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A. KENTENTUAN UMUM
1. SPAN-PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan
prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain,
tanpa ujian tertulis;
2. Sekolah/Madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPANPTKIN adalah sekolah/madrasah yang secara sah memperoleh ijin
penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah;
3. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh
Kepala Sekolah/Madrasah masing-masing.
B. PERSYARATAN
1.

SMA/ SMK / MA / MAK / PDF / PKPSS / Pesantren Mu'adalah sudah
terdaftar pada PDSS SPAN-PTKIN 2021 dan telah mendaftarkan calon
peserta SPAN-PTKIN pada pdss.span-ptkin.ac.id;

2.

Siswa

SMA/SMK/MA/MAK/PDF/PKPSS/Pesantren

Mu'adalah

Memiliki ID Pendaftaran dan Password yang diperoleh dari sekolah
tempat siswa menempuh Pendidikan;
3.

Phas Photo terbaru dalam bentuk digital, File Type : JPG/JPEG,
file_size : max 1mb;

4.

Scan Rapor kelas X/Semester 1, kelas X/Semester 2, kelas XI/
Semester 1, kelas XI/Semester 2, kelas XII/Semester 1, File_type :
JPG/PDF, File_size : max 1mb;

5.

Scan Prestasi akademik atau Prestasi non akademik minimal tingkat
Kabupaten dan minimal meraih juara harapan III, File_type : JPG/PDF,
File_size : 1mb. persyaratan prestasi tidak wajib hanya siswa yang
memiliki prestasi saja yang melapirkan persyaratan ini;

6.

Siswa menyiapkan biodata orangtua;

7.

Siswa wajib memilih 2 PTKIN dan 2 Pilihan Program studi. PTKIN dan
Program Studi dapat dilihat terlebih dahulu pada laman spanptkin.ac.id;

8.

Siswa meng-install APK aplikasi pendaftaran siswa pada Playstore atau
meng-Unduh pada laman span-ptkin.ac.id bagian unduh aplikasi
pendaftaran;

9.

Siswa dapat melaporkan kendala pada layanan helpdesk yang tersedia
melalui no wa atau laman sapa.span-ptkin.ac.id;

10. Siswa wajib memeriksa data nilai rapor setelah login pada aplikasi
pendaftaran,

apabila

nilai

rapor

siswa

tidak

sesuai,

silahkan

menghubungi pihak sekolah.
C. TATA CARA PENDAFTARAN SISWA
1.

Pendaftaran siswa melalui aplikasi android.
a. Siswa wajib meng-Install aplikasi pendaftaran siswa SPAN-PTKIN
pada Playstore atau meng-Unduh APK pada laman span-ptkin.ac.id;
b. Login pada aplikasi pendaftaran menggnakan ID Pendaftaran dan
Password yang diperoleh/didapatkan berikan oleh pihak sekolah;

c. Login;

d. Masukan ID Pendaftaran dan Password;

e. Cek Biodata NISN, Nama, Sekolah, Jurusan;

f. Pilih ubah biodata;

g. Step 1 dari 3 Foto Siswa, Upload/Unggah Foto siswa. Siswa dapat
langsung mengabil foto atau memilih digaleri foto yang sudah
tersedia. Diwajibkan menggunakan pakaian sekolah;

h. Step 2 dari 3. Lengkapi Data Siswa;

i. Step 3 dari 3. Lengkapi data Orang Tua, apabila sudah lengkap klik
finish;

j. Pilih Raport -> Daftar Nilai Rapor. Siswa wajib memeriksa data nilai
rapor kelas X/Semester 1 s/d Kelas XII/Semester 1, apabila
terdapat perbedaan nilai silahakan hubungi pihak sekolah;

k. Upload Raport kelas X/Semester 1, kelas X/Semester 2, kelas
XI/Semester 1, kelas XI/Semester 2, kelas XII/Semester 1. Siswa
dapat mealkukan pengambilan gambar rapor secara langsung
menggunakan

camera

smartphone

dengan

catatan

hasil

penggambilan gambar harus terbaca jelas nilai yang tertera pada
rapor tiap semester. pada bagian ini direkomendasikan rapor hasil
pemindaian

digital

menggunakan

scanner

dengan

file_type

JPG/PDF dan file_size max 500 kb;

l. Pilih Prodi. Memilih Pilihan PTKIN 1 pilihan program studi 1 dan
pilihan program studi 2;

m. Memilih Pilihan PTKIN 2 pilihan program studi 3 dan pilihan
program studi 4;

