
PANDUAN UPDATE DAPODIK
BIODATA SISWA
SMKN 1 BLITAR

1. Persiapan sebelum update data :
 Komputer PC/Laptop/Tab/HP android dengan koneksi internet
 Data akte kelahiran, KK (Kartu Keluarga), ijazah SMP/MTs, SKHUN SMP/MTs, kartu sosial

KIP/KIS/PKH/KKS (jika memiliki), email aktif, no. hp aktif
2. Cari user dapodik dengan masuk ke Aplikasi simDATA terlebih dahulu https://simdata.smkn1blitar.sch.id

User = nisn masing-masing
Password = 123456 (default)
Setelah login Anda langsung bisa melihat User dan Password Dapodik.
Contoh Format :
Username = nisn masing-masing@20535097.pd.id
Password = tahunlahir(4digit)-bulanlahir(2digit)-tanggallahir(2digit)
Catatan! Diantara tahun bulan dan tanggal ada pemisahnya berupa tanda - (strip)

3. Akses alamat : https://bit.ly/dapo_smkn1blitar
 Jika memakai komputer PC/Laptop, buka browser (gunakan browser Firefox)
 Jika memakai HP android, seting ke mode desktop, cara setingnya sebagai berikut :
 Buka browser Chrome atau UC Browser di HP dan akses alamat : https://bit.ly/dapo_smkn1blitar
 Pilih ikon tiga titik vertikal di kanan atas

 Centang opsi “Situs desktop”

 Chrome akan memuat ulang halaman secara otomatis ke tampilan desktop

 Jika ingin mengembalikan mode dekstop ke mode sebelumnya, cukup hilangkan centang “Situs
desktop” untuk kembali ke mode normal

Username Password Dapodik: 
·Usemame 00528@20535097.pd.id 

+Password = 2005-07-18 

Tarnbahkan ke Layar Utaa 

sos esoo ¥ 

 

0 

https://simdata.smkn1blitar.sch.id
https://bit.ly/dapo_smkn1blitar
https://bit.ly/dapo_smkn1blitar


4. Selanjutnya masuk ke Aplikasi Dapodik dengan username dan password yang tadi

5. Klik “Peserta Didik”, kemudian klik “Peserta Didik” lagi, kemudian klik pada nama Anda, lanjutkan isi “Data
Periodik”

Aplikasi DAPODIK 
Satu Data Pendidikan Indonesia 

Aphikasi Dapodik 
Satu Data Pendidikc an Indonesia 
Role Pengguna 

Masuk 

005340020535097.pd.id 

2021/2022 Ganjl 

o SMKN 1 BUTAR 
Nama 
Peran. Peserta Didik 

Kembali ke ha±aman A.o9in 

pilih galah satu role peran dibawah ini untuk masuk ke dalam aphikasit 

Lltgatkan saya pada peramban ini M Tutup M Jangan Tampilkan Lag 

320535097 .pd.id 

5x Sinkronisasi (2021-08-14) 

Peserta Didik 

Anda dapart menampilla Dafter Perubaha 2O22.a. kemnbali dari tombol daftar perubaha di 
beranda aplikasi Dapodi 

Informasl 

Berikut informarsi yang perlu dietahui untuk tabel peserta qidike 
lsian data No KKS/9KH_ No KpS da No Kp zelah dipindahlake tabel Kesejahteraan pp 
Siwatirgkart ahir telah di luluska bersamna secara nasional 
erdapart data siswabaru yang telah dimigrasikan dai hast P9DB daerah anda, anda tidal 
perlu melakukan proses penarikaar siswa baru lagi(ka ppdb daerah anda sudah terintegrasi 
dengan dapodik) 

Mohon peniksa dan lakuka perutakhiran data jika ada perubahan data 

005 @20535097 pd.id 

5x Sinkronisasi (2021-08-14) 

Peserta Didi 

uncut 

Nama JK 

age of 1 

Tinggi badan (cm) 168 

Data Periodik Peserta Didik (2021/2022 Ganjil:. 

Berat badan (kg: 4g 

Lingkar kepala 57 

Sebutkan (dalam kilometer) 20 

Waktu tempuh ke sekolah (am / menit): O 

Jumlah saudara kandung: 2 

45 

Jarak rumah ke sekolat: O kurang dani 1 km 

lebih dari 1 km 



6. Selanjutnya mengisi data diri dengan cara, klik nama Anda kemudian “Ubah”. Cek dan lengkapi satu persatu
isian data apakah sudah benar ataukan keliru ataukah masih kosong.

