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Nomor 
Lampiran 

Perihal 

420/671/101.8.1 l.12/2022 
1 Lembar 
Update Biodata Dapodik 
Peserta Didik TP. 2022/2023 

Kepada, 
Peserta Didik Kelas X (Sepuluh) 

Tahun Pelajaran 2022/2023 
Di 

Tempat 

Diinformasikan kepada peserta didik kelas X (Sepuluh) tahun pelajaran 

2022/2023 bahwa untuk mendukung kegiatan administrasi kesiswaan dan 

melengkapi data dapodik SMKN 1 Blitar, dimohon untuk : 

1. Unggah dokumen digital (melalui aplikasi simDATA), 

2. Mengupdate biodata dapodik secara online (melalui aplikasi Dapodik) 

dengan petunjuk yang tersebut dalam lampiran surat ini. 

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan 

terima kasih. 
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Lampiran I : Update Biodata Dapodik 
Peserta Didik TP. 2022/2023 
Nomor 420/671/101.8.11.12/2022 
Tanggal : 02 September 2022 

PETUNJUK UNGGAH DOKUMEN DIGITAL DAN 

UPDATE BIODATA DAPODIK 

1. Alamat unggah dokumen digital : https://simdata.smkn1blitar.sch.id 

2. Login User = NISN masing-masing 

Password = 123456 (Default, jika sudah login silahkan buat password yang 

baru, samakan dengan password elearning, agar mudah diingat!) 

3. Lakukan unggah file/scan pada setiap menu yang diminta sesuai dengan 

panduan yang sudah tersedia pada halaman tersebut. 

4. Selanjutnya lakukan update biodata dapodik pada alamat: 

https://bit.ly/dapo_smkn1blitar 

5. Username dan Password Dapodik dapat dilihat pada Aplikasi simDATA 

Username = nisn masing-masing@20535097.pd.id 

Password = tahunlahir( 4digit)-bulanlahir(2digit)-tanggallahir(2digit) 

Diantara tahun bulan dan tanggal ada pemisahnya berupa tanda - (strip) 

6. Lakukan update biodata dapodik pada setiap menu yang diminta sesuai 

dengan panduan yang sudah tersedia pada halaman simDATA. 

7. Setiap peserta didik dimohon perhatian dengan biodatanya sendiri sehingga 

segera melaksanakannya agar data administrasi Anda "Valid". 

8. Apabila biodata dapodik ada kesalahan nama, tempat tgl. Lahir, NIK, dan 

nama Ibu, mohon segera mengusulkan perbaikan melalui simDATA / grub 

telegram / datang langsung ke Tata Usaha. 

9. Informasi selengkapnya dan tanya jawab bisa join di grub telegram dengan 

alamat : https://bit.ly/smkn1blitar-dapodik-2022 


