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Persyaratan, Alur dan 
Panduan Pendaftaran 
Online Penerimaan 
Peserta Didik Baru  

 

SMA N Cahaya 
Madani Banten 
Boarding School 

Dokumen ini menjadi panduan bagi peserta untuk melakukan 
pendaftaran online berbasis web dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. 
Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi   
Call Center Panitia (WA) :  081548492120, 085223685722, 08128812259 
e-mail : mail@ppdbsmancmbbs.sch.id 
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Kepada : Yth. Bapak/Ibu Kepala SMP/MTs/Sederajat 

                 Se-Provinsi Banten 

              Di Tempat 

 

Bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa SMA Negeri Cahaya Madani Banten 

Boarding School (CMBBS) Dinas Pendidikan Provinsi Banten, menerima Pendaftaran 

Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019. Sehubungan dengan hal tersebut, kami 

mohon kerjasama Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi PPDB SMAN CMBBS kepada 

peserta didik kelas IX pada Sekolah/Madrasah yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun ketentuannya 

adalah sebagai berikut: 

 

A. Waktu Pendaftaran 

Pendafataran  calon Peserta Seleksi PPDB SMAN CMBBS dilaksanakan pada                    

tanggal  8 s.d 22 Februari 2018 

 

B. Cara Pendaftaran 

Pendaftaran dilaksanakan secara ONLINE ke http://ppdbsmancmbbs.sch.id dan 

semua berkas persyaratan pendaftaran dan kartu Nomor peserta (diperoleh dari print di 

web pendaftaran online) dimasukkan kedalam Map bisnis file (snel hekter), Warna biru 

untuk nomor pendafatar 1001-1400, warna merah pendaftar 1401-1800, warna hijau 

pendaftar 1801-2200,warna kuning pendaftar 2200 dan seterusnya, dikirim melalui pos 

menggunakan amplop coklat besar ditujukan kepada : 

Kepala SMAN CMBBS Provinsi Banten 

C.q Panitia PPDB 2018 

Jl.Raya Pandeglang – Labuan Km.03 Kuranten Kec. Majasari – Kabupaten Pandeglang 
Kode Pos : 42201, Call Center Panitia :  081548492120, 085223685722, 08128812259 
 
Untuk pendafatar jalur prestasi agar  menuliskan dibagian sudut kiri atas “JALUR 

PRESTASI” 
Penataan berkas didalam map dengan urutan: 1. Kartus tes, 2.Fc raport, 3. Berkas 

pendukung lainnya yang dipersyaratkan. 
 
 

C. Pelaksanaan Seleksi 

Seleksi dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu: 

1. Tahap I Seleksi Adminitrasi:   8 – 25 Februari 2018  

 Pengumuman hasil seleksi  tahap I:  3 Maret 2018 

 Daftar Ulang I untuk Tes Akademik:   5-10  Maret 2018 

2. Tahap II  Tes Akademik:  17 Maret 2018  

 Pengumuman hasil seleksi tahap II:  31 Maret 2018 

3. Tahap III Psikotes dan Tes Keagamaan:  14 April 2018 

Pengumuman Seleksi Akhir Tahap III: 28 April 2018 

4. Tahap IV Tes Kesehatan:  30 April – 3 Mei 2018 

 Pengumuman Seleksi Tahap Akhir:  26 Mei 2018 

 Daftar Ulang II:  28 – 30 Mei 2018 

http://ppdbsmancmbbs.sch.id/
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D. Persyaratan Pendaftaran 

1. Umum 

a. Pada bulan Juli 2018 maksimal berusia 16 tahun lulus SMP/Mts/Sederajat 

b. Sehat jasmani dan rohani,tidak merokok dan bebas narkoba 

c. Tidak pernah tinggal kelas selama di SMP /MTs /Sederajat yang ditandai 

dengan Raport Pendidikan Umum 

d. Bersedia dididik dan tinggal di asrama 

e. Berkomitmen tinggi dan bersedia mengikuti pendidikan di SMAN CMBBS 

sampai selesai / selama tiga tahun (tidak pindah sekolah ) kecuali dengan 

sebab dikeluarkan oleh pihak sekolah karena melanggar aturan sekolah (sangsi 

berat) 

f. Peserta didik pendaftar berasal dari lulusan SMP /MTs /Sederajat Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

g. Calon yang diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai dengan batas waktu 

yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri 

h. Berasal dari SMP / MTs /sederajat di Provinsi Banten atau domisili 

orangtuanya di wilayah Provinsi Banten 

2. Khusus 

2.1     Jalur Test 

a. Mengisi Formulir Pendaftaran secara ON LINE 

b. Melampirkan : 

