Pengembangan dan Uang Sekolah di setiap
lokasi sekolah PPPK Petra untuk calon siswa LUAR PETRA.

MENU PENDAFTARAN
EKS PETRA
1.

Untuk pendaftaran calon siswa eks petra, silakan Bapak/Ibu pilih menu EKS PETRA.

2.

Setelah klik menu EKS PETRA akan muncul tampilan Surat Pernyataan, silakan Bapak/Ibu
baca dengan cermat dan teliti. Jika Bapak/Ibu menyetujui isi dari Surat Pernyataan tersebut
silakan klik LANJUT, untuk lanjut ke proses berikutnya.

3.

Selanjutnya Bapak/Ibu memasukkan Kode Siswa dan Password dari Putra/Putri Bapak/Ibu.
Setelah memasukkan Kode Siswa dan Password klik PILIH untuk ke proses selanjutnya.

4.

Bapak/Ibu bisa melihat besaran Uang Pengembangan dan Uang Sekolah dari Sekolah yang akan
dituju dengan cara memilih menu BIAYA.

5.

Untuk melakukan pendaftaran silakan Bapak/Ibu memilih Sekolah tujuan untuk Putra/Putri
Bapak/Ibu dan lengkapi data-data yang belum terisi. Periksa kembali apakah data pribadi dari
Anak/Ayah/Ibu/Wali sudah benar. Jika Sekolah tujuan dan data pribadi sudah benar klik
SIMPAN untuk ke proses selanjutnya.

6. Jika proses SIMPAN data berhasil maka di menu Pendaftaran akan muncul nama Putra/Putri
dari Bapak/Ibu.

UPLOAD DATA LAMPIRAN
1. Untuk input data lampiran silakan Bapak/Ibu klik menu LAMPIRAN.

2. Silakan Bapak/Ibu menyiapkan terlebih dahulu berkas yang akan di upload untuk
memudahkan proses upload data lampiran. Lampiran yang akan diupload berupa file PDF
dan ukuran file maksimal 2MB.

3. Untuk melakukan upload lampiran silakan Bapak/Ibu klik tulisan yang berwarna ungu, di sini
dicontohkan upload Data Pendukung Perubahan Identitas. Silakan Bapak/Ibu klik
tulisan Data Pendukung Perubahan Identitas berwarna ungu. Setelah klik akan muncul
halaman seperti di bawah. Silakan pilih Choose File.

4. Silakan Bapak/Ibu pilih file yang akan diupload. Setelah memilih file kemudian klik Open.

5. Langkah selanjutnya setelah memilih file yang diupload silakan Bapak/Ibu klik tombol
SIMPAN untuk menyelesaikan proses upload.

6. Setelah melakukan proses upload lampiran, sekolah akan melakukan verifikasi data yang telah
Bapak/Ibu upload. Bapak/Ibu dimohon untuk mengecek secara berkala apakah data yang
Bapak/Ibu upload sudah terverifikasi atau belum. Jika data telah terverifikasi menu
LAMPIRAN akan hilang dalam tampilan.

LUAR PETRA

1. Untuk pendaftaran calon siswa luar petra, silakan Bapak/Ibu pilih menu LUAR PETRA.

2. Setelah klik menu LUAR PETRA akan muncul tampilan Surat Pernyataan, silakan
Bapak/Ibu baca dengan cermat dan teliti. Jika Bapak/Ibu menyetujui isi dari Surat Pernyataan
tersebut silakan klik LANJUT, untuk lanjut ke proses berikutnya.

INPUT DATA
1. Langkah selanjutnya adalah mengisi Data Sekolah, Data Siswa, Data Ayah, Data Ibu dan Data
Wali. Mohon Bapak/Ibu mencermati Petunjuk Pengisian agar tidak terjadi kesalahan dalam
pengisian data. Jika semua data telah terisi dengan benar silakan klik tombol SIMPAN.

2. Jika proses simpan data berhasil, akan muncul tampilan seperti berikut pembayaran formulir
seleksi.

BAYAR
1. Untuk melakukan pembayaran silakan Bapak/Ibu klik menu BAYAR.

2. Silakan Bapak/Ibu melakukan pembayaran Formulir Seleksi pada nomor rekening yang
tertera dan dengan jumlah nominal yang tertera juga.

INPUT DATA RAPOR
1. Untuk input data rapor silakan Bapak/Ibu klik menu RAPOR. Silakan Bapak/Ibu input
nilai rapor dengan benar. Setelah selesai input klik SIMPAN.

2. Jika proses input data rapor berhasil menu RAPOR akan hilang dari tampilan menu.

UPLOAD DATA LAMPIRAN
1. Untuk input data lampiran silakan Bapak/Ibu klik menu LAMPIRAN.

2. Silakan Bapak/Ibu menyiapkan terlebih dahulu berkas-berkas yang akan diupload untuk
memudahkan proses upload data lampiran. Lampiran yang akan diupload berupa file PDF
dan ukuran file maksimal 2MB. Ketarngan (Wajib) artinya file tersebut wajib untuk diupload
tidak boleh untuk dilewati.

3. Untuk melakukan upload lampiran silakan Bapak/Ibu klik tulisan yang berwarna ungu,
disini dicontohkan upload Akta Lahir. Silakan Bapak/Ibu klik tulisan Akta Lahir
berwarna ungu. Setelah klik akan muncul halaman seperti di bawah. Silakan pilih Choose
File.

4. Silakan Bapak/Ibu pilih file yang akan diupload. Setelah memilih file kemudian klik Open.

5. Langkah selanjutnya setelah memilih file yang diupload silakan Bapak/Ibu klik tombol
SIMPAN untuk menyelesaikan proses upload.

** Untuk upload data lampiran yang lainnya prosesnya sama seperti di atas.

6. Setelah melakukan proses upload lampiran, sekolah akan melakukan verifikasi data yang
telah Bapak/Ibu upload. Bapak/Ibu dimohon untuk mengecek secara berkala apakah data
yang Bapak/Ibu upload sudah terverifikasi atau belum. Jika data tidak terverifikasi dan
mendapatkan catatan artinya Bapak/Ibu diminta untuk mengupload ulang data tersebut.

MENU DOKUMEN
1. Menu dokumen digunakan untuk input data Dokumen Surat Pernyataan dan Surat Kuasa.
Untuk input data silakan Bapak/Ibu klik DOKUMEN.

2. Silakan Bapak/Ibu memilih untuk input data dari Ayah/Ibu untuk dijadikan Dokumen Surat
Pernyataan dan Surat Kuasa. Setelah memilih klik PILIH.

3. Silakan Bapak/Ibu melengkapi data untuk Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Pendebetan
Uang Sekolah. Semua kolom tidak boleh ada yang kosong harus terisi semua, jika tidak ada
data harus ditulis strip (-). Setelah data sudah terisi dengan lengkap dan benar silakan klik
SIMPAN untuk menyelesaikan proses input data.

4. Jika input data berhasil menu Dokumen akan hilang, menandakan input data berhasil.

