
Proses Pendaftaran Ulang Online SMAN 4 Palangka Raya 

1. CPDB mengakses http://sman4palangkaraya.sch.id/ 

2. Pilih menu PPDB lalu pilih menu Daftar Ulang  

 
 

Tampilan Desktop Komputer 

 

 

                            
  

Tampilan pada Handphone 

  

http://sman4palangkaraya.sch.id/


 

3. Akan tampilan halaman baru, seperti tampilan berikut : 

 
Tampilan Desktop Komputer 

 

 

                          
 

Tampilan pada Handphone 

 

Penjelasan : 

a. Halaman Depan merupakan tampilan utama yang menampilkan informasi  

- Jumlah Online (jumlah pengunjung website yang sedang online) 

- Jumlah Pengunjung (total jumlah pengunjung website) 

- Status verifikasi berkas (untuk melihat status verifikasi berkas pendaftaran ulang online, 

apakah diterima atau ditolak untuk dilengkapi) 

b. Form Pendaftaran merupakan halaman untuk mengisi formulir pendaftaran ulang 

c. Upload berkas merupakan halaman untuk mengupload berkas yang menjadi syarat lampiran 

pendaftaran ulang.  

d. Form peminatan merupakan halaman yang digunakan untuk mengisi nilai raport kelas VII – Kelas 

IX dan juga untuk memilih peminatan yang ada pada SMAN 4 Palangka Raya. 

e. Cetak Data merupakan halaman yang digunakan untuk mencetak semua informasi yang sudah 

isi yaitu : 

- Bukti Daftar Ulang  

- Formulir Daftar Ulang  

- Surat Pernyatan  

- Formulir Peminatan  

 



4. Mengisi Formulir Daftar Ulang 

Pilih menu Form Pendaftaran 

- CPDB memasukan nomor pendaftaran  

- kemudian memilih menu Tampilkan  

- setelah data ditampilkan CPDB memilih menu isi Formulir 

  
 

 
 

Tampilan Desktop Komputer 

 

                                    
Tampilan pada Handphone 

 

 

CPDB wajib mengisi 

semua informasi yang 

ada pada kolom isian. Jika 

sudah terisi CPDB mimilih 

menu Kirim Data 



5. Upload Berkas Lampiran Daftar Ulang 

Pilih menu Upload Berkas  

- CPDB memasukan nomor pendaftaran  

- kemudian memilih menu Tampilkan  

- setelah data ditampilkan CPDB memilih menu Upload Berkas 

 

 
Tampilan Desktop Komputer 

 

 

  

                    
 

Tampilan pada Handphone 

    

 

CPDB wajib mengupload 

berkas yang diperlukan 

yang ada pada kolom isian. 

Jika sudah CPDB mimilih 

menu Upload 



6. Mengisi Form Peminatan 

Pilih menu Form Peminatan 

- CPDB memasukan nomor pendaftaran  

- kemudian memilih menu Tampilkan  

- setelah data ditampilkan CPDB memilih menu Isi Formulir Peminatan 

 

 

Tampilan Desktop Komputer 

 

 

                    

Tampilan pada Handphone 

 

 

  

CPDB wajib mengisi nilai kelas 

VII- IX dan semua informasi 

yang ada pada kolom isian. Jika 

sudah CPDB mimilih menu 

Kirim Data 



7. Cetak Data 

Pilih menu Cetak Data 

- CPDB memasukan nomor pendaftaran  

- kemudian memilih menu Tampilkan  

- setelah data ditampilkan CPDB mendownload satu persatu kemudian mencetak file tersebut 

untuk diserahkan ke bagian penerima berkas  

 

Tampilan Desktop Komputer 

 

 

Tampilan pada Handphone 

 


