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MacePace
Orangtua calon siswa

Perkenalkan...



MacePace masuk ke pendaftaran 
online di 
https://psb.sekolahathalia.sch.id 
melalui browser di komputer 
ataupun handphone

MacePace mengisi data-data yang 
diminta dengan benar dan 
lengkap. Kesalahan pada data 
yang dimasukkan dapat 
mengakibatkan tidak terprosesnya 
pendaftaran calon siswa tersebut.

Status calon siswa : “Registrasi”

Sistem akan mengirim ke email 
yang terdaftar : sebuah link 
verifikasi untuk memastikan 
email yang diberikan valid.

Saat link verifikasi diklik 
(diakses) sistem akan 
menginformasikan no 
antrian untuk pembayaran 
formulir pendaftaran

Status calon  siswa 
menjadi “Verifikasi Akun”



Kasir

Setelah mendapatkan nomor antrian 
MacePace antri di kasir yang sudah 
ditunjuk untuk melakukan 
pembayaran formulir pendaftaran

Setiba di kasir MacePace 
melakukan pembayaran

Kasir melakukan ‘checked’ pada 
aplikasi PSB Online bagian 
pembayaran.

Setelah pembayaran sistem akan 
melakukan proses sbb :

- Mengubah status calon 
siswa menjadi : 
“Pembayaran Formulir”

- Mengirim email berisi link 
untuk pengisian data calon 
siswa



Melalui link pengisian data yang sudah dikirim melalui email, MacePace  
dapat mulai mengisi data calon siswa dengan lengkap dan benar.
Gambaran umum data yang harus diisi :

- Data siswa - Data ayah
- Data ibu - Data wali (bila ada)
- Data saudara kandung
- Upload dokumen : pas foto calon siswa, akte lahir calon siswa , 

kartu keluarga, ktp ayah dan ktp ibu (dokumen asli / bukan 
fotocopy)

Status calon siswa : “Pengisian Data”

Beberapa cara masuk ke Area Pengisian Data :
1. Dari link yang terdapat pada email setelah melakukan 

pembayaran formulir pendaftaran, atau
2. Akses ke https:// psb.sekolahathalia.sch.id/reg_area 

(Cara no 2 ini dapat dilakukan apabila MacePace 
mengisi password saat masuk pertama kali ke area 
pengisian data. Syarat password: min 8 karakter, harus 
terdiri dari min 1 huruf besar, 1 huruf kecil dan 1 
angka)

Setelah seluruh data terisi lengkap 
dan dokumen-dokumen sudah 
diupload, silahkan mencetak 
formulir pendaftaran, kemudian 
ditandatangani oleh kedua 
orangtua di atas materai Rp. 6000



Formulir PSB yang sudah 
lengkap diisi dan 
ditandatangani oleh 
orangtua

Dokumen Pendukung:
- Pas foto (calon siswa, 

Ayah, Ibu)
- Ijasah (kalau ada)
- Akta lahir calon siswa
- Kartu keluarga
- KTP orangtua, wali
- Dll

Setelah mencetak formulir pendaftaran yang sudah diisi 
lengkap dan ditandatangani, MacePace datang ke sekolah 
untuk menyerahkan  hasil cetakan formulir pendaftaran 
tersebut beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya 
sbb :

Dokumen asli :
1. Pas foto calon siswa
2. Pas foto ayah dan ibu
3. Akte lahir calon siswa (Untuk calon siswa Batita 

dan SD. Tujuan pengecekan.

Status calon siswa : Data Terkonfirmasi

Dokumen lainnya yang perlu dibawa :
1. Fotocopy Akte lahir calon siswa
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP Ayah
4. Fotocopy KTP Ibu
5. Fotocopy Ijasah yg telah dilegalisir (Menyusul)
6. Fotocopy Rapor yg telah dilegalisir (2 level 

terakhir)

Tata Usaha



Tata Usaha

Setelah dokumen diterima lengkap, khusus untuk penerimaan 
siswa luar, penerima dokumen memberikan “Kartu Test Calon 
Siswa” kepada MacePace yang berisi informasi waktu dan tempat 
test untuk calon siswa dan assessment bagi orangtua calon siswa

Status calon siswa : “Tes/Observasi”




