
Alur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA Taruna Bakti Tahun Pelajaran 2019-2020 

 

Mendaftar Online melalui 

http://registrasi.tarunabakti.sch.id 

Menyerahkan print out formulir 

pendaftaran online yang telah diisi 

dengan lengkap beserta dokumen 

yang diperlukan untuk diverifikasi. 

Membayar biaya administrasi 

pendaftaran sebesar Rp. 250.000. 

kemudian pendaftar mendapatkan 

kwitansi pendaftaran dan kartu 

peserta seleksi. 

Peserta mengikuti tes saringan 

masuk (TSM) sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. 

(Jadwal dapat dilihat di website 1 

hari sebelum pelaksanaan tes) 

Pengumuman hasil tes saringan 

masuk (TSM) bisa dilihat di website 

www.tarunabakti.or.id 

Peserta yang lulus tes saringan masuk (TSM) 

wajib melakukan daftar ulang dan 

menyelesaikan administrasi (DPP, DP, DPS, SPP, 

serta buku & seragam, dll) melalui nomor 

rekening Yayasan Taruna Bakti sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. 

Dokumen yang wajib dibawa pada saat pendaftaran: 

1. Fotokopi rapot SMP semester 1-5 yang telah 

dilegalisasi. 

2. Pas photo berwarna 3x4 (1 buah) 

3. Fotokopi ijazah dan SKHUN SMP yang telah 

dilegalisasi. 

4. Fotokopi akta kelahiran dan Kartu Keluarga. 

5. Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah 

asal. 

6. Surat keterangan tidak merokok dari orang tua. 

7. Surat pernyataan 



Alur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Jalur Nilai Ujian Nasional (NUN) 

SMA Taruna Bakti Tahun Pelajaran 2019-2020 

 

 

Mendaftar Online melalui 

http://registrasi.tarunabakti.sch.id 

Menyerahkan print out formulir 

pendaftaran online yang telah diisi 

dengan lengkap beserta dokumen 

yang diperlukan untuk diverifikasi. 

Membayar biaya administrasi 

pendaftaran sebesar Rp. 250.000. 

kemudian pendaftar mendapatkan 

kwitansi pendaftaran dan kartu 

peserta seleksi. 

Pengumuman hasil seleksi jalur 

Nilai Ujian Nasional (NUN) bisa 

dilihat di website 

www.tarunabakti.or.id dan papan 

pengumuman SMA Taruna Bakti 

Peserta yang lulus seleksi jalur Nilai 

Ujian Nasional (NUN) wajib 

melakukan daftar ulang dan 

menyelesaikan administrasi (DPP, 

DP, DPS, SPP, serta buku & 

seragam, dll) melalui nomor 

rekening Yayasan Taruna Bakti 

sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

Dokumen yang wajib dibawa pada saat 

pendaftaran: 

1. Fotokopi rapot SMP semester 1-5 

yang telah dilegalisasi. 

2. Pas photo berwarna 3x4 (1 buah) 

3. Fotokopi ijazah dan SKHUN SMP yang 

telah dilegalisasi. 

4. Fotokopi akta kelahiran dan Kartu 

Keluarga. 

5. Surat keterangan berkelakuan baik 

dari sekolah asal. 

6. Surat keterangan tidak merokok dari 

orang tua. 

7. Surat pernyataan. 
 



 

 
 



Tata cara pendaftaran secara online 

 

Scan QR-Code ini menggunakan handphone Anda untuk melakukan pendaftaran online 

 

 
 

Langkah pertama, buka website http://registrasi.tarunabakti.sch.id kemudian scroll layar ke bawah kemudian klik link 

“Pendaftaran SMA Taruna Bakti”. 

 
 

Langkah kedua, kemudian akan terbuka halaman baru yang berisi formulir pendaftaran. Isi formulir tersebut secara 

lengkap dan pastikan setiap borang dengan tanda apostrof (*) telah terisi dengan benar. 

 
 

 

 

 

KLIK 

http://registrasi.tarunabakti.sch.id/


Langkah ketiga, jika seluruh borang telah terisi selanjutnya klik tombol “DAFTAR”. 

 
 

Jika proses pendaftaran berhasil, akan muncul notifikasi seperti pada gambar berikut. 

 
 

Langkah keempat, periksa email yang Anda masukan pada borang email saat pengisian formulir pada langkah ketiga 

untuk mendapatkan informasi username dan password untuk login. 

 
 

Langkah kelima, silakan login menggunakan akun Anda. Buka kembali website http://registrasi.tarunabakti.sch.id 

kemudian pada bagian kanan terdapat form untuk login. Masukan ID pengguna dan kata kunci sesuai dengan informasi 

yang telah dikirimkan ke email Anda (Langkah empat). 

 
 

KLIK 

KLIK 

http://registrasi.tarunabakti.sch.id/


Langkah keenam, setelah berhasil login akan terdapat menu pada bagian atas website yaitu Status Pendaftaran, 

Upload Photo, Cetak Formulir, Cetak Surat Pernyataan, dan Logout. Kemudian klik Upload Photo untuk melakukan 

proses upload foto peserta seleksi. 

 
 

Pada halaman yang baru, klik tombol Pilih file untuk memilih pas foto. File foto yang diperbolehkan untuk diupload 

adalah JPG dengan ukuran file tidak lebih dari 1 MB serta memiliki resolusi minimal 250 pixel x 400 pixel. Foto yang 

digunakan wajib foto formal. Lalu klik tombol Upload. 

 
 

Langkah ketujuh, cetak formulir pendaftaran dengan cara klik “Cetak Formulir”pada menu bagian atas. 

 
 

Kemudian pada halaman yang baru terbuka klik tombol “PRINT FORMULIR” 

 
 

 

 

 

 

 

KLIK 

KLIK 

KLIK 

KLIK 



Langkah kedelapan, lakukan pencetakan surat penyataan dengan cara klik “Cetak Surat Pernyataan” pada menu 

bagian atas. Cetak surat pernyataan yang terbuka pada halaman baru tersebut, kemudian isi lengkap data-data yang 

diperlukan. 

 

Proses pendaftaran secara online telah selesai hingga tahap ini. Anda dapat memeriksa secara berkala pada bagian 

“Status Pendaftaran”untuk mengetahui status pendaftaran peserta seleksi. Untuk keluar dari aplikasi silakan klik menu 

“Logout” pada bagian kanan atas menu.  

 
 

 

KLIK 


