PANDUAN PENDAFTARAN ONLINE
PPDB AL WILDAN INTERNATIONAL ISLAMIC SCHOOL 3 BSD CITY

1. Buka website alwildan3bsd.sch.id dengan tampilan sebagai berikut :

Pilih menu Pendaftaran Online untuk melakukan pendaftaran baru, maka akan muncul tampilan
sebagai berikut :

Pilih jenjang yang diinginkan lalu Klik Daftar untuk melakukan pendaftaran, klik Login jika sudah
melakukan pendaftaran dan sudah mempunyai akun.

2.

Setelah klik Daftar akan muncul tampilan seperti ini :

3.

Jika semua form isian telah dilengkapi, klik tombol

maka

peserta

akan

mendapatkan username dan password [lihat gambar bawah] (username adalah nomor handphone
yang telah didaftarkan, sedangkan password adalah nomor peserta pendaftaran), simpan baik-baik
username dan password yang telah didapatkan.

4. Selanjutnya gunakan Username dan Password yang telah diperoleh untuk masuk pada halaman
Login dengan meng-klik tombol

di pojok kanan atas.

5. Jika berhasil login maka tampilan akan seperti berikut

6. Tahap berikutnya orangtua calon peserta didik melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar
Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) di Sekolah atau dengan cara mentransfer ke Rekening BNI
Syariah a/n YAYASAN AL HUJJAH 505050 8020 Simpan struk, resi atau screen shoot struk bukti
pembayaran (jika melalui bank). Setelah itu konfirmasi ke panitia melalui WA di 0813-8283-9302

7. Jika pembayaran sudah diverifikasi panitia maka Statu Pendaftaran akan berubah dan muncul
menu

8. Silahkan Lengkapi Formulir Pendaftaran dengan mengisi form yang telah disediakan dan
Meng-Upload Scan berkas-berkas lainnya.

9. Mengupload foto peserta didik (foto diri) berada di bagian bawah, upload foto kemudian crop dan
mengklik tombol simpan. Jika berhasil foto profil dibagian kiri akan terisi foto yang telah diupload.

10. Setelah semua isian telah dilengkapi (data calon peserta didik, ayah dan ibu telah terisi) dan
berkas telah diupload klik tombol simpan, maka pendaftaran telah selesai.
11. Selanjutnya peserta mengikuti Ujian/Tes sesuai tanggal yang telah ditentukan.
12. Pengumuman hasil Ujian/Tes dapat dilihat melalui account calon peserta didik

13. Setelah calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi orang tua melakukan pembayaran biaya uang
pangkal melalui nomor virtual account yang tertera pada SK Kelulusan.
14. Setelah itu wali murid bisa meminta kwitansi pembayaran yang sudah di transfer melalui Virtual
Account siswa dengan mencantumkan nomor pendaftaran dan nama lengkap siswa.

