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1. Untuk mengakses aplikasi/web penerimaan peserta didik baru tahun 2021, pendaftar harus menggunakan web
browser seperti Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge dan lain sebagainya. Langkah pertama ketik alamat pada
browser yaitu ppdb.smpn1subang.sch.id pada tab pencarian, hingga muncul halaman muka web, cari menu untuk
mendaftar. Lalu klik Daftar.



2. Pilihlah satu jalur yang diinginkan, jika sudah memilih akan ada tanda centang biru pada jalur
yang dipilih, klik langkah selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Apabila semua jalur
terceklis, clear history pada browser terlebih dahulu. Komputer (ctrl+shift+R), Handphone pilih
setting clear data history all time.



3. Pada halaman ini siswa atau calon pendaftar akan diarahkan untuk mengisi biodata diri
seperti nama, asal sekolah, tempat lahir, tanggal lahir, nama ayah dan ibu dan lain
sebagainya. Untuk email dan No. HP wajib aktif. Cek kembali sebelum melanjutkan proses
pendaftaran.



4. Validasi data pendaftar, apakah sudah sesuai atau belum. Pastikan sudah sesuai untuk
melanjukan ke proses berikutnya.



5. Pada tahapan ini pendaftar mengupload/mengunggah dokumen asli yang telah di scan, bisa
lebih dari 1 file yang bisa di upload. Maksimal 1 file 1MB (format jpg).

Ini contoh upload berkas pendaftaran jalur zonasi



Ini contoh upload berkas
pendaftaran jalur nilai
rapor.



6. Tahap terakhir klik selesai untuk mengakhiri pendaftaran.



7. Anda telah menyelesaikan pendaftaran, dan menunggu hasil verifikasi. Cek email anda.



8. Setelah berhasil mendaftar, akan ada email masuk ke email pendaftar. Ditahapan ini pendaftar dapat
melihat dan memperbaikin berkas yg telah di upload apabila ada kesalahan. Klik upload dokumen dan
masukan token yg sudah disediakan, lalu upload kembali berkas apabila ada perbaikan. Jika tidak ada
perbaikan abaikan saja dan tunggu hasil verifikasi untuk dapat mencetak kartu pendaftaran.



9. Jika lolos verifikasi anda akan diarahkan untuk mencetak kartu pendaftaran dan tunggu jadwal untuk
verifikasi berkas offline yang akan dilaksanakan di SMPN 1 Subang. Jika tidak lolos verifikasi silahkan untuk
memperbaiki. Kembali ke tahapan sebelumnya.



10. Berikut adalah bukti kartu pendaftaran yang harus dibawa ketika verifikasi
berkas offline.


