


Petunjuk Umum Pendaftaran :

I. Ketentuan Umum

1. SMA Negeri 1 Cirebon sebagai Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) akan menerima peserta
didik baru untuk kelas X secara keseluruhan (R-SMA-BI BY SCHOOL).

2. Seleksi PPDB R-SMA-BI SMA Negeri 1 Cirebon adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan nomor 422.1/1005-SK-Setdisdik tanggal 8 Maret 2011 tentang
Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP, SMA, dan SMK Ristisan Sekolah Bertaraf
Internasional di Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Surat dari Departemen Pendidikan
Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan nomor
94/C.C4/MN/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Mekanisme Penerimaan Siswa Baru Rintisan SMA
Bertaraf Internasional.

3. Peserta Didik Baru yang dinyatakan lulus seleksi tetapi kemudian tidak lulus Ujian Nasional tingkat SMP
(UN/UAS) maka yang bersangkutan dinyatakan batal diterima di SMA Negeri 1 Cirebon.

4. Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilakukan secara perorangan langsung di SMA Negeri 1 Cirebon

II. Persyaratan Administrasi Calon Peserta Didik Baru kelas X:

1. Berusia Maksimal 21 tahun yang diketahui dari Akte Kelahiran.
2. Mempunyai jasmani dan rohani yang sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Dinas

Kesehatan.
3. Sebagai siswa kelas IX pada tahun pelajaran 2010/2011 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari

sekolah asal.
4. Berperilaku baik, tidak terlibat Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba yang dinyatakan

dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal.
5. Memiliki nilai Rapor SMP atau sederajat kelas VII sampai kelas IX semester 1 dengan nilai rata-rata

raport minimal 70 dan nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA
dan IPS minimal 70.

6. Memiliki sertifiat Bahasa Inggris dan Komputer (bila ada).
7. Memiliki prestasii akademik dan non akademik minimal pada tingkat Kabupaten/Kota dibuktikan

dengan sertifikat/piagam (bila ada).
8. Meraih juara 1,2,3 Olimpiade Sains tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional dibuktikan dengan

sertifikat/piagam (bila ada).

III. Mekanisme Seleksi

1. Seleksi Kelengkapan Administrasi
a. Foto copy akte lahir
b. Foto copy kartu keluarga
c. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
d. Surat Keterangan sebagai Siswa kelas IX dari sekolah asal
e. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal
f. Foto copy rapor kelas VII semester ganjil sampai kelas IX semester ganjil
g. Foto copy sertifikat Bahasa Inggris dan Komputer (bila ada)
h. Foto copy sertifikat/piagam prestasi akademik dan non akademik (bila ada)
i. Foto copy sertifikat/piagam juara 1,2,3 Olimpiade Sains (bila ada)
Masing-masing 1 lembar, dan untuk point a,e,f,g dan h, lembar foto copy dilegalisir oleh kepala sekolah
asal.

2. Seleksi Tes
a. Tes Kemampuan Akademik / Achievement Test untuk mata pelajaran TIK, Matematika, IPA, dan IPS.
b. Tes Kemampuan Bahasa Inggris Tertulis dan Lisan mencakup Structure, Reading, Writing, Listening,

Speaking.



c. Wawancara dengan calon Peserta Didik Baru dan orang tua calon Peserta Didik Baru.

IV. Daftar Ulang

Peserta seleksi yang dinyatakan lulus wajib melakukan daftar ulang, dengan cara datang langsung dan
membawa persyaratan yang telah ditentukan.

Persyaratan yang harus dibawa dan diserahkan ke sekolah pada waktu daftar ulang:

1. Kartu Peserta Seleksi Asli.
2. STTB Asli dan Fotokopinya (2 lembar) yang sudah dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
3. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian.
4. Tanda bukti lulus UN dan UASBN.
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter.
6. Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar).
7. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan akan mentaati tata-tertib sekolah yang diketahui oleh

orangtua.

Peserta yang tidak melakukan daftar ulang dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka dianggap
mengundurkan diri.

V. Prosedur Pendaftaran

1. Tata cara Pendaftaran:
a. Kunjungi alamat http://smansa.ppdbrsbi-cirebon.org
b. Tekan Tombol Daftar
c. Baca persetujuan yang muncul dengan seksama. Jika setuju, Tekan tombol "Ya Saya Setuju", Jika

tidak, tekan tombol "Saya Tidak Setuju" dan anda tidak berhak melakukan pendaftaran online.
d. Isi Formulir Pendaftaran Online kemudian tekan tombol Simpan
e. Periksa ulang data yang telah anda masukan, jika semua data sudah benar, tekan tombol lanjutkan,

jika masih terdapat kesalahan, tekan tombol kembali dan tekan tombol simpan dan lanjutkan
f. Isi formulir nilai rapor semester satu s.d. semester lima dan Isi Formulir Prestasi (Jika ada).

