Tutorial Penerimaan
Siswa Baru

Cara Akses
• Untuk mengakses laman pendaftaran bisa diakses di “(nama
sekolah).quintal.id/apply” (contoh: bintang.quintal.id/apply)
• Input email dan password yang sudah dibuat

1
2
3
4

1.
2.
3.
4.

Email aktif
Password
Setelah input email dan password, klik tombol “Masuk”
Jika belum pernah membuat akun sebelumnya, klik tombol
“Buat Akun”

Catatan:
Setelah membuat akun, Anda akan mendapatkan pesan untuk
aktifasi akun yang dikirimkan ke email Anda
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Laman Utama
Tampilan Laman setelah login
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Tombol untuk membuat formulir
Jumlah formulir yang sudah diisi
Jumlah Event
Jumlah pembayaran yang belum dibayar (opsional tergantung kebijakan sekolah)
Jumlah pembayaran yang sudah dibayar
Daftar formulir yang sudah dibuat:
• CREATED : Formulir baru dibuat, klik “Isi Formulir” untuk mengisi formulir
• APPLIED : Formulir sudah diisi dan menunggu persetujuan sekolah untuk
tahap selanjutnya
• DRAFT : Formulir tersimpan sebagai draft dan belum terkirim ke sekolah
• PASSED : Siswa dinyatakan diterima di sekolah yang dituju
• REJECTED : Pendaftaran ditolak oleh pihak sekolah
7. Detil event penerimaan
8. Daftar pembayaran yang belum dibayar
9. Daftar pembayaran yang sudah dibayar

2

Buat Aplikasi Siswa Baru
Setelah menekan tombol “Buat Aplikasi Siswa Baru”, akan muncul laman
sebagai berikut

• Isi Tahun Ajaran, Nama, Jenjang, dan Kelas saat membuat
Aplikasi Penerimaan.
• Untuk sekolah yang penerimaannya berbayar, ada
tambahan baris form untuk memilih metode pembayaran
aplikasi (Bank Transfer/Kartu Kredit).
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Buat Aplikasi Siswa Baru
Untuk sekolah yang penerimaannya berbayar, pendaftar
diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu
sebelum lanjut untuk mengisi formulir
Contoh tampilan untuk metode pembayaran Bank Transfer

Contoh tampilan untuk metode pembayaran Kartu Kredit
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Isi Formulir
Setelah membuat aplikasi, klik tombol “Isi Formulir” yang ada di sebelah
kanan

•
•

Setelah selesai mengisi form, klik tombol “Kirim”.
Jika ingin menyimpan isi formulir sebelum terkirim ke sekolah yang
dituju, klik tombol “Simpan sebagai Draft”

Jika sudah mengisi formulir, status pendaftar akan menjadi “APPLIED”.
Selanjutnya sekolah akan memproses diterima/tidaknya pendaftar dan
akan mengirimkan informasi tersebut melalui email pendaftar. Apabila
diterima, status pendaftar akan berubah menjadi “CONFIRMED”
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Event
Selanjutnya, pendaftar yang diterima akan mendapatkan event untuk
informasi tahap penerimaan selanjutnya. Klik tombol “Detil Event” untuk
melihat informasi lebih detil

Jika sudah lolos sampai tahap seleksi akhir, tampilan status yang
menandakan siswa diterima di sekolah yang dituju akan berubah
menjadi “PASSED”
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