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Lampiran 2.   
PANDUAN PENGISIAN BORANG PENDAFTARAN ELEKTRONIK (e-PDF) 

 

1. TATA CARA PENDAFTARAN ONLINE 

a. Setelah mendapatkan KAP dan PIN SBMPTN 2013, buka laman http://ujian.sbmptn.or.id, 

bacalah petunjuk yang tertera dengan seksama. 

b. Tuliskan KAP dan PIN SBMPTN 2013 yang Anda peroleh pada butir a pada kolom yang 

tersedia. 

c. Masukkan huruf-huruf yang tertera dalam kolom CAPTCHA di bawah kolom PIN 

pendaftaran. 

d. Tekan/klik Login. 

e. Apabila Nomor KAP dan PIN SBMPTN 2013 yang diisikan tersebut benar, maka akan tampak 

borang pendaftaran elektronik (e-PDF). 

f. Isikan data Anda pada borang pendaftaran elektronik (e-PDF) yang tersedia. 

 

2. PETUNJUK PENGISIAN HALAMAN PILIHAN PROGRAM STUDI DAN TEMPAT MENGIKUTI 

UJIAN 

a. Pilih Panitia Lokal tempat Anda akan mengikuti ujian. Jika Panitia Lokal yang anda pilih 

memiliki sub Panitia Lokal, maka Anda harus memilih sub Panitia Lokal tempat Anda 

mengikuti ujian. 

b. Pilih Perguruan Tinggi yang Anda tuju pada Pilihan 1, kemudian Pilih Program Studi yang 

diminati. Jika Anda memilih Program Studi yang mensyaratkan Ujian Keterampilan maka 

pilih PTN penyelenggara Ujian Keterampilan pada kotak ”Ujian Keterampilan” yang sesuai. 

c. Jika Anda memilih hanya 1 (satu) Program Studi, lanjutkan ke langkah butir g. 

d. Pilih Perguruan Tinggi yang Anda tuju pada Pilihan 2, kemudian Pilih Program Studi yang 

diminati. Jika Anda memilih Program Studi yang mensyaratkan Ujian Keterampilan maka 

pilih PTN penyelenggara Ujian Keterampilan pada kotak ”Ujian Keterampilan” yang sesuai. 

e. Jika Anda memilih hanya 2 (dua) Program Studi, lanjutkan ke langkah butir g. 

f. Pilih Perguruan Tinggi yang Anda tuju pada Pilihan 3, kemudian Pilih Program Studi yang 

diminati. Jika Anda memilih Program Studi yang mensyaratkan Ujian Keterampilan maka 

pilih PTN penyelenggara Ujian Keterampilan pada kotak ”Ujian Keterampilan” yang sesuai, 

lanjutkan ke langkah butir g. 

g. Tekan/klik kotak ”Berikut”. 
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Catatan: 

- Urutan Pilihan menunjukkan prioritas. 

- Jika pilihan program studi lebih dari satu, maka salah satu pilihan program studi tersebut 

harus dari PTN yang berada dalam satu wilayah dengan tempat peserta mengikuti ujian. Jika 

pilihan program studi hanya satu, maka boleh memilih program studi dari PTN di wilayah 

manapun. 

 

3. PETUNJUK PENGISIAN HALAMAN UPLOAD FOTO 

a. Unggah/upload foto Anda yang terbaru dengan ketentuan seperti yang tertera pada 

persyaratan pendaftaran, dengan format JPG atau PNG, ukuran maksimal 100 kb 

(dianjurkan resolusi image foto sebesar 400 x 600 pixels atau 250 dpi). 

b. Aturlah posisi pasfoto Anda sehingga bisa tampak proporsional dan jelas. 

c. Tekan/klik kotak ”Simpan”. 

 

4. PETUNJUK PENGISIAN HALAMAN INFORMASI PERSONAL 

a. Isikan nama Anda pada kolom Nama peserta yang tersedia, maksimum 20 karakter (bila 

lebih dari 20 karakter, singkatlah nama anda secukupnya). 

b. Isikan alamat tetap Anda pada kolom Alamat peserta yang tersedia. 

c. Pilih provinsi sesuai alamat tetap Anda. 

d. Pilih kabupaten/kota sesuai alamat tetap Anda, bila Anda memilih kabupaten/kota lain-lain 

ketikkan pada kolom yang tersedia. 

e. Isikan Kode Pos sesuai dengan alamat tetap Anda. 

f. Isikan nomor telepon rumah atau telepon selular Anda pada kolom yang tersedia. 

g. Pilih Provinsi tempat lahir Anda. 

h. Pilih Kabupaten/Kota tempat Anda dilahirkan, bila Anda memilih Kabupaten/Kota lain-lain 

ketikkan pada kolom yang tersedia. 

i. Isikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Anda pada kolom yang tersedia. 

j. Pilih jenis kelamin Anda pada kolom yang tersedia. 

k. Pilih Agama Anda. 

l. Pilih kewarganegaraan Anda. 

m. Pilih jumlah adik dan kakak Anda pada kolom yang tersedia. 

n. Isikan nama Ayah dan Ibu Anda. 

o. Pilih pendidikan terakhir orang tua Anda pada kolom Ayah dan kolom Ibu. 

p. Pilih pekerjaan orang tua Anda pada kolom Ayah dan kolom Ibu 

q. Pilih penghasilan orang tua Anda. 
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r. Pilih kebutuhan khusus yang sesuai dengan diri Anda JIKA Anda berkebutuhan khusus. 

s. Tekan/klik kotak ”Berikut” untuk masuk ke halaman selanjutnya. 