Kemudian tekan tombol simpan.
g. Periksa ulang data yang telah anda masukan, jika semua data sudah benar, tekan tombol lanjutkan,

jika masih terdapat kesalahan, tekan tombol kembali dan tekan tombol simpan dan lanjutkan.
h. Upload foto Anda dengan:

i) Pastikan foto Anda tersimpan di dalam komputer (Baca Panduan Upload Foto).
ii) Tekan tombol browse untuk memilih foto yang akan digunakan.

i. Tentukan password/kata kunci anda sendiri sebanyak enam huruf. kemudian tekan tombol Finish.
Hafalkan password Anda.

j. Tunggu sampai muncul pesan proses pendaftaran berhasil (Anda akan mendapatkan username dan
nomor pendaftaran).

k. Login dengan username dan password yang telah diberikan.
l. Setelah login, Pilih menu cetak Kartu Peserta pada sebelah kiri panel sistem.
m. Tekan tombol "OK" untuk mencetak kartu ke Printer.
n. Tekan tombol "logout" di sebelah kanan atas, untuk keluar dari sistem.

2. Bukti Pendaftaran
a. Bukti resmi pendaftaran Anda adalah Kartu Tanda Peserta. Kartu Tanda Peserta ini berlaku juga

sebagai Kartu Tes. Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan:
b. Kartu Tanda Peserta Tes terdiri dari 2 buah. satu untuk panitia dan satu lagi untuk peserta.
c. Kartu tersebut dicetak menggunakan Kertas HVS 80 gram.
d. Kartu digunting sesuai batas kotak yang telah ditentukan, pemotongan dilakukan di luar batas garis

hitam (jadi batas garis hitam masih tersisa/terlihat di katu peserta).

http://smansa.ppdbrsbi-cirebon.org


e. Kartu tidak boleh dilaminasi sebelum proses lapor diri ke Sekolah dilaksanakan.

Catatan: Klik Tombol "Prosedur Seleksi" di area LOGIN untuk melihat alur pendaftaran.

3. Upload Foto
a. Spesifikasi Pas Foto yang akan di upload adalah 300x400 pixel dengan ukuran file maksimal 1MB.
b. Pas foto akan digunakan untuk kartu seleksi dan profil.
c. Tatacara upload foto

Jika foto berada di dalam flashdisk

1. Masukan flashdisk ke dalam lubang usb
2. Kemudian klik browse pada halaman yang meminta upload foto

3. Pilih ‘removoble disk’ atau nama flashdisk anda

4. Kemudian pilih file foto yang akan anda upload

5. Lalu tekan open
6. Kemudian pastikan kolon kosong di sebelah kiri tombol browse terisi dengan foto yang anda pilih
tadi

7. Kemudian tekan tombol simpan



Jika foto berada di dalam CD

1. Masukan CD ke dalam CD-ROM atau DVD-ROM
2. Kemudian klik browse pada halaman yang meminta upload foto

3. Pilih CD ROM Drive atau DVD RW Drive

4. Kemudian pilih file foto yang akan anda upload

5. Lalu tekan open
6. Kemudian pastikan kolon kosong di sebelah kiri tombol browse terisi dengan foto yang anda pilih
tadi

7. Kemudian tekan tombol simpan

Jika foto berada di dalam Kamera Digital

1. Sambungkan kamera digital dengan komputer anda dengan menggunakan kabel data yang
sesuai dengan tipe kamera digital yang anda miliki.
2. Jika tidak terdapat kabel data maka ambillah memory card yang ada dalam kamera digital yang
nantinya dimasukan ke dalam card reader, setelah itu dimasukan ke dalam lubang usb
3. Kemudian klik browse pada halaman yang meminta upload foto



4. Pilih CD ROM Drive atau DVD RW Drive

5. Kemudian pilih file foto yang akan anda upload

6. Lalu tekan open
7. Kemudian pastikan kolon kosong di sebelah kiri tombol browse terisi dengan foto yang anda pilih
tadi

8. Kemudian tekan tombol simpan

Jika foto berada di dalam Handphone

1. Sambungkan Handphone dengan komputer anda dengan menggunakan kabel data yang sesuai
dengan tipe handphone yang anda miliki.
2. Kemudian klik browse pada halaman yang meminta upload foto

3. Pilih ‘removoble disk’ atau nama jenis handphone anda

4. Kemudian pilih file foto yang akan anda upload



5. Lalu tekan open
6. Kemudian pastikan kolon kosong di sebelah kiri tombol browse terisi dengan foto yang anda pilih
tadi

7. Kemudian tekan tombol simpan

VII. Pengumuman Hasil Seleksi
Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 1 Cirebon Tahun Pelajaran 2011/2012 akan
diumumkan melalui sistem ini pada tanggal 8 Juni 2011.

1. Langkah-langkah melihat hasil seleksi melalui internet :
a. Kunjungi alamat: http://smansa.ppdbrsbi-cirebon.org
b. Ketikkan username anda ( nomor peserta seleksi ).
c. Ketikkan password ( password yang ditentukan pada waktu mendaftar online ).
d. Klik LOGIN.
e. Tunggu komputer memproses, hasil seleksi akan tampil di layar.
f. Jika Anda diterima, ikuti langkah-langkah selanjutnya.
g. Tekan logout yang berada di kanan atas untuk keluar dari sistem.

VIII. Kalender Kegiatan :

Pendaftaran : 21 Maret – 28 April 2011
Validasi : 2 – 7 Mei 2011
Tes Tulis : 18 Mei 2011
Wawancara : 19 – 24 Mei 2011
Pengumuman : 8 Juni 2011
Daftar ulang : 10 – 11 Juni 2011

semoga bermanfaat :D
di ambil dari http://smansa.ppdbrsbi-cirebon.org/
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