Alamat jalan isi dengan nama jalan atau perum/btn/gang

jika tidak ada, isi dengan alamat lengkap

Misal : Rt 02, Rw 01, Kel. Blitar, Kota Blitar

Nama dusun jika tidak ada isi dengan nama Desa/Kelurahan

Jika memiliki KIP/KPS/PKH pilih “Ya”, jika tidak memiliki pilih “Tidak”

=SMKN 1 BLITAR - 2021/2022 Ganjil (versi 2022.a) 

Edit Peserta Didi 

a pata Pribadi 

- 
NoKK 350 

Bujur 

Tempat tinggal: 

Moda transportasi: 

Penerima KPS/PKH: 

Apakah puny8 KI? O Ya 

Apakah peserta didik tersebut Ya 
la yak mendpatkan pip? 

- No Registrasi Akta Lahir; � 

Berkebutuha kusus: 

Agama &Kepercayaan; Islam 

Alamat jalan - - 
RT: • � - 

Rw l � 
- 

Nama dusun - - 
Kecamatan: Kec. Talun - Kab. Bitar - 

Desa/Keluraban: 

Kode pos: 66183 - 

Tidak 

Tidak 

Tidak 



7. Cek dan lengkapi data “Ayah Kandung” dan “Ibu Kandung”. Jika Ortu sudah meninggal, tetap harus diisikan
tanpa diberi tambahan alm (lihat di Ijazah SMP/MTs atau SD/MI atau KK lama). Tidak boleh di strip – data
menjadi tidak valid.

Jika Ortu sudah meninggal dan Anda ikut Saudara/Paman/KakekNenek/lainnya maka isi “Data Wali”.

8. Isi data Nomor HP yang support WA
Untuk nomor telepon Rumah isi dengan (bisa no. hp Ayah/Ibu/Kakak/No. Anda guna untuk penyampaian
informasi sekolah). Format nomor harus angka, tidak boleh ada tanda penghubung atau tanda karakter.
Tidak boleh di strip – data menjadi tidak valid.

9. Jika sudah, klik “Simpan”

Tanda “Berhasil” simpan

Meski error “Gagal mengupdate PesertaDidik” tetapi

ini “Berhasil simpan” karena merupakan notif tdk ada perubahan data

Tanda “Belum berhasil” simpan

Perbaiki dulu yang invalid

Tahun lahir ayah 

pata lbu Kandung 

- - 
◄- etani 

1973 

NIK lbu 

Tahun lahir ibu; - - - NIK Ayah 350 

roe 

Nana ayah; 

Pelerjaan aryah Peetei 

Pendidikn aryah S44p/gederajar 

a pata Ayah Kandung 

Penghaslan ayah: Rp. 500,000-Rp. 999,999 Penghasilan ibu: Rp. 500,000-R. 999,999 

Berkebutuha khusus @rah Berkebutuhen khusus ibu; 

pata Wall 

L Kontak 

Nomor telepon RRumah: 08 

Nomor HP; 0857 

Email. -smait.com 

1111 ,J 
Error M 

Gagal mengupdate PesertaDidik 

Error 

Gagal menyirpa, mnohonisi form dengan benar 
feldargsalah diandai dergakotak mnerah 

Feld yang invalid 
Deleerjaarr wall - 



10. Bagi yang sebelumnya pada isian “KIP/KPS/PKH” memilih “Ya” maka Wajib mengisi data “Kesejahteraan”
untuk menginput data Nomor Kartu. Bagi yang tidak memiliki kartu sosial, abaikan isian kesejahteraan.

11. Cek dan lengkapi data “Registrasi” dengan cara klik nama Anda kemudian klik “Registrasi”. Yang boleh diubah
hanya “Sekolah asal”, “PAUD”, “Hobby”, “Cita-cita” dan No. Peserta UN SMP/MTs (Bagi yang ada), No. Seri
Ijazah SMP/MTs (Bagi yang ada), No. SKHUN SMP/MTs (Bagi yang ada) kemudian klik “Simpan dan Tutup”

-- SELESAI --

= SMKN 1 BLITAR - 2021/2022 Ganjil (versi 2022.a) 

Edit Peserta Didik 

xontak 

Nomor telepon Rurah 

Nomor H 

£rail 

Data Rindian PD: 

Kartu KeluargaSejahtera 

Program Indonesia Pitt 

i 2022.a) 

Pg at.com 

- - 

SMKN 1 BLITAR - 2021/2022 Ganjil (versi 2022.a) 

005 3505 

Registrasi Peserta Didik: 

Apakah perah PAUD Formal ( y 
(m 

Apakah pernah PAUD Non y% 
Formal (KB/T9A/SPS) 

Hobby. Olah Raga 

Cit-cita PNS 

O Tak - 
t pendaftaran Ujian Nasional Sekolah Menengah 

d - No Peseta UN SMP/MT': - No Sen ljah 54p/MT4 ... - No SKHUN SMp/MT¢ d 


