TAHAPAN DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN PPDB ONLINE
SMP NEGERI 2 BATANG

1. Buka situs PPDB online Kabupaten Batang di alamat https://batang.siap-ppdb.com.
Dengan cara masukkan alamat website (URL) yang hendak dikunjungi di google
misalnya.

2. Kemudian tekan tombol Enter di keyboard, maka akan muncul tampilan seperti ini.

3. Klik menu ‘Jenis Pendaftaran’ disesuaikan dengan jalur seleksi yang akan dipilih
calon peserta didik (Zonasi, Afirmasi, Prestasi, atau Perpindahan Tugas). Peserta
didik hanya diperbolehkan mendaftar online sekali disalah satu Jenis Pendaftaran.
4. Setelah calon peserta didik memilih jenis pendaftaran misalkan Zonasi, maka di klik
tulisan Zonasi maka akan keluar tampilan :

5. Klik ‘Daftar’ apabila akan mendaftar.

6. Muncul halaman pendaftaran yang harus diisi (NISN ketikan NISN yang kamu miliki
berjumlah 10 digit; Sekolah Asal pilih Dalam Kabupaten; Jenis Lulus pilih Reguler
Tahun Lulus ketik 2020, Kode Keamanan ketik angka yang muncul di tempat yang
disediakan). Klik tombol ‘Lanjutkan’

7. Selanjutkan akun muncul form isian seperti gambar berikut:

8. Isikan Biodata Siswa lengkap sesuai form isian pendaftaran SIAP PPDB Online.
Yang harus diperhatian dalam mengisi form isian biodata Siswa ini adalah
mengisikan koordinat tempat tinggal. Setelah form isian telah lenkap klik ‘Lanjutkan’
9. Memasukkan hasil foto atau scan Kartu Keluarga pada tempat yang sudah disediakan,
perhatikan gambar :

10. Bila proses telah berhasil silahkan klik ‘Lanjutkan’. Sehingga muncul tampilan
seperti ini

Isikan pilihan pertama adalah SMP NEGERI 2 BATANG, langkah selanjutnya klik
tombol

untuk memilih sekolah pilihan ke-2.

11. Selanjtnya klik tombol ‘Lanjutkan’, maka akan muncul tampilan gambar seperti ini :

12. Cek semua isian data kamu dan pastikan data benar. Langkah selanjutnya klik kotak
setuju dengan pernyataan diatas. Klik tombol ‘Lanjutkan’

13. Setelah klik tombol ‘Lanjutkan’ maka akan muncul tampilan seperti dibawah :

14. Untuk menyempurnakan pendaftaran klik tombol
Maka kamu sudah terdaftar pada BATANG SIAP PPDB Online 2020/2021.
15. Selanjutnya klik Tutup dan proses pendaftaran selesai. Simpan bukti pendaftaran

Untuk saat ini laman PPDB Online Kabupaten
https://batang.siap-ppdb.com bulum bisa diakses
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