 

5. PETUNJUK PENGISIAN HALAMAN INFORMASI PENDIDIKAN 

a. Pilih tempat SMTA asal, pilih Kabupaten/kota SMTA asal, jika Anda memilih kabupaten/kota 

lain-lain isikan pada kolom yang tersedia. 

b. Pilih Nama SMTA asal Anda dan lanjutkan pada point g.  Jika nama SMTA tidak ada dalam 

daftar,  maka pilihlah SMTA lain-lain.  Selanjutnya jika anda mengikuti Ujian Nasional pada 

tahun 2013 maka pilihlah pilihan “Ya” pada “Mengikuti Ujian  Nasional tahun 2013 ?” dan 

lanjutkan pada point f. Jika anda tidak mengikuti Ujian Nasional pada tahun 2013 maka 

pilihlah pilihan “Tidak” pada “Mengikuti Ujian  Nasional tahun 2013 ?” dan lanjutkan pada 

point c. 

c. Jika anda mengikuti Ujian Nasional pada tahun 2011 atau 2012 maka pilihlah pilihan “Ya” 

pada “Mengikuti Ujian  Nasional tahun 2011/2012 ?”  dan lanjutkan pada point d. Jika anda 

tidak mengikuti Ujian Nasional pada tahun 2011 atau 2012 maka pilihlah pilihan “Tidak” 

pada “Mengikuti Ujian  Nasional tahun 2011/2012 ?”  dan lanjutkan pada point e. 

d. Jika anda lulus dari SMA atau yang sederajat pada tahun 2011 atau 2012 maka pilihlah 

pilihan “Ya” pada “Lulus SMA/MA/SMK/MAK tahun 2011/2012 ?”  dan lanjutkan pada point 

f. Jika anda tidak lulus dari SMA atau yang sederajat pada tahun 2011 atau 2012 maka 

pilihlah pilihan “Tidak” pada “Lulus SMA/MA/SMK/MAK tahun 2011/2012 ?”  dan lanjutkan 

pada point e. 

e. Jika anda mengikuti Program Paket C pada tahun 2011, 2012, atau 2013 maka pilihlah 

pilihan “Ya” pada “Mengikuti Program Paket C tahun 2011/2012/2013 ?”  dan lanjutkan 

pada point f. Jika anda tidak mengikuti Program Paket C pada tahun 2011, 2012, atau 2013 

maka pilihlah pilihan “Tidak” pada “Mengikuti Program Paket C tahun 2011/2012/2013 ?”  

dan lanjutkan pada point f. 

f. Isikan nama SMTA Anda pada tempat yang tersedia. 

g. Pilih jurusan SMTA Anda (IPA, IPS, Bahasa, dsb). 

h. Pilih Tahun masuk dan kelas masuk ke SMTA pada kolom yang tersedia. 

i. Isikan tahun lulus/Ijazah SMTA Anda. 

j. Tekan/klik kotak ”Berikut”. 

 

6. KONFIRMASI DATA BORANG 

a. Pastikan semua data yang Anda isikan adalah benar. 
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b. Klik bulatan : ”Saya Setuju” jika Anda sudah yakin semua data yang diisi sudah benar. 

c. Tekan/klik tombol ”Berikut” untuk menampilkan Kartu Tanda Bukti Pendaftaran. 

 

7. KARTU TANDA BUKTI PENDAFTARAN 

a. Simpan file Kartu Tanda Bukti Pendaftaran dengan cara meletakkan kursor di bagian atas 

kartu bukti pendaftaran, selanjutnya klik kanan dan pilih “save image as” atau “save picture 

as”. 

b. Cetak Kartu Tanda Bukti Pendaftaran dengan menekan tombol ”cetak” menggunakan 

printer dengan resolusi minimal 300 dpi.  

c. Isilah alamat tempat tinggal dan nomor telepon Anda pada saat mengikuti ujian di Kartu 

Tanda Bukti Pendaftaran yang telah dicetak. 

d. Bubuhkan tanda tangan Anda pada Kartu Tanda Bukti Pendaftaran dalam kotak 

PERNYATAAN yang tersedia (Tanpa tanda tangan, Kartu Tanda Bukti Pendaftaran dianggap 

TIDAK SAH). 
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Lampiran 3.   
Contoh Borang Pendaftaran Elektronik (e-PDF) SBMPTN 2013 

 

 

Tampilan Halaman Login 
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Tampilan Pilihan Program Studi 
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Tampilan Upload Pasfoto 

 

 

Tampilan Pengaturan Pasfoto 
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Tampilan Informasi Personal 
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Tampilan Informasi Pendidikan 
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Tampilan Konfirmasi Data Borang 
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Contoh Kartu Tanda Bukti Pendaftaran 

 

 


