
PANDUAN REGISTRASI ONLINE PPDB SMP NEGERI KOTA SIBOLGA 

TAHUN 2019 

  

Laman http://ppdbkotasibolga.com merupakan alamat website yang disediakan kepada para calon 

peserta didik baru SMP Negeri Kota Sibolga untuk mendaftar secara online (daring). Tampilan 

laman PPDB Online Kota Sibolga terdiri dari tiga menu utama yang akan diuraikan sebagai berikut 

:  

 

A. MENU PENDAFTARAN 

Menu pendaftaran merpakan menu yang disiapkan agar data calon peserta didik tersimpan 

dalam sistem sehingga dapat mengikuti seleksi PPDB SMP Negeri Kota Sibolga Tahun 2019. 

Untuk melakukan pendaftaran, calon peserta didik agar melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Siapkan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau bentuk lain yang 

sederajat dan Kartu Keluarga. 

2. Calon peserta didik baru mengetik alamat http://ppdbkotasibolga.com pada web browser 

untuk melakukan registrasi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Web PPDB Kota Sibolga 

http://ppdbkotasibolga.com/


3. Pilih menu pendaftaran untuk melakukan registrasi. Terdapat tiga pilihan jalur pendaftaran 

yang dapat dipilih oleh calon peserta didik yang akan diuraikan sebagai berikut : 

 
 

3.1 Pilihan Pendaftaran Dalam Zonasi Kota Sibolga Jalur Reguler.  

Opsi ini diberikan kepada calon peserta didik yang domisilinya berdasarkan Kartu Keluarga 

merupakan warga Kota Sibolga. 

Langkah-langkah pendaftarannya adalah sebagai berikut : 

a. Klik tab Dalam Zonasi Kota Sibolga dan Jalur Reguler.  

b. Input Nomor Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga, Alamat Lengkap, Tahun Tamatan, 

Nomor Peserta USBN, Nama Orang Tua dan Nomor Handphone aktif pada input form 

yang tersedia. 

 

 
 



c. Isi data sekolah tujuan. Pilihan data sekolah tujuan akan tampil sesuai dengan 

penetapan zonasi jenjang SMP sebagaimana tertuang pada Peraturan Walikota Sibolga 

Nomor 7 Tahun 2019. Input kode verifikasi kemudian klik tab daftar dan menu cetak bukti 

pendaftaran untuk mencetak tanda pendaftaran online.  

 

 
 

3.2. Pilihan Pendaftaran Dalam Zonasi Kota Sibolga Jalur Prestasi 

Opsi ini diberikan kepada calon peserta didik yang domisilinya berdasarkan Kartu 

Kerluarga merupakan warga Kota Sibolga yang memiliki Sertifikat Prestasi akademik 

atau nonakademik yang sifatnya perorangan atau individual, baik tingkat Kab/Kota, 

Provinsi, maupun Nasional.yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang 

sebagaimana tertuang pada Juknis PPDB yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Sibolga.   

Langkah-langkah pendaftarannya adalah sebagai berikut : 

a. Klik tab Dalam Zonasi Kota Sibolga Jalur Prestasi 

b. Input Nomor Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga, Alamat Lengkap, Tahun 

Tamatan, Nomor Peserta USBN, Nama Orang Tua dan Nomor Handphone aktif 

pada input form yang tersedia. 

 



c. Input data kepemilikan Sertifikat Prestasi calon peserta didik pada bagian prestasi. 

Calon peserta didik juga berkewajiban mengunggah Sertifikat asli dalam format jpg. 

 
 

d. Isi data sekolah tujuan. Pilihan sekolah tujuan akan menampilkan delapan SMP 

Negeri Kota Sibolga dimana calon peserta didik wajib memilih dua dari delapan 

pilihan SMP Negeri Kota Sibolga yang diminati. Kemudian input kode verifikasi dan 

klik tab daftar serta menu cetak bukti pendaftaran untuk mencetak tanda 

pendaftaran online.     

