






ALUR REGISTRASI DAN VERIFIKASI AKUN SEKOLAH

Sekolah

mendaftarkan akun

menggunakan NPSN 

dan kode registrasi

Dapodik/EMIS

Sekolah
melakukan

Verifikasi dan
Validasi akun

Sekolah
melakukan

aktivasi akun
menggunakan

email
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ALUR REGISTRASI DAN VERIFIKASI AKUN SISWA

Siswa
mendaftarkan

akun
menggunakan

NISN, NPSN, dan
Tanggal Lahir

Siswa melakukan
aktivasi akun

menggunakan
email

Siswa
melakukan

Verifikasi dan
Validasi akun



REGISTRASI AKUN SISWA
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TAHAPAN PENDAFTARAN SNMPTN



ALUR PENGISIAN PDSS



PENDEFINISIAN KURIKULUM

• PDSS mendukung penggunaan dua kurikulum berbeda

di sebuah sekolah. Sekolah dapat memberlaku

kurikulum 2006 (KTSP) maupun kurikulum 2013

(Kurtilas) bersama-sama. Akan tetapi, pada satu

tingkat tertentu (X, XI, atau XII), hanya dapat berlaku

sebuah kurikulum.

• Sekolah dimungkinkan untuk mengganti kurikulum di

tengah tahun ajaran (mis. pada semester 1 berlaku

kurikulum 2006, kemudian pada semester 2 berlaku

kurikulum 2013).



PENDEFINISIAN KURIKULUM

• Jenis kurikulum yang didukung PDSS:

• Kurikulum 2006 (KTSP) berbasis jam dengan nilai skala 100

• Kurikulum 2013 (Kurtilas) berbasis jam dengan nilai skala 100

• Kurikulum 2013 (Kurtilas) berbasis jam dengan nilai skala 4 dan skala 100 (nilai skala

100 tetap harus diisikan)

• Kurikulum 2013 (Kurtilas) berbasis SKS dengan nilai skala 100

• Kurikulum 2013 (Kurtilas) berbasis SKS dengan nilai skala 4 dan skala 100 (nilai skala

100 tetap harus diisikan)

• Kurikulum harus didefinisikan untuk setiap semester dan setiap tingkat.

• Kelas Reguler:

a. Tingkat X di Tahun Ajaran (TA) 2017/2018, semester 1 dan 2

b. Tingkat XI di TA 2018/2019, semester 1 dan 2

c. Tingkat XII di TA 2019/2020, semester 1

• Kelas Akselerasi 6 semester (jika ada):

a. Tingkat X di TA 2018/2019, semester 1, 2, dan 3

b. Tingkat XI di TA 2019/2020, semester 1 dan 2

• Kelas Akselerasi 4 semester (jika ada):

a. Tingkat X di TA 2018/2019, semester 1 dan 2

b. Tingkat XI di TA 2019/2020, semester 1



MEMBUAT KURIKULUM

• Beberapa aturan yang perlu diperhatikan:

• Dalam tingkat yang sama, hanya bisa berlaku satu jenis kurikulum.
Dalam satu tahun ajaran dapat berlaku dua kurikulum yang berbeda.

• Mata pelajaran yang ingin ditambahkan pada kurikulum ini harus
berstatus ON; sistem secara default akan mendaftarkan semua kuliah
wajib.

• Untuk setiap mata pelajaran yang didaftarkan (statusnya ON), harus
disikan KKM (skala 100), alokasi jam/SKS untuk mata pelajaran
tersebut dalam 1 minggu, dan jam ekuivalen untuk kurikulum berbasis
SKS.

• Tahapan membuat kurikulum

• Memilih jenis kelas yang sesuai: 

• Kelas Reguler

• Kelas Akselerasi 6; dipilih jika nilai yang akan diisikan terdiri dari 5 semester

• Kelas Akselerasi 4; dipilih jika nilai yang akan diisikan terdiri dari 3 semester

• Mendefinisikan Kurikulum



PENGISIAN NILAI SISWA

• Ketentuan Pengisian Nilai Siswa
• Nilai siswa harus diisikan dengan lengkap sesuai dengan definisi

kurikulum yang telah dibuat:

• Nilai dalam skala 4 dan 100 (Khusus Kurikulum 2013)

• Nilai dalam skala 100

• Nilai siswa yang diisikan adalah nilai Kognitif

• Nilai seorang siswa diisikan untuk suatu semester

• Sistem akan melakukan validasi terhadap nilai siswa yang diisikan

sekolah:
• Sistem akan melakukan validasi terhadap nilai yang diisikan, yaitu Nilai

Skala 4 diisikan dalam rentang 1-4 dan Nilai Skala 100 dimasukkan dalam

rentang 11-100 dengan maksimum 2 angka dibelakang koma.

