
PANDUAN SELEKSI AKADEMIK
PENGISIAN NILAI & UPLOAD RAPORT

JALUR UMUM & JALUR KHUSUS



KETENTUAN UMUM PENGISIAN NILAI & UPLOAD RAPORT 

PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI

1. Seleksi akademik dilakukan dengan cara peserta mengisi NILAI PENGETAHUAN mata

pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris yang tercantum pada raport

semester I s.d semester V. Bagi peserta yang memiliki nilai Fisika, Kimia dan Biologi

dapat mengisi nilai pada kolom yang tersedia.

2. Pengisian nilai setiap mata pelajaran menggunakan skala 10-100. Bilai nilai mata

pelajaran pada raport menggunakan skala selain 10-100, maka konversikan/rubahlah

dengan skala 10-100. Misalnya, pada raport tercantum 8.5, maka cara pengisian pada

kolom ditulis 85 (delapan puluh lima). Konversi skala nilai sebagamana terlampir

3. Pengisian nilai setiap mata pelajaran harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Persiapkan foto raport Kelas X-XII, yang meliputi foto raport Semester I-V (laporan yang

diberikan oleh sekolah kepada siswa/orang tua siswa setiap semester). Setiap semester

terdiri dari 1 (satu) foto. Foto raport harus jelas dan terbaca: Tingkat Semester, Tahun

Pelajaran, Nilai, dan Mata Pelajaran.

5. Khusus bagi yang berasal dari SMK/SUPM, bila pada suatu semester hanya ada nilai

praktek/PKL atau tidak ada nilai B. Indonesia, B. Inggris, Matematika. Maka setiap kolom

3 mata pelajaran tersebut masing-masing dapat diisi dengan nilai praktek/PKL pada

semester tersebut, peserta wajib mengupload 1 (satu) foto lembar penilaian praktek/PKL.

6. Peserta dapat mengisi prestasi akademik yang diraih 3 (tiga) tahun terakhir pada kolom

yang tersedia dan wajib mengupload foto dokumen pendukung (sertifikat/piagam/surat

keterangan)

7. Pengisian nilai dan upload raport tanggal 2 s.d 12 Agustus 2022 melaui website 

www.pentaru.kkp.go.id/2022 . 



BERANDA PESERTA SELEKSI AKADEMIK

PENGISIAN NILAI DAN UPLOAD RAPORT 

****************

****************

****************

****************

****************

********* *********

********* ******************

Pastikan data yang tertera sesuai

dengan data pribadi

Klik fitur Unggah Nilai Raport untuk

melanjutkan proses seleksi akademik



KOLOM ISIAN

PENGISIAN NILAI DAN UPLOAD RAPORT 

Form Isian nilai raport semester 1-5 

menggunakan skala nilai 10-100, serta

wajib unggah file raport setiap semester 

dalam format JPG/JPEG/PNG/PDF 

maksimal 1 MB

Tandai nilai mata pelajaran B.Indonesia, B. 

Inggris, Matematika dengan cara

memberikan lingkaran

Peserta yang terdapat nilai fisika, kimia dan

biologi pada rapoprtnya dapat mengisi pada

form ini dengan skala nilai 10-100

Tandai nilai mata pelajaran Fisika, Kimia 

dan Biologi dengan cara memberikan

lingkaran



KOLOM ISIAN

PENGISIAN NILAI DAN UPLOAD RAPORT 

1.Persiapkan file raport semester 1-5 dalam format JPG , JPEG,PNG,PDF dan pastikan file dapat terbaca dengan jelas

2.Isilah kolom kosong dengan nilai PENGETAHUAN tiap mata pelajaran pada setiap semester sesuai dengan yang tercantum pada

raport, dengan ketentuan :

- Pengisian nilai mata pelajaran pada kolom isian dengan menggunakan skala 10-100

- Bila nilai suatu mata pelajaran pada raport terdapat beberapa nilai, maka peserta dapat memasukan nilai rata-rata

- Bila nilai mata pelajaran yang tercantum pada raport terdapat nilai pecahan (koma) maka pergunakan tanda titik.

- Bilai nilai mata pelajaran yang tercantum pada raport menggunakan sala 1-10, maka konversikan/rubahlah menjadi skala 10-100.

Misalnya, pada raport tercantum 8.5, maka cara pengisian pada kolom ditulis 85 (delapan puluh lima).

3. Upload file raport setiap semester sesuai kolom yang tersedia dengan cara klik fitur Choose File >> Cari & unggah file >> Klik

Simpan

Isi kolom

dengan nilai raport

Unggah file

Raport tiap semester



KOLOM ISIAN

PENGISIAN PRESTASI AKADEMIK

Bagi Peserta yang memiliki prestasi akademik 3

(tiga) tahun terakhir, dapat mengisi form

prestasi akademik pada kolom ini dan wajib

mengunggah foto dokumen pendukung

(sertifikat/ piagam/ surat keterangan)

Peserta dapat melihat hasil pengisian nilai dan

unggah dokumen dengan menggunakan fitur ini

Silahkan klik simbol kotak putih sebagai

pernyataan persetujuan dari peserta,

dilanjutkan dengan klik KIRIM VERIFIKASI



KONVERSI SKALA NILAI RAPORT