 

 
 

3.3 Pilihan Pendaftaran Luar Zonasi Kota Sibolga 

Opsi ini diberikan kepada calon peserta didik yang domisilinya berdasarkan Kartu 

Keluarga bukan warga Kota Sibolga dan juga bagi calon peserta didik yang mendaftar 

karena perpindahan tugas orang tua. 

Langkah-langkah pendaftarannya adalah sebagai berikut : 

a. Klik tab Luar Zonasi Luar Kota Sibolga 

b. Input Nomor Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga, Alamat Lengkap, Propinsi, 

Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan domisili calon peserta didik, Tahun Tamatan, 

Nomor Peserta USBN, Nama Orang Tua, Nomor Handphone aktif dan informasi lain 

yang dibutuhkan pada input form yang tersedia     



 
 

c. Isi data sekolah tujuan. Pilihan sekolah tujuan akan menampilkan delapan SMP 

Negeri Kota Sibolga dimana calon peserta didik wajib memilih dua dari delapan 

pilihan SMP Negeri Kota Sibolga yang diminati. Kemudian input kode verifikasi dan 

klik tab daftar serta menu cetak bukti pendaftaran untuk mencetak tanda 

pendaftaran online.     

 

 
 

 

B. MENU INFORMASI 

Menu informasi merupakan menu yang menampilkan posisi calon peserta didik baru pada 

setiap sekolah pilihan. Tampilan data calon peserta didik akan muncul setelah calon peserta 

didik melakukan validasi data ke salah satu sekolah pilihan. 

  

C. MENU PENGUMUMAN 

Menu pengumuman merupakan menu yang menampilkan informasi seputar kegiatan PPDB 

Online SMP Negeri Kota Sibolga Tahun 2019.  

 

 

TERIMA KASIH



Alur Sistem PPDB Online SMP Negeri Kota Sibolga 

Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendaftar 

(Calon Siswa/i) 

Daftar di Laman  

www.ppdbkotasibolga.com 

Dan Isi Form Pendaftarannya 

dengan benar  

Pendaftar 

Mencetak 

tanda bukti 

pendaftaran 

nya 

 

 

1. Pendaftar membawa  hasil 

cetak (Print Out) tanda 

pendaftaran online, 

SKHUN/S, Kartu Keluarga, 

Sertifikat Prestasi Ke salah 

satu sekolah tujuan 

pendaftar sesuai dengan 

pilihan 1 atau 2  

 

 

Operator Sekolah 

memverifikasi data 

calon siswa 

Operator Yang bersangkutan 

Memvalidasi data tersebut 

dan secara otomatis data 

tersimpan di database  

www.ppdbkotasibolga.com 

 

Sistem Memproses sesuai 

dengan aturan yang 

tertuang pada  Juknis 

PPDB  yang diterbitkan 

oleh Dinas Pendidikan 

Dan Kebudayaan Kota 

Sibolga 

Public/Masyarakat (Pendaftar/calon siswa dapat 

melihat pergerakkan posisi calon siswa di setiap 

sekolah pilihannya secara daring melalui laman 

informasi: www.ppdbkotasibolga.com 

Tanggal : 6 – 10 Juli 2019 (Proses Pendaftaran) 

 

Pengumuman secara daring dapat dilihat : 

di laman : www.ppdbkotasibolga.com 

Pengumuman  11 Juli 2019 

Sistem ditutup secara otomatis 

 

Siswa/I yang dinyatakan lulus pada laman : 

www.ppdbkotasibolga.com  silahkan 

mendaftar ulang ke sekolah dimana siswa/I 

tersebut diterima. 

http://www.ppdbkotasibolga.com/
http://www.ppdbkotasibolga.com/
http://www.ppdbkotasibolga.com/
http://www.ppdbkotasibolga.com/


 

 

 

 

 


