Cara Pengisian Formulir PSB Online Darussalam Ciamis
1. Daftar Akun
1. Kunjungi
aplikasi
pendaftaran
santri
online
melalui
http://penerimaan.darussalamciamis.or.id/ (selain MAN ISC) atau kunjungi
http://penerimaan.darussalamciamis.or.id/iscmapk/ (khusus MAN ISC)

link
link

2. Tekan link Daftar apabila belum mempunyai akun

3. Isikan data pendaftaran berupa email Gmail dan password, lalu tekan Daftar!
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4. Setelah berhasil, maka akan ada email pemberitahuan mengenai data login ke aplikasi PSB
Online. Untuk jaga-jaga bila lupa password.

5. Anda sekarang sudah bisa login dengan memasukkan email dan password yang tadi
didaftarkan.
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2. Pengisian Biodata
1. Inilah tampilan setelah anda berhasil login. Pertama-tama sebaiknya membaca dulu
Petunjuk Pengisian yang ada di sisi kanan. Di sana juga terdapat nomor kontak bantuan
apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa dihubungi melalui Whatsapp / SMS / Telp.

2. Isian formulir dibagi 3 bagian (4 bagian untuk MAN ISC), diantaranya Data Diri, Data Orang
Tua, File Persyaratan, Prestasi (Khusus MAN ISC). Tiap bagian memiliki tombol UBAH di
bagian kanan atasnya.
3. Untuk memulai mengisi datanya tekan tombol UBAH.

4. Isilah semua isian dari setiap bagian, bila sudah diisi tekan tombol Perbarui yang ada di
bagian bawah formulir.
5. Setelah mengisi Data Diri, lanjutkan cara seperti di atas untuk mengisi Data Orang Tua dan
Prestasi.
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6. Untuk mengisi bagian File Persyaratan, sebelumnya harus mempersiapkan dahulu file yang
akan di-upload, batas besar tiap file yang boleh di-upload adalah 2MB.
a. File foto close up (semua wajib, nanti akan dipakai untuk kartu ujian masuk)
b. Surat keterangan peringkat (hanya wajib untuk program Bilingual)
c. Raport (hanya wajib untuk program Bilingual)
7. Cara uploadnya dengan tekan tombol Choose File lalu pilih file yang akan di-upload, lalu
tekan tombol Upload yang persis dibawahnya. Tunggu sampai foto yang anda upload
muncul.

8. Selanjutnya lanjutkan cara seperti itu untuk mengisi Foto Berkas lainnya. Apabila sudah
selesai, tekan tombol Kembali yang berada di paling bawah.
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3. Penguncian Formulir
1. Formulir anda akan mulai diperiksa oleh petugas apabila sudah dikunci dan kirim. Tombol ini
berada di bagian kanan tengah.

2. Anda diharuskan dahulu mencentang box kesepakatan terlebih dahulu sebelum Kunci dan
Kirim.
3. Dengan menekan tombol Kunci dan Kirim maka anda tidak akan bisa mengubah lagi data
formulir yang anda kirimkan. Jadi telitilah periksa lagi sebelum dikunci dan kirim.
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4. Setelah mengunci, anda akan mendapatkan email pemberitahuan berupa langkah
selanjutnya yaitu Transfer uang pendaftaran. Formulir yang sudah dikunci dan kirim akan
diperiksa apabila anda telah melakukan transfer dan konfirmasi ke nomor yang tertera pada
email.

5. Setelah konfirmasi, tunggulah beberapa jam/hari pemberitahuan selanjutnya dari petugas
melalui sms atau email. Pemberitahuan selanjutnya berapa keputusan diterima atau tidak.
Apabila diterima maka anda bisa langsung print kartu ujian anda.
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4. Print Kartu Ujian
1. Apabila sudah ada pemberitahuan melalui sms atau email bahwa anda diterima, maka anda
sudah bisa print kartu ujian masuk.
2. Caranya masuk lagi ke aplikasi PSB Online, lalu pilih menu Kartu Ujian.
3. Tekan tombol Print.

4. Harap print di kertas tebal dengan ketentuan warna.
a. Merah = MTs
b. Biru = MAN
c. Kuning = SMA Plus
5. Gunting sesuaikan ukurannya dengan kartu
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