
PANDUAN UNGGAH DOKUMEN APLIKASI simDATA DOKUMEN

1. Clear History Browser terlebih dahulu (caranya cari di google). Kemudian akses : https://simdata.smkn1blitar.sch.id
2. Login User = NISN Password = 123456 (default, jika sudah login silahkan buat password yang baru,

samakan dengan password elearning, agar mudah diingat!)
3. Klik “Sign In” lanjutkan klik “OK”

4. Samakan password akun simDATA dengan password elearning agar tidak mudah lupa. Cara mengubahnya di “Ubah
Password”. Jika suatu saat lupa, reset passwordmelalui kontak Admin di chat telegram.

5. Berikut scan dokumen yang harus diunggah di aplikasi simDATA Dokumen : Petunjuk sudah ada di dalam halaman
tersebut pada bagian bawah.

6. Contoh data yang “Salah” dan harus unggah ulang :

1
2

3

4

1
2 (Point 2 Jika Ijasah SMP/MTS belum keluar, jangan diisi dulu)
3 (Point 3 Jika SKHUN SMP/MTS belum keluar, jangan diisi dulu)
4
5

6 (bagi yang memiliki)

7
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simDATA I Dokumen 

Masuklaan User dn Password untuk mermulai 
sesi Anda 

± 

a 

112.78.181.17222000 says 

Login sukses 

lngat Say.a 

- atau 

C Dokumen 

$signindengan Facebook 

G+ sgnidengan Google+ 

Lupa password... 
Registrasi user baru... 

' I I it I 
•1 I � • k;in,i 

hill 
l, 

j/; 

[]id@ . mg tl, li l'F 

l:111!liN:) I I 
ii"" +ij tly tl It 

l + ii i! [it[i 

Iii I· I ii 
I ' ,, ,, 
iy l; vi'] l 

I I I 
'l!J, I l i 

https://simdata.smkn1blitar.sch.id


7. Model dokumen dibagi menjadi 2 :
- Pertama Model Portrait (Vertikal/Tegak) meliputi Pas Foto, Ijazah, SKHUN, Akta lahir, Surat keterangan, Buku Bank
- Kedua Model Landscape (Horizontal/mendatar)meliputi KK, KIP (Kartu Sosial), Denah Alamat Rumah

#Cara Unggah Dokumen Model Portrait :
• Bisa dari file scan atau difotomenggunakan kamera digital/kamera hp dengan kualitas berwarna, jelas dan terang;
• File maupun kamera digital/hp posisinya seperti dokumen yang akan diupload portrait/tegak;
• Jika memfoto, letakkan lembar dokumen di tempat datar, memfotonya dari atas dengan menyesuaikan zoom dan
presisi;
• Ingat! kamera digital/hp posisi portrait! jangan mendatar, hasilnya menjadi tidak pas! Gambar miring seperti poin 6;
• File atau hasil foto yang akan diunggah harus berformat JPG atau JPEG dengan besar file maksimal 6Mb.
• Jika setelah diunggah hasilnya tidak pas, hapus dulu kemudian unggah ulang yang baru!.

#Cara Unggah Dokumen Model Landscape :
• Bisa dari file scan atau difotomenggunakan kamera digital/kamera hp dengan kualitas berwarna, jelas dan terang;
• File maupun kamera digital/hp posisinya seperti dokumen yang akan diupload lanscape/mendatar;
• Jika memfoto, letakkan lembar dokumen di tempat datar, memfotonya dari atas dengan menyesuaikan zoom dan
presisi;
• Ingat! kamera digital/hp posisi landscape! jangan tegak, hasilnya menjadi tidak pas! Gambar miring seperti poin 6;
• File atau hasil foto yang akan diunggah harus berformat JPG atau JPEG dengan besar file maksimal 6Mb.
• Jika setelah diunggah hasilnya tidak pas, hapus dulu kemudian unggah ulang yang baru!.

8. Contoh data yang “Benar” :

9. Unggah gambar melalui HP (Syarat : Harus sudah menyiapkan file gambarnya baik scan atau hasil foto. Lihat poin 10) :

--SELESAI--

Untuk
melihat/

memperbesar
gambar

Bentuk
Model
Portrait

Bentuk Model
Landscape

KK Posisi benar

Akta lahir Posisi benarSKHUN Posisi benarIjazah Posisi benar

Choose File untuk
mengambil gambar

dari hp

Pilih dari dokumen.
Jangan yang Camera!

Langkah tersebut adalah
“Contoh Unggah Pas Foto
melalui HP”, untuk Ijazah,
SKHUN, Akta, KK, dsb
caranya hampir sama.

Contoh
yang
benar

Sudah terpilih.
Lanjutkan “Unggah”

Cari file yang akan di
unggahJika sudah ada

gambar, hapus dulu.
Unggah gambar

yang baru

Untuk
mengunggah

gambar

Unggah Pas Foto Berwarna 4x6 (Berseragam 
Sekolah) : 
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Lengkapi dokumen berikut! Baca 
ketentuan di bawah! 
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