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Alur Pendaftaran Peserta Didik Baru SMA Kolese Gonzaga Tahun Pelajaran 

2020/2021 

 

Sebelum anda mendaftar, berikut adalah syarat yang harus disiapkan oleh calon pendaftar. 

Syarat pendaftaran: 

a) Fotokopi akta kelahiran. 

b) Fotokopi raport SMP kelas VII & VIII 

c) Khusus jalur prestasi akademik memiliki nilai pengetahuan/ kognitif 10 poin lebih di atas 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) untuk lima mata pelajaran (Matematika, IPA, IPS, 

Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia) di kelas VII & VIII serta nilai mata pelajaran lain harus 

tuntas. 

d) Fotokopi surat baptis bagi yang beragama Katolik. 

e) Fotokopi Kartu Keluarga. 

f) Surat keterangan sehat. 

g) Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 

ditambah dengan nominal sesuai kode unik yang tertera pada tahap pembayaran. Kemudian 

silahkan mengirimkan bukti transfer anda melalui whatsapp di nomor 0813 1983 1122 

a/n Ibu Carolin. 

h) Tersedia beasiswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi yang tidak mampu. Syarat & 

ketentuan berlaku dan jumlah terbatas. 

 

 

NB : 

Untuk mengisi formulir pendaftaran secara online, harus didampingi orang tua, karena ada 

data formulir yang berkaitan dengan data orang tua. 

 

Waktu dan Informasi : 

- Waktu Penyerahan formulir : 

Pukul 07.30 – 16.00 

- Durasi Tes : 

150 menit 

- Bagi siswa yang tidak diterima di Jalur Prestasi dapat mengikuti seleksi Jalur Reguler 

dapat registrasi ulang tanpa biaya.  
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Buka halaman informasi PPDB SMA GONZAGA di www.gonzaga.sch.id/admission.  

 

 

Pilih formulir pendaftaran untuk menuju halaman pendaftaran atau pilih petunjuk pendaftaran untuk 

mengetahui cara, syarat, dan ketentuan dalam PPDB SMA Kolese Gonzaga. 

  

http://www.gonzaga.sch.id/
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Formulir Pendaftaran 

LANGKAH PERTAMA 

Registrasi dengan email dan HP 

 

Pada halaman formulir pendaftaran, anda akan diminta untuk mengisi email, nomor HP, dan nama 

lengkap untuk registrasi langkah pertama. Kemudian anda akan menerima email verifikasi dari 

server, silahkan cek inbox atau spam pada akun email anda dan klik link yang dikirimkan melalui 

email.  
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Bila tidak ada pesan masuk di inbox maupun spam, silahkan anda mencoba mengisi ulang lagi email, 

nomor handphone, dan nama lengkap hingga muncul  

 

anda akan diarahkan ke halaman login, masukkan email dan nomor HP anda bila sudah registrasi, 

anda akan diarahkan ke halaman langkah PPDB Online seperti berikut : 

 

http://www.gonzaga.sch.id/
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Di halaman tersebut akan menampilkan email, nomor HP, dan nama yang didaftarkan, serta anda 

akan mendapatkan nomor booking dan nomor PPDB. Periksa kembali penulisan nama, nomor HP, 

dan email anda. 

 

LANGKAH KEDUA 

Pengisian Formulir Online  

Kemudian dilanjutkan ke langkah kedua, pada halaman ini anda akan diminta untuk upload foto 

dan memilih jalur (Reguler/Prestasi) yang digunakan, seperti gambar di bawah ini : 

 

Setelah mengunggah foto dan memilih jalur yang digunakan (Reguler/Prestasi), anda akan masuk ke 

area pengisian formulir.  

 

Syarat dari pengisian formulir tersebut adalah : 

1. Semua KOTAK ISIAN harus diisi 

2. Jika TIDAK ADA DATA, harap diberikan tanda MINUS (-) 

3. Hanya data LENGKAP yang akan DIPROSES 

4. Data akan TERSIMPAN pada halaman terakhir, hingga anda mengklik tombol 

bertuliskan "SUBMIT and SAVE DATA". Mohon perubahan apapun pada setiap halaman, 

dilanjutkan terus hingga anda mengklik "SUBMIT and SAVE DATA". 

5. Para orang tua peserta didik wajib menuliskan data orang tua dan calon peserta didik dengan 

penuh keterbukaan dan kejujuran demi kebaikan bersama dalam proses belajar di SMA 

KOLESE GONZAGA. Apabila data yang diisikan tidak benar atau tidak sesuai dengan 

kenyataan, maka SMA KOLESE GONZAGA akan memberikan sanksi yaitu "Pembatalan 

Penerimaan" kepada calon peserta didik yang bersangkutan. 

http://www.gonzaga.sch.id/
javascript:runappl('../02_Form/in.php')
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Silakan isi formulir dengan lengkap dan benar serta perhatikan syarat penulisan-penulisan yang ada 

agar dapat diproses ditahap berikutnya.  

