Lampiran-1
PANDUAN PPDB ONLINE MIN 1 MERANGIN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
1. Browsing “Google/Chrome/Firefox

2. Ketikan link PPDB online: min1merangin.mdrsh.id

3. Setelah terbuka, klik/tekan “PPDB ONLINE”

4. Klik/tekan “Form Pendaftaran”

5. Isi Form Pendaftaran, Nama Siswa, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nama Orang Tua,
harus berdasarkan data yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan pastikan semua kolom
yang tersedia terisi dengan benar, jika sudah terisi semua klik/tekan Daftar Sekarang.
Seperti CONTOH GAMBAR DIBAWAH INI:

6. Jika pada point “5” sudah dilakukan maka akan timbul pesan seperti contoh pada
gambar di bawah ini. Ingat nomor peserta dan password di catat, kemudian lakukan ”
login” atau tekan kata “klik Disini” untuk proses selanjutnya.

7. Silahkan login PPDB dengan memasukan nomor peserta, password, dan infut Captha
seperti yang tercantum pada gambar bagian “6” maka timbul perintah seperti gambar di
bawah ini:

8. Jika sudah berhasil login PPDB, langkah selanjutnya adalah melengkapi data,
“Pertama” Upload Dokumen dalam bentuk file PDF maksimal 2 MB yang berisi Akta
kelahiran dan Kartu Keluarga dalam 1 file. “Kedua”Upload Pas Foto calon siswa baru.
“ketiga” Lengkapi data calon siswa baru, isikan kolom hoby, cita-cita, dan Asal
Sekolah/Madrasah di isi dengan asal sekolah TK/RA, kecuali tulisan yang berwarna
merah tidak perlu di isi, setelah semua kolom terisi tekan “EDIT” untuk menyimpan
data, selanjutnya silahkan “logout” untuk keluar dari sytem PPDB Online MIN 1
Merangin. Lebih jelasnya Lihat urutan gambar di bawah ini:

9. Untuk melihat status pendaftaran calon siswa baru, silahkan cek kembali atau login
dengan menggunkan nomor peserta dan password yang sama seperti contoh point “7”
setelah panitia PPDB melakukan proses verifikasi data sesuai jadwal dan tanggal yang
sudah di tetapkan.
10. Calon siswa baru yang dinyatakan LULUS VERIFIKASI PPDB ONLINE, langkah
selanjutnya cetak bukti dan Cetak Kartu Ujian. Print out atau cetak bukti dilampirkan
untuk pemberkasan bahan calon siswa baru dan print out atau cetak kartu dibawa
ketika tes. Lihat gambar dibawah ini:

11. Proses PPDB ONLINE Selesai