• Jika nilai tidak atau belum diisikan, maka akan muncul pesan peringatan

• Jika ada beberapa siswa yang mempunyai nilai mata pelajaran wajib yang

kosong, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.



DASHBOARD PDSS

Dashboard berisi status pengisian PDSS oleh
sekolah. Pada dashboard ditampilkan status
pengisian data seluruh siswa calon lulusan oleh
sekolah:

a. Rekapitulasi pendefinisian kurikulum

menampilkan seluruh kurikulum yang sudah
didefinisikan. Pastikan bahwa seluruh kurikulum
sudah didefinisikan dengan lengkap, yaitu untuk
seluruh jenis kelas (reguler dan akselerasi),
seluruh jurusan, dan seluruh semester/tingkat
yang diikuti oleh siswa calon lulusan 2020

b. Beban Total Jam antar jenis kelas

menampilkan total jam ekuivalen untuk setiap
jenis kelas

c. Rekap jumlah siswa calon lulusan
• yang sudah didaftarkan
• yang sudah lengkap nilainya (lengkap

artinya seluruh mapel wajib sesuai definisi
kurikulum sudah ada nilainya)

• yang belum lengkap nilainya



FINALISASI PENGISIAN PDSS

• Sekolah harus melakukan finalisasi pengisian PDSS.

• Finalisasi harus dilengkapi dengan meng-upload surat keterangan Kepala Sekolah

bahwa pengisian PDSS telah selesai dan Kepala Sekolah bertanggung-jawab atas

isian PDSS.

• Jika sekolah tidak melakukan finalisasi sampai batas akhir pengisian PDSS, maka

sekolah yang bersangkutan tidak dinyatakan sebagai peserta SNMPTN dan siswa dari

sekolah yang bersangkutan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai peserta SNMPTN

2020.



MENU BANTUAN / HELP-DESK

PDSS menyediakan Menu Bantuan untuk membantu pengguna apabila

kesulitan mengakses dan mengisi data pada PDSS. Melalui menu bantuan

ini, sekolah dapat:

• Membaca manual penggunaan sistem

• Melaporkan permasalahan yang dihadapi/mengajukan pertanyaan



KETENTUAN PEMERINGKATAN SISWA OLEH SEKOLAH

Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah.
Pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut,
1. Jurusan IPA: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika,

dan Biologi
2. Jurusan IPS: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi,

Ekonomi, dan Geografi
3. Jurusan Bahasa: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra

Indonesia, Antropologi, dan salah satu Bahasa Asing
4. SMK: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kompetensi

Keahlian (Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan)

Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam
menentukan peringkat siswa apabila ada nilai yang sama

Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota
akreditasi sekolah



ALUR PENDAFTARAN SNMPTN



PENDAFTARAN SNMPTN

• Siswa mengisi pilihan PTN, pilihan program studi dan dokumen prestasi
tambahan (jika ada)

• Siswa mengunggah (upload) dokumen portofolio bagi siswa pendaftar yang
mendaftar program studi bidang seni dan olahraga bersamaan dengan proses
pemilihan PTN dan pemilihan program studi, dengan menggunakan template
dokumen portofolio sesuai bidang pilihannya

• Siswa menyetujui Pernyataan Keikutsertaan SNMPTN dengan melakukan
centang pada pernyataan yang tersedia

• Siswa melakukan Finalisasi Pendaftaran

• Siswa mencetak Kartu Tanda Peserta sebagai tanda bukti peserta SNMPTN

• Pendaftaran SNMPTN baru dinyatakan selesai setelah siswa melakukan
pencetakan Kartu Tanda Peserta SNMPTN

• Siswa yang tidak melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta SNMPTN
dianggap tidak menyelesaikan pendaftaran dan tidak diikutsertakan pada
seleksi SNMPTN



JADWAL KEGIATAN SNMPTN 2020