1.  Foto Copy Raport kelas VII (semester 1 dan 2), kelas VII (semester 3 dan 

4) , dan kelas IX (semester 5) dengan nilai minimal 70  (skala 0 – 100) atau 

rata-rata minimal 75 pada aspek kognitif untuk mata pelajaran  Matematika 

, IPA ,IPS dan Bahasa Inggris.  Bagi yang menggunakan Kurikulum 13 dgn 

nilai raport skala 4 harus dikonversi ke skala100 untuk mata pelajaran 

Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Inggris 

2. Surat rekomendasi dari Kepala SMP / MTs /Sederajat 

3. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala SMP / MTs /Sederajat 

4. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar) , 2 x3 (2 lembar) 

5. Bagi yang memiliki Foto copy sertifikat Olimpiade Sain tingkat Nasional 

juara 1,2, dan 3 yang telah dilegalisir atau Surat  Keterangan Hafal minimal 

15 Juz Al Qur’an  selama di SMP / MTs/Sederajat 

6. Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kantor Kecamatan 

7. Bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu ekonomi melampirkan 

Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Desa atau Kelurahan, Photo 

Rumah yang ditempati, dan Rekening Listrik. 

2.2 Jalur Prestasi 

Bagi siswa yang memperoleh  juara OSN SLTP tingkat Nasional sebagai juara 

1,2, dan 3, atau KSM Tsanawiyah Tingkat Nasional sebagai juara 1,2, dan 3 untuk 

mata pelajaran Matematika, Fisika, dan Biologi, IPA, IPS atau hafal minimal 15 

Juz Al Quran dan Lulus Tes Kesehatan, dapat langsung diterima menjadi siswa 

SMAN CMBBS  dengan melampirkan foto copy sertifikat dan dilegalisir Dinas 

Pendidikan Provinsi bagi siswa yang mengikuti OSN atau Kantor wilayah 
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Kementerian Agama bagi siswa yang mengikuti KSM dengan persyaratan sesuai 

point 2.1 Jalur Test. 

                                                        

 

                                                                                        

Jubaedi, M.Psi.T 

                                                                                 NIP. 19680326 199403 1 002 
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Panduan Pendaftaran PPDB ONLINE 

SMA N Cahaya Madani Banten Boarding School 

 

 

A. Mulai Mendaftar 

Langkah-langkah pendaftaran : 

1. Buka website PPDB ONLINE  http://ppdbsmancmbbs.sch.id/ akan muncul halaman seperti 

dibawah ini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ppdbsmancmbbs.sch.id/
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2. Pilih Daftar untuk memulai tahap awal pendaftaran penerimaan siswa baru 

 
 

3. Masuk ke dalam halaman baru, klik “SMAN” untuk memulai 

 
 

 

4. Masuk ke form isian yang telah disediakan 
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Perhatikan form isian, terdapat 2 bagian isian yakni Identitas Siswa dan Identitas Sekolah. 

Setelah semua form diisikan secara lengkap, selesaikan dengan klik OK 
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5. Masuk pada halaman berikutnya 

Peserta  akan mendapatkan username otomatis dari computer 

 

 

Catatan :  

• Pastikan pada bagian isian e-mail dan No HP isikan dengan sebenar-benarnya (hindari 
penulisan typo) dan masih aktif untuk bisa menerima pesan. 

• Pesan panitia telah dikirimkan ke e-mail pendaftaran peserta pada folder inbox/spam.  
• Silakan dicatat username yang diberikan. Akses Login ini bisa langsung dipakai setelah 

adanya approval dari panitia 

Berikutnya silakan cek email pada folder inbox/spam untuk membaca email otomatis dari sistem 
dengan subject “Konfirmasi Pendaftaran”. 
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Informasi pada email tersebut yakni : 

• Konfirmasi pendaftaran 

• Informasi username/ nomor formulir 

• Tahapan pendaftaran berikutnya 
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6. Peserta menunggu approval (persetujuan ) dari panitia. Silahkan menunggu maksimal 24 
jam, jika dalam waktu tersebut belum juga mendapat password untuk login segera hubungi 
Nomor panitia lewat WA. 

Setelah dilakukan approval oleh panitia, maka peserta akan memperoleh username dan password 
melalui e-mail pendaftaran. 

User name dan password ini dapat langsung dipakai untuk pengisian data.  Sampai disini 
pendaftaran tahap awal sudah selesai dilakukan. 
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B. Melengkapi Data Form Isian 

Username dan password digunakan untuk melengkapi isian pendaftaran. Berikut akan disampaikan 

langkah-langkah untuk melengkapi data. 