 

Isi Formulir dengan benar hingga halaman terakhir dan menemukan tombol "SUBMIT and SAVE 

DATA". Usahakan untuk hanya mengisi sekali tanpa merevisi isi formulir. Bila sudah di halaman 

tersebut anda telah selesai mengisi formulir pendaftaran, tahap selanjutnya adalah anda membayar 

formulir pendaftaran, namun apabila formulir ada yang belum lengkap anda akan diminta untuk 

melengkapi formulir tersebut agar dapat diproses di langkah berikutnya.  

 

 

 

 

http://www.gonzaga.sch.id/
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Berikut adalah contoh pemberitahuan bila formulir pendaftaran belum lengkap 

 

Bila formulir sudah lengkap anda akan kembali ke halaman awal pendaftaran kemudian dapat 

melanjutkan langkah berikutnya yaitu pembayaran formulir.  

http://www.gonzaga.sch.id/
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LANGKAH KETIGA  

Pembayaran Melalui Bank / ATM / Internet Banking 

Setelah melakukan pengisian formulir anda diminta untuk segera membayar formulir pendaftaran 

sebesar Rp. 250.000. Pembayaran tersebut dilakukan secara online dengan penambahan kode unik 

di belakang nominal sehingga anda harus membayar sesuai nominal yang tercantum. 

 

Ketika anda sudah membayar, jangan lupa simpan bukti transfer anda. Kemudian anda akan diminta 

untuk mengkonfirmasi pembayaran formulir anda dengan mengisi tanggal, bulan, dan tahun bayar. 

Panitia akan mengkonfirmasi pembayaran anda dalam waktu maksimal 2 hari kerja. 

 

 

  

http://www.gonzaga.sch.id/
javascript:runappl('../02_Form/pageinvoice.php')
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LANGKAH KEEMPAT  

Menunggu Konfirmasi Pembayaran dari Sekolah 

Pada langkah ini anda dapat mengecek status pembayaran anda apakah sudah diverifikasi oleh panitia 

atau belum. 

Bila pembayaran anda sudah dikonfirmasi, status pembayaran anda akan menjadi LUNAS. 

 

Kemudian anda mendapatkan nomor pendaftaran yang dapat dilihat di halaman awal setelah login 

dan di setiap halaman formulir yang akan di cetak seperti berikut : 

 

http://www.gonzaga.sch.id/
javascript:runappl('../02_Form/pageinvoice.php')
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LANGKAH KELIMA 

Print Formulir Pendaftaran 

Setelah status pembayaran anda berubah menjadi LUNAS, maka anda diminta untuk mencetak hasil 

pengisian formulir, kartu tes, dan bukti pembayaran, kemudian dikumpulkan ke panitia PPDB pada 

tanggal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Perhatikan ketentuan dan informasi dalam mencetak 

dokumen, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencetakan dokumen. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencetak dokumen : 

1. Khusus untuk Kartu Peserta Test, kami menggunakan Image Background. 
Pastikan background-nya terprint dengan sempurna. Jika background tidak 
tercetak pada printer, silahkan ubah setting print dengan browsing Referensi 

: https://rewordify.com/BackgroundColors.htm ATAU BISA JUGA googling "how 
to print background image in html using xxxxxx". xxxxxx = browser yang 

digunakan. Misal : how to print background images using google 
chrome atau how to print background images using firefox  

2. Klik tombol di bawah ini untuk MENCETAK SELURUH FORMULIR YANG TELAH 

DIISI.  

3. Anda masih dapat mengubah data kapan saja, pada Main Menu, silahkan pilih 

langkah (STEP) nomor 2.  

4. Semua KOTAK ISIAN harus diisi  

5. Jika tidak ada data, harap diberikan tanda minus (-)  

6. Hanya data LENGKAP yang akan DIPROSES  

7. Para orang tua peserta didik wajib menuliskan data orang tua dan calon peserta 

didik dengan penuh keterbukaan dan kejujuran demi kebaikan bersama dalam 
proses belajar di SMA Kolese Gonzaga. Apabila data yang diisikan tidak benar 
atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka SMA Kolese Gonzaga akan 

memberikan sanksi yaitu "Pembatalan Penerimaan"kepada calon peserta 
didik yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gonzaga.sch.id/
javascript:runappl('../02_Form/pagebeforepreview.php')
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Setelah cetak formulir pendaftaran, silahkan mendownload template yang ada di nomor 6 yaitu 

dokumen pendukung. Kemudian tulis ulang dengan tulisan tangan anda disertai dengan materai dan 

tanda tangan. 

 

Kemudian persiapkan berkas-berkas pendukung lainnya termasuk printout data NISN (Nomor Induk 

Siswa Nasional) seperti di bawah ini : 
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PERIKSA KEMBALI KELENGKAPAN DATA ANDA AGAR MUDAH DIVERIFIKASI 

SEMOGA BERHASIL 

 

 

 

 

 

AD MAIOREM DEI GLORIAM 

http://www.gonzaga.sch.id/

