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REGISTER

1. Buka halaman PPDBYLPI AL Hikmah Surabaya di alamat https://alhikmah.sekolahku.id/pmb

2. Jika sudah pernah mendaftar PPDB untuk tahun inimaka silahkan masukkan Email / NoHP /

Username dan Kode akses, jika belum, maka silahkan klik “Daftar”

3. Silahkan masukkan alamat Email atau NoHandphone (hanya bisa untuk nomor Indonesia dan

diawali dengan angka 0 , misal 08123456789). Satu akun berlaku untuk satu keluarga

(bersaudara kandung).

Silahkan periksa Email atau SMS Anda untukmengetahui kode akses Anda.Harap simpan kode

akses tersebut, karena akan digunakan sepanjang proses PPDB.

https://alhikmah.sekolahku.id/pmb
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LOGIN

4. Setelah mendapatkan kode akses, silahkan kembali ke halaman “Login” dan masukkan Email /

NoHP dan Kode Akses

5. Setelah berhasil login, Anda akan berada padaMenu “Status Pendaftaran”. Untukmelakukan

Pendaftaran, silahkan klik menu “Pendaftaran” di sebelah kiri
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PENDAFTARANPPDB

6. Pada menu pendaftaran, silahkan pilih jenjang sekolah yang diinginkan dan klik tombol

“Daftar”. Pada halaman ini hanya akan menampilkan pendaftaran yang sedang dibuka.

7. Berikut adalah syarat dan ketentuan yang berlaku untuk PPDB tahun 2019-2020. Jika setuju

maka klik tombol “Setuju”
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8. Silahkan cek kembali apakah Anda akan mendaftarkan calon siswa pada jenjang tersebut, jika

benar maka klik tombol “Ya”

9. Berikutnya untuk pemilihan Siswa, apakah calon siswa adalah siswa aktif dan terdaftar di

jenjang akhir atau Siswa Internal. Jika Siswa Internal maka klik Tombol “Ya” jika merupakan

siswa Eksternal, maka klik tombol “Tidak”
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b) Jika Siswa Internal, silahkan masukkan nomor induk dan tanggal lahir calon siswa.

Jika mendapatkan kesulitan, silahkan hubungi pihak sekolah.

Jika data yang dimasukkan benar, maka akan muncul informasi calon siswa yang telah

dipilih seperti berikut:

Jika data Siswa benar, maka klik tombol “Benar” maka calon siswa telah terdaftar dan

silahkan melakukan pembayaran.
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c) Jika Siswa Eksternal, berikutnya adalah pemilihan saudara kandung. Jika calon

siswa tersebut memiliki saudara kandung yang sedang aktif di YLPI AL Hikmah

Surabaya, maka klik tombol “Ya”, jika tidak memiliki saudara kandung di YLPI AL

Hikmah Surabaya maka klik tombol “Tidak”

i. Siswa Eksternal dan memiliki saudara kandung yang aktif di YLPI AL

Hikmah Surabaya, maka silahkan pilih jenjang, nomor induk dan tanggal lahir

saudara kandung

Jika data yang dimasukkan benar, maka akan muncul informasi saudara kandung yang telah

dipilih seperti berikut:
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Jika data saudara kandung benar, maka klik tombol “Benar”, data orang tua akan otomatis

terisi silahkan lanjutkan pengisian data pribadi calon siswa, data kontak utama dan data sekolah

asal sebagai berikut :
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Setelah melakukan pengisian data pribadi calon siswa klik tombol “Selesai” dan selanjutnya

silahkan lakukan pembayaran.

ii. Siswa eksternal dan tidak memiliki saudara kandung di YLPI AL

Hikmah Surabaya. Silahkan lengkapi data pribadi calon siswa, data orang tua,

data kontak utama dan data sekolah asal seperti berikut :

Setelah melakukan pengisian data pribadi calon siswa klik tombol “Selesai” dan selanjutnya

silahkan lakukan pembayaran.
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PEMBAYARANPPDB

10. Tahap selanjutnya setelah pendaftaran adalah melakukan pembayaran, pada menu “Status

Pendaftaran” silahkan klik menu berikut ini

11. Silahkan cek kembali informasi pendaftaran calon siswa baru, kemudian klik tombol

“Lanjutkan”

12. Pada halaman payment gateway pilih pembayaran melalui Bank Permata atau Jaringan

ATM (bisa transfer dari SEMUA bank di Indonesia) kemudian lanjutkan hingga mendapatkan

nomor rekening Virtual Account. Untuk mendapatkan informasi pembayaran yang dikirim

melalui email, silahkan masukkan alamat email Anda (jika ada, jika tidak lanjutkan ke tahap

berikutnya).
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Contoh pembayaran melalui Bank Permata
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Contoh pembayaran melalui Jaringan ATM
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Setelah selesai, simpan virtual account dan jumlah yang dibayar. Nomor virtual account akan

expired dan dibatalkan dalam 24 jam jika belum dibayar.

Note : Jika nomor virtual account telah didapatkan , mohon tidak menekan kembali tombol “Bayar”

pada halaman “Status Pendaftaran”
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LIHAT JADWALTES

13. Setelah proses pembayaran selesai, Anda akan mendapatkan konfirmasi transaksi berhasil

melalui email (untuk yang melakukan register melalui email) dan silahkan periksa jadwal tes pada

menu “Status Pendaftaran”

Berikut contoh jadwal tes PPDB
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CETAKKARTUPESERTA

14. Untuk mencetak kartu peserta silahkan klik tombol berikut pada menu “Status

Pendaftaran”, pastikan pop up tidak ter-blok

Contoh kartu peserta
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PETUNJUK

Untukmelihat deskripsi dari status calon siswa dan keterangan menu silahkan klik tombol

“Petunjuk” pada menu sebelah kiri
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