Sebelum melengkapi data form isian, pastikan peserta sudah mendapatkan username dan password 

via e-mail atau SMS. Seperti pada contoh dibawah ini 

 

Contoh e-mail dari sistem 

 
 

Contoh SMS dari sistem 
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1. Kemudian, untuk melakukan isian data, silakan buka kembali website PPDB ONLINE 

http://ppdbsmancmbbs.sch.id kemudian pilih Login 

 

2. Masuk pada halaman berikutnya, kemudian isikan Username dan Password yang dimiliki. 
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3. Setelah masuk pada halaman peserta, silakan dibaca panduan singkat didalamnya. 

 

4. Tampilan antarmuka pada halaman peserta seperti ini 

 
 

Ada menu ini ada 5 hal yang dapat peserta lakukan : 

• Set data diri : mengisikan data profil siswa dan orang tua 

• Set keterangan pribadi : mengisikan data diri, keluarga dan nilai akademik 

• Hasil Validasi Raport : Informasi hasil validasi raport yang telah dikirimkan 

• Kartu Ujian : Untuk mencetak kartu ujian jika Anda lolos tahap seleksi Administrasi 

• Logout : keluar dari sistem  

Pada masing-masing menu pastikan selalu diakhiri dengan menekan tombol SIMPAN agar 

data anda tersimpan dalam data base kami. Pastikan semua data terisi, data yang tidak terisi 

dengan lengkap bisa menyebabkan tidak lolos seleksi administrasi 

 

 

5. Pada menu terakhir. Kartu Ujian bermanfaat untuk mencetak kartu ujian peserta secara 

otomatis berformat PDF. Agar lebih mudahnya proses pencetakan ini, sebelumnya pastikan 

terinstall aplikasi PDF Reader (contoh : Foxit PDF Reader, Adobe PDF Reader atau aplikasi 

sejenis lainnya), kemudian SIMPAN file yang telah terdownload kemudian lakukan print. 

Cetaklah kartu menjadi 2 (satu dikirim ke panitia dan satu lagi disimpan pendaftar). 

 

Berikut adalah contoh hasil dari cetak kartu ujian 
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6. Tahap berikutnya adalah mengirim berkas dokumen pendaftaran, 

semua berkas persyaratan pendaftaran dan kartu Nomor peserta (diperoleh dari print 

di web pendaftaran online) dimasukkan kedalam Map bisnis file (snel hekter), 

Warna biru untuk nomor pendafatar 1001-1400, warna merah pendaftar 1401-1800, 

warna hijau pendaftar 1801-2200,warna kuning pendaftar 2200 dan seterusnya, 

dikirim melalui pos menggunakan amplop coklat besar ditujukan kepada : 

Kepala SMAN CMBBS Provinsi Banten 

C.q Panitia PPDB 2018 

Jl.Raya Pandeglang – Labuan Km.03 Kuranten Kec. Majasari – Kabupaten Pandeglang 
Kode Pos : 42201, Call Center Panitia :  081548492120, 085223685722, 08128812259 
 
Untuk pendafatar jalur prestasi agar  menuliskan dibagian sudut kiri atas “JALUR 
PRESTASI” 
Penataan berkas didalam map dengan urutan: 1. Kartus tes, 2.Fc raport, 3. Berkas 
pendukung lainnya yang dipersyaratkan. 
 

 

C. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan peserta 

 

1. P : Saya mengalmi kesulitan login karena password tidak valid atau lupa password? 

J : dari halaman login peserta ada menu “lupa password”. Tuliskan saja 4 digit Nomor 

formulir. Selanjutnya password baru akan terkirim ke email yang digunakan untuk 

mendaftar 

 

2. P: bagaimana mengetahui bahwa pendaftaran saya sudah masuk didata panitia? 

J : setelah kita melakukan pendaftaran maka system kami akan mengirim email ke email 

peserta, yang berisi Nomor user 

3. P : langkah apa yang harus kami lakukan setelah mendaftar dan mendapatkan Nomor 

user ? 
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J : setelah mendapat Nomor, silahkan menunggu data divalidasi oleh panitia. Bukti 

sudah divalidasi adalah, aka nada sms dan email yang mengirimkan Nomor user dan juga 

password untuk login, Waktunya maksimal 24 Jam. Jika dalam waktu tersebut belum 

juga dapat sms dan email berisi password silahkan WA ke kontak panitia. 

 

4. P: mengapa ada tulisan raport belum tervalidasi? 

J : validasi raport akan dilakukan panitia setelah berkas pendafatar kami terima, dan juga 

data online sudah terisi lengkap. 

 

 

Demikian petunjuk pendaftaran PPDB ONLINE, semoga sukses dalam proses pendaftaran. 

 

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi   

Call Center Panitia (WA) :  081548492120, 085223685722, 08128812259 

e-mail : mail@ppdbsmancmbbs.sch.id 


