
CARA PENDAFTARAN ONLINE PPDB YAYASAN RAUDHATUSSALAM AS’ADIYAH 
DESA MUARA TELAKE 

 
1. Buka alamat situs PPDB di browser hp/notebook Anda http://ppdb.raudhatussalamtelake.sch.id/ atau buka 

situs https://raudhatussalamtelake.sch.id dan buka tab menu PPDB 

 
 

2. Klik Kotak Pendaftaran PPDB Online, Klik Login Calon Siswa bila Anda telah registrasi pada Kotak Pendaftaran 
PPDB Online 

 
3. Centong Ya, Saya Setuju dan Klik kotak Lanjut 

 
4. Isi Semua Form Pertanyaan ini dengan Data yang benar dan sesuai dengan yang diminta, (Bila Calon Siswa 

masih tidak ada NISN, bisa diisikan angka 0. Kemudian setelah itu klik kotak Lanjut yang ada di bagian bawah, 
selesaikan semua dari Data Siswa, Data Ortu/Wali, Konfirmasi. Silahkan sebelum lanjut dibaca kotak popup 
dengan benar-benar. 

 
5. Pilih Jenjang sesuai Tingkat Sekolah yang ingin ditempuh 



 
6. Centong, Ya, data sesuai dan Lengkap kemudian klik kotak Daftar Sekarang 

 
7. Anda akan otomatis masuk ke panel siswa. Anda diminta untuk memperhatikan dua lingkaran merah diatas. 

Sedangkan untuk dokument/photo upload Ijasah/SKL, Akte,KK,Tranfer Pembayan,KIP,KPS dan PKH tidak 
perlu dilakukan karena nanti akan diminta FotoCopy dokument secara langsung datang ke Madrasah. 

 
8. Klik Biodata Pendaftaran, Choose file, masukkan foto dan klik kotak Upload Foto, klik SP Download untuk 

mendownload format Surat Pernyataan yang akan diisi dan di materai dan dibawa beserta dokument lain-
lainnya nanti ke madrasah. Kemudian Klik Kotak Perbaharui Data, isi data yang belum terisi, bila tidak ada 
bisa di strip saja – atau angka saja 0 

 
9. Klik Cetak Bukti Pendaftaran, Kop surat akan menyesuaikan sesuai tingkat/jenjang sekolah yang dipilih, catat 

no. Pendaftaran (huruf besar) yang akan digunakan sebagai username akun anda di situs PPDB online ini. 
Dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai password akun. Bukti pendaftaran akan di bawah serta 
dengan dokument lain-lainnya, lihat di bagian bawah dokument-dokument pendukung yang akan dibawa ke 
madrasah. 



 
10. Silahkan Keluar dan tunggu Pengumuman LULUS/TIDAK LULUS Pendaftaran Calon Siswa/Siswi Baru 

 
11. Setelah membawa dokument/FotoCopy ke madrasah untuk diverifikasi, 1-2 hari kemudian Anda bisa 

membuka alamat situs ini lagi dan login 

 
12. Login dengan username No. Pendaftaran dan password adalah NIK Anda, Klik kotak Login 

 



13. Dalam Menu Pengumuman atau Dashboard akan ada kotak baru yang berisi informasi lulus atau tidak lulus, 
kemudian cetak bukti lulus. Di dalamnya ada informasi kapan jadwal baru buat Sekolah atau sebagainya 

 
14. Prosedur PPDB ini dipersingkat dengan menyatukan jadwal verifikasi dan pengumuman kelulusan PPDB 

dengan meniadakan adanya TES/UJIAN online diantara kedua penjadwalan tersebut juga menghilangkan 
prosedur pembayaran dan Transfer Pembayaran. 

 
-Sekian- 