Setelah simpan, back/Kembali 2x
n. Pilih Prestasi. Upload Prestasi jika memiliki, Prestasi akademik atau
Prestasi non akademik minimal tingkat Kabupaten dan minimal
meraih juara harapan III;

apabila

siswa

tidak

memiliki

melanjutkan kelangkah finalisasi;

prestasi

maka

siswa

dapat

o. Pilih Finalisasi;

pastikan data yang di isi dan diunggah sudah benar, dengan
memilih finalisasi dan klik Ya maka data sudah tidak dapat lagi
diubah. Siswa wajib melakukan finalisasi.
p. Download Kartu Peserta;

Siswa yang sudah melakukan finalisasi dapat meng-unduh kartu
peserta SPAN-PTKIN 2021. Unduh dan simpan Kartu peserta SPANPTKIN sebagai bukti sudah terdaftar pada aplikasi;
q. Selesai;

r. Hasil seleksi akan di umumkan melalui laman span-ptkin.ac.id.

2.

Pendaftaran siswa melalui laman span-ptkin.ac.id.
a. Siswa mengunjungi laman span-ptkin.ac.id;
b. Pilih Login Siswa;
c. atau mengunjungi https://siswa.span-ptkin.ac.id
d. Login

menggunaka

ID

Pendaftaran

diperoleh/didapatkan dari pihak sekolah;

e. Login;

f. Masukan ID Pendaftaran dan Password;

dan

Password

yang

g. Pilih Rapor. Siswa wajib memeriksa data nilai rapor setelah login
pada aplikasi pendaftaran, apabila nilai rapor siswa tidak sesuai,
silahkan menghubungi pihak sekolah.

h. Pilih biodata, Cek Biodata NISN, Nama, Sekolah, Jurusan;

i. Pilih Foto-Rapor. Upload Raport kelas X/Semester 1, kelas
X/Semester 2, kelas XI/Semester 1, kelas XI/Semester 2, kelas
XII/Semester 1;

Pilih Simpan File, Lakukan hingga Kelas 12/Semester 1

j. Upload/Unggah Foto siswa. Foto Siswa diwajibkan menggunakan
pakaian sekolah, file_type :JPG/JPEG, file_size : max 500 kb ;
Klik untuk unggah

Pilih file foto siswa

Klik Open, lalu simpan foto

k. Lengkapi Data Siswa;

l. Lengkapi Data Penerima Bantuan. siswa tidak diwajibkan mengisi
data penerima bantuan;

m. Lengkapi Data Orang Tua. siswa diwajibkan mengisi biodata
orangtua;

wajib mengisi semua biodata baru bisa melanjutkan ketahapan
selanjutnya yaitu pemilihan prongram studi;
n. Pilih Prodi. Pilih Prodi akan muncul jika Langkah pengisian Unggah
Rapor dan Pengisian Biodata telah disimpan dengan benar. Siswa
Memilih Pilihan PTKIN 1 pilihan program studi 1 dan pilihan
program studi 2;

Pilih Program Studi -> Simpan Pilihan

o. Memilih Pilihan PTKIN 2 pilihan program studi 3 dan pilihan
program studi 4;

Pilih Program Studi -> Simpan Pilihan

p. Pilih Prestasi. Upload Prestasi jika memiliki, Prestasi akademik atau
Prestasi non akademik minimal tingkat Kabupaten dan minimal
meraih juara harapan III;

apabila

siswa

tidak

memiliki

melanjutkan kelangkah finalisasi;
q. Pilih Finalisasi;

prestasi

maka

siswa

dapat

pilih finalisasi jika data sudah benar

pastikan data yang di isi dan diunggah sudah benar, dengan
memilih finalisasi dan klik Ya maka data sudah tidak dapat lagi
diubah. Siswa wajib melakukan finalisasi.
r. Cetak Kartu Pendaftaran;

Siswa yang sudah melakukan finalisasi dapat meng-unduh kartu
peserta SPAN-PTKIN 2021. Unduh dan simpan Kartu peserta SPANPTKIN sebagai bukti sudah terdaftar pada aplikasi;

s. Selesai;

t. Hasil seleksi akan di umumkan melalui laman span-ptkin.ac.id.
D. JADWAL PELAKSANAAN

