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Introduction

#Tentang Dokumen Ini
Dokumen ini dibuat sebagai Panduan cara akses laman Operator PPDB Online melalui laman Portal PPDB Online (https://siapppdb.com/).
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Pendahuluan

PENGANTAR
Panduan ini membahas secara singkat langkah-langkah Login via Portal PPDB Online (https://siap-ppdb.com/) meliputi :
Cara login dan akses situs operator PPDB Online untuk Admin/Operator PPDB Online
Cara reset password jika lupa password akun login pada layanan Operator PPDB.
Cara mendaftar email baru bagi admin/operator PPDB Online baru
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Portal SIAP PPDB Online

1. Portal PPDB Online
SIAP PPDB Online, adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi seleksi Pendaftaran Peserta Didik Baru
(PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis
waktu nyata (realtime).
Info lebih lengkap mengenai PPDB Online dapat diakses melalui portal PPDB Online di https://siap-ppdb.com/ .
Portal PPDB Online adalah sebuah situs yang disediakan untuk memberikan informasi terkait aplikasi PPDB Online mulai dari
konsep, keunggulan serta portofolio pelanggan yang bekerjasama.
Portal PPDB bisa diakses dengan mudah baik oleh masyarakat umum atau pemerintah daerah untuk mencari refrensi aplikasi
PPDB Online terbaik di Indonesia.
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Login Akun Admin/Operator PPDB

1.1 Login Akun Admin/Operator PPDB Online
Pada bagian ini akan dibahas secara singkat cara login akun admin/operator PPDB Online melalui laman Portal PPDB https://siapppdb.com/ . Berikut langkah singkat login akun Admin/Operator PPDB :
1. Akses laman portal https://siap-ppdb.com/ , selanjutnya klik tombol "LOGIN" di pojok kanan atas laman.

2. Anda akan diarahkan pada laman Portal Login.

3. M asukan email dan kata sandi akun Anda pada form yang disediakan dan klik tombol "MAS UK".
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Login Akun Admin/Operator PPDB

4. Jika berhasil login, admin/operator akan diarahkan pada laman Akun Layanan.

5. Pilih Layanan PPDB Online untuk untuk mengakses laman situs operator, klik pada ikon PPDB Online.
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Login Akun Admin/Operator PPDB

6. Sistem akan mengarahkan Anda pada laman situs operator PPDB (https://operator.siap-ppdb.com/).

7. Jika saat login pada portal Anda terkendala password salah/lupa password, silakan lakukan prosedur reset password akun.
Ikuti panduan Reset Password pada bagian 1.2 Lupa Password/Reset Password.
8. Namun jika Anda belum memiliki akun, silakan beralih ke bagian panduan 1.3 Mendaftar Akun pada Layanan.
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Reset Password Akun

1.2 Lupa Password / Reset Password
Pada bagian ini akan dijabarkan secara singkat tata cara reset password akun. Berikut langkah singkat reset password melalui portal
:
1. Akses laman portal https://siap-ppdb.com/ , selanjutnya klik tombol "LOGIN" di pojok kanan atas laman.

2. Anda akan diarahkan pada laman Portal Login.

3. M asukan email dan kata sandi akun Anda pada form yang disediakan dan klik tombol "MAS UK".
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Reset Password Akun

4. Jika sistem menampilkan pesan peringatan bahwa Password tidak sesuai, silakan lakukan prosedur reset password dengan
cara klik tombol "Lupa Kata S andi".

5. Sistem akan mengarahkan Anda pada laman pengecekan email. M asukan email Anda pada form yang telah disediakan. Set
kode keamanan (centang) dan klik tombol KIRIM jika telah sesuai.
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Reset Password Akun

6. Jika sistem mendeteksi bahwa email yang Anda masukan S ALAH, maka email tersebut belum terdaftar pada layanan, silakan
lakukan prosedur pendaftaran akun (lihat bagian 1.3 Mendaftar Akun pada Layanan) .

7. Jika sistem mendeteksi bahwa email yang Anda masukan terdaftar pada database, sistem akan memberikan informasi telah
mengirim email berisi tautan dan kode untuk mereset password ke email yang diinputkan.
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Reset Password Akun

8. Periksa inbox email Anda, buka email masuk dari SIAP Online.

9. Pada konten email tersebut, klik tautan yang diberikan untuk proses reset password.
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Reset Password Akun

10. Sistem akan mengarahkan Anda pada laman isian kata sandi (password) baru. Isikan kata sandi/password pada kolom yang
disediakan dan klik S UBMIT untuk memperbaharui kata sandi.

11. Reset password berhasil dilakukan, Silakan login menggunakan password baru Anda di halaman login

13

M endaftar Akun Baru

1.3 Mendaftar Akun pada Layanan
Bagi Admin atau operator PPDB yang belum memiliki akun pada layanan Operator PPDB Online, silakan mendaftarkan email
pribadinya pada layanan, berikut panduannya :
1. Akses laman portal https://siap-ppdb.com/ , selanjutnya klik tombol "LOGIN" di pojok kanan atas laman.

2. Anda akan diarahkan pada laman Portal Login.

3. Pada laman portal login, klik tombol "Daftar Baru".
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M endaftar Akun Baru

4. Selanjutnya Anda akan diarahkan pada laman pendaftaran, masukan email pribadi Anda yang masih aktif pada kolom isian
yang telah disediakan.

5. Pada laman selanjutnya, isikan data dasar Anda.
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M endaftar Akun Baru

6. Selanjutnya isikan kata sandi yang digunakan untuk login layanan nantinya (pastikan kata sandi mudah diingat, catat dan
simpan pada tempat lain jika diperlukan), set juga kode keamanan pada kolom yang diberikan. Jika telah sesuai klik Lanjut.

7. Silakan cek kiriman dari Telkom SIAP Online di inbox email yang Anda daftarkan diawal, selanjutnya catat / salin (copy) kode
aktivasi tersebut.

8. Langka terakhir, masukan kode aktivasi (kode verifikasi) tersebut pada kolom Kode Aktivasi yang disediakan (pastikan kode
yang diisikan sama persis dengan yang ada di inbox email Anda, tidak terdapat karakter lain maupun spasi).
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M endaftar Akun Baru

9. Pendaftaran Akun berhasil dilakukan, silakan mulai login untuk melihat dan melengkapi profil Anda. Klik pada tombol
Melihat & Melengkapi Profil Anda.

10. M asukan email dan kata sandi yang sudah didaftar diatas pada laman Portal Login.
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M endaftar Akun Baru

11. Berikut contoh tampilan laman Akun baru yang sudah selesai didaftarkan dan berhasil login pada layanan.

12. Silakan hubungi admin pemegang akun intitusi sekolah Anda untuk menambahkan email Anda pada layanan Operator PPDB
Online.
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