
 

 
 

PROSEDUR PENDAFTARAN PPDB 
SMP ISTIQOMAH SAMBAS PURBALINGGA 

PROGRAM REGULER 
(JALUR UNDANGAN DAN JALUR UMUM) 

 

1. Pastikan    semua    berkas    persyaratan     pendaftaran     telah 

lengkap dalam bentuk hasil scan format PDF dengan ukuran masing-

masing file maksimal 5 MB. 

Persyaratan    : 

 NISN 

 Kartu Keluarga 

 Akte Kelahiran 

 Piagam Kejuaraan (jika ada) 

 Sertifikat Tahfiz (jika ada) 
2. Buka link pendaftaran : http://ppdb.istiqomahsambas.org akan muncul 

tampilan berikut. (Berlaku untuk Jalur Undangan dan Jalur Umum) 

 
 

Sebelum Registrasi User, pastikan untuk membaca dan mencermati prosedur 

pendaftaran (sebelah kiri warna biru) yang dapat diunduh di link tersebut. 

 
3. Ikuti petunjuk Prosedur Pendaftaran 
4. Klik Registrasi User. (sebelah kanan warna kuning) 
5. Buat Akun Pendaftar d e n g a n k e t e n t u a n : 

Nama lengkap : Nama lengkap (Huruf Kapital) 
Jenis Kelamin : L / P 

NISN : xxxxxxxxxx (10 digit) 

No.HP/WA aktif : xxxxxxxxxx 

Klik Buat User, kemudian screenshoot / foto / catat username dan password 

yang muncul 

Catatan : Username dan password jangan sampai lupa. 

Username adalah nomor formulir/pendaftaran. 

YAYASAN ISTIQOMAH SAMBAS PURBALINGGA 
SMP ISTIQOMAH SAMBAS PURBALINGGA  

“STATUS AKREDITASI : A” 
Jl.A.W.Soemarmo 52A Purbalingga Jawa Tengah 53318 (0281)895635 

E-mail : smpistiqomahsambas@yahoo.co.id Website : smpistiqomahsambaspbg.sch.id 

                             ” Dengan Sadar Mutu Menjadi Sekolah Unggul, Model dan Islami ”  

 

http://ppdb.istiqomahsambas.org/
mailto:smpistiqomahsambas@yahoo.co.id


6. Klik Login 
7. Isikan username dan password 

 
Tampilan setelah berhasil login (menggunakan laptop) 

 
 

 
Tampilan (menggunakan HP) 

 
 
 

8. Lakukan pembayaran biaya pendaftaran dengan cara : 

 klik pengantar bank 

 ikuti langkah pembayaran dengan cara klik unduh cara pembayaran 

 
Tagihan Biaya pendaftaran : Rp. 100.000 

NAMA ANAK 

STATUS PEMBAYARAN 

STATUS PEMBAYARAN 

NAMA ANAK 



Tampilan pengantar bank tagihan biaya pendaftaran program 

reguler (Jalur Undangan dan Jalur Umum)  (menggunakan HP) 

 

 

9. Setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran, kemudian login 

kembali menggunakan username dan password yang sama 

 
10. Klik tanda opsi garis tiga dibagian kanan di HP akan muncul tampilan 

berikut. 

 

 

Nomor 

Pendaftaran 

Klik Garis 3 
Pada bagian 

kanan 



11. Klik Biodata 

 
12. Isilah biodata sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah 

mengisi biodata, kemudian klik berikutnya >> 

 
13. Pada menu Unggah Persyaratan, upload semua berkas persyaratan 

yang sudah di scan pdf, kemudian klik berikutnya >> 

 

14. Pada menu Formulir muncul tampilan formulir yang telah diisi. Pada 

tampilan ini terdapat menu: 

a. Update (untuk mengoreksi apabila ada kesalahan pengisian) 

b. Unduh (mengunduh formulir) 

c. Cetak (mencetak jika sudah yakin benar) 

 
15. Unduh dokumen Surat Pernyataan Orang Tua/Wali murid pada menu 

pernyataan, dicetak dan diisi, kemudian diberi tanda tangan bermaterai 

10.000 dan bagi yang diterima dapat dikumpulkan pada saat 

pengambilan seragam setelah Daftar Ulang. 

 
16. KIik Log Out 

 
17. Ikuti test seleksi sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. 

Kemudian tunggu Pengumuman Penerimaan 

 
18. Bagi yang dinyatakan diterima : Membayar Biaya Daftar Ulang melalui 

teller / transfer BSI (Bank Syariah Indonesia). Teknis pembayaran 

akan disampaikan pada saat Pengumuman Penerimaan. 

 
19. Ambil seragam sekolah di komplek Jl.A.W. Soemarmo No.52 A, 

dengan membawa bukti pembayaran daftar ulang. 

 
 

PANITIA PPDB SMP ISTIQOMAH SAMBAS PURBALINGGA 


