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*DOKUMEN YANG PERLU DIPERSIAPKAN
1. Kartu Keluarga
2. Akte Lahir Siswa

ii. Isi Data secara lengkap dan tidak boleh ada bagian
yang kosong. Bagian Email Orang tua, harap diisi
dengan email aktif, karena akan digunakan seterusnya
untuk menerima informasi-informasi dari sekolah.
3. NISN (Nomor Induk Siswa Nasional).
Untuk mengetahui nomor NISN dapat dengan
mengakses halaman dapodik dengan alamat: http://
nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data

1. Klik tab Pencarian Berdasarkan Nama.
2. Masukkan nama lengkap siswa sesuai dengan akte
lahir atau ijazah, masukkan data pada kotak teks
Tempat Lahir, dan masukkan informasi Tanggal
Lahir pada kolom yang tersedia.
3. Klik tombol Cari.
4. NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).
NPSN dapat diketahui dengan mengunjungi:
http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php
Ketik nama sekolah pada kolom pencarian data, pada
drop down yang muncul, klik pada nama sekolah yang
dimaksud.

Yang perlu diperhatikan adalah:
1.Nama Siswa sesuai dengan Nama di Akte Kelahiran.
2.Tempat dan Tanggal Lahir sesuai dengan Tanggal di
Akte Kelahiran.
3.Calon siswa kelas BATITA sudah genap berumur 2
tahun pada 31 Juli 2021
4.Calon siswa kelas PRA TK sudah genap berumur 3
tahun pada 31 Juli 2021
5.Calon siswa kelas TK A sudah genap berumur 4 tahun
pada 31 Juli 2021
6.Calon siswa kelas TK B sudah genap berumur 5 tahun
pada 31 Juli 2021
7.Calon siswa kelas SD 1 sudah genap berumur 6 tahun
pada 31 Juli 2021
8.Nomor Telepon Orang Tua (Ayah/Ibu).Merupakan
telepon yang aktif untuk dapat dihubungi sewaktuwaktu.
iii.Setelah selesai pengisian data silahkan Klik tombol
SUBMIT dan jika tidak ada masalah dalam pengisian
data, maka Anda akan diarahkan menuju halaman
berikut:

iv. Anda akan mendapatkan e-mail yang berasal dari
PSB Sekolah Athalia untuk melakukan verifikasi email.
Klik tombol Verifikasi Email yang ada dalam isi email
tersebut.

Tahap Pendaftaran Online Siswa Baru Sekolah Athalia
I. Registrasi Awal
i. Masuk ke dalam halaman website:
https://psb.sekolahathalia.sch.id
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iv. Untuk mengubah data, Klik tombol EDIT yang
berada di kanan atas.

Silahkan lengkapi data Calon Siswa dengan benar. Jika
telah selesai klik tombol SIMPAN
v. Klik Data Ayah.

v. Setelah Verifikasi Email, Anda akan di arahkan menuju
halaman

Untuk mengubah data Ayah, Klik tombol EDIT yang ada
di kanan atas.

**II. Pembayaran Formulir
a. Lakukan pembayaran formulir via transfer BCA setelah
melakukan verifikasi Email.
b. Baca halaman Surat Pernyataan dengan teliti. Apabila
sudah sesuai dan menyetujui isinya, klik Setuju.
c. Setelah pembayaran formulir berhasil dilakukan, akan
dikirimkan sebuah pesan dari Sekolah Athalia ke alamat
e-mail yang sudah didaftarkan di proses sebelumnya.
Pesan tersebut berisi tautan/link untuk melanjutkan
proses pengisian data secara lengkap.

Silahkan lengkapi data Ayah dengan benar. Jika telah
selesai klik tombol SIMPAN.
vi. Klik Data Ibu.

Untuk mengubah data Ibu, Klik tombol EDIT yang ada di
kanan atas.
Silahkan lengkapi data Ibu dengan benar. Jika telah
selesai klik tombol SIMPAN.
***III. Pengisian Data
a. Berkas/Dokumen asli perlu dipersiapkan untuk di
unggah/upload ke dalam sistem adalah sebagai berikut:
i. Pas foto Calon Siswa menggunakan seragam sekolah
asal.
ii. Akte Kelahiran Calon Siswa.
iii. Kartu Keluarga.
iv. Ijazah Siswa (bagi Calon Siswa Baru selain TK, SD
kelas I, SMP kelas VII, dan SMA kelas X).
v. KTP Ayah.
vi. KTP Ibu.
vii. KTP Wali (bila ada wali).

vii. Silahkan isi data Wali jika dibutuhkan.

viii. Silahkan isi Data Saudara jika memiliki Saudara.

Berkas/dokumen di atas merupakan hasil scan dari
berkas asli berformat JPG, JPEG.
b. Cara Pengisian
i. Buka pesan yang telah dikirimkan oleh Sekolah
Athalia di dalam e-mail yang didaftarkan.
ii. Klik tombol Area Pengisian Data
iii. Klik menu Data Siswa.
Apabila mempunyai lebih dari satu saudara, klik
tombol Tambah Data. Isi data dengan lengkap dan
benar. Silahkan lengkapi data Saudara dengan benar.
Jika telah selesai klik tombol SIMPAN.
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ix. Klik Kontak Darurat.
Data kontak darurat wajib diisi dengan benar dan
lengkap untuk dapat dihubungi oleh pihak Sekolah
Athalia sewaktu-waktu. Data kontak darurat bisa
merupakan saudara dari keluarga yang tidak
serumah dengan calon siswa, atau teman dekat
orang tua, atau tetangga.
Silahkan lengkapi data Kontak Darurat dengan
benar. Jika telah selesai klik tombol SIMPAN.

xi. Klik menu Upload Berkas.

Klik tombol Browse untuk meng-upload masingmasing berkas yang telah disiapkan sebelumnya.
Jika telah selesai klik tombol SIMPAN.

x. Klik Form Biaya.

Klik tombol Form Biaya untuk mengisi nominal
biaya yang akan dibayarkan, juga memilih opsi
pembayaran sekaligus atau mengangsur, dan
memilih opsi pembayaran uang sekolah secara
bulanan atau setahun.
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