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KEBIJAKAN JALUR PPDB

Jalur Zonasi;
Afirmasi;
Perpindahan tugas
orang tua/wali;
dan/atau
Prestasi.

Berdasarkan
PeraturanKemendikbud
No. 1 Tahun 2021, Pasal
12 ayat (2) Jalur
pendaftaran PPDB
meliputi:



JALUR PPDB SMAN

JALUR ZONASI
Calon peserta didik jalur

zonasi adalah 60% (enam
puluh persen) dari total
jumlah daya tampung

peserta didik baru pada
satuan pendidikan.

JALUR AFIRMASI
Kuotapesertadidik pada

jalur afirmasi paling banyak
15% (lima belas persen)

dari total jumlahdaya
tampungpesertadidik baru

pada satuanpendidikan.



JALUR PPDB SMAN

JALUR PERPINDAHAN
ORANG TUA

Calon peserta didik jalur zonasi adalah 60%
(enam puluh persen) dKuotajalur perpindahan

orang tua/wali paling banyak 5% lima
persendari total jumlahdaya

tampungpesertadidik baru pada
satuanpendidikan. Jika kuota 5%

tidakterpenuhi, sisa kuotaperpindahan orang
tua/walidilimpahkanke kotajalur zonasi;ari

 total jumlah daya tampung peserta didik baru
pada satuan pendidikan.

JALUR PRESTASI
Kuotajalur perpindahan orang tua/wali
paling banyak 5% lima persendari total
jumlahdaya tampungpesertadidik baru
pada satuanpendidikan. Jika kuota 5%
tidakterpenuhi, sisa kuotaperpindahan
orang tua/walidilimpahkanke kotajalur

zonasi;
 



Sistem Informasi
PPDB SMA 2021

PPDB pada tahun 2021 ini dapat dilakukan secara
mandiri secara online* dengan menggunakan Sistem

Informasi PPDB Mandiri



PERSYARATAN
PESERTA SMA

Kelengkapan administrasi PPDB yang
harusdipenuhi oleh calon peserta didik SMA
secaraumumberupa:

Ijazah SMP/Sederajat atau surat keterangan yang setara

dengan ijazah SMP/ijazah   program paket B/Ijazah satuan

pendidikan luar Negeri yang dinalai/dihargai sama/setingkat

dengan SMP;

Akta Kelahiran/surat keterangan lahir dengan batas usia paling

tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dan

belummenikah;

Kartu Keluarga atau surat pernyataan orang tua/wali tentang

kebenaran letak tinggal domisili di ketahuai RT/RW dan

kelurahan setempat, yang menerangkan bahwa calon peserta

didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu)

tahun sebelum tanggal 26 Mei 2021;

d.Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.



PERSYARATAN
PRESERTA SMA

JALUR ZONASI
Melaksanakan pendaftaran secara daring/ online bertempat di domisili (rumah) calon
peserta dididk sesuai denganalamat yang tertera dalam kartu keluarga atau surat
keterangan domisili;
Bagi calon peserta tidak memungkinkan mendaftar secara online di tempat domisili
dapat mendaftar di tempat lain dengan merubah titik koordinat sesuai dengan alamat
yang tertera pada kartu keluarga atau Surat Keterangan Domisili;
Sebagai tanda bukti titik koordinat domisili pendaftar telah sesuai dengan titik
koordinat yang dimaksudkan dengan poin a dan b maka pendaftar juga mengirimkan
secara offline atau online/ upload bukti cetak tangkapan layar (capture ).
Jika terjadi perbedaan hasil perhitungan jarak antara Calon Peserta Didik dengan
Panitia PPDB Sekolah maka akan dilakukan perhitungan/ pengecekan bersama.



PERSYARATAN
PRESERTA SMA

JALUR AFIRMASI 

Bukti keikutsertakan orang tua/peserta
didik dalam program penanganan
keluarga tidak mampu dari Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah;
Suarat pernyataan dari orang tua/
pesertadidik yang menyatakan bersedia
di proses secara hukum apabila terbukti
pada poin a di atas.



PERSYARATAN
PESRTA SMA

JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

Surat penugasan dari instasi, lembaga, kantor, atau
perusahaan yang memberi tugas; atau
SK penempata/SK mengajar orang tua di tempat satuan
pendidikan calon peserta didik pendaftar; atau
Surat PHK dalam hal terdapat alamat orang tua/walidari
instasi, lembaga, kantor atau perusahaan tempat orang
tua/wali calon peserta didik bekerja.



PERSYARATAN
PESERTA SMA

JALUR PRESTASI

Nilai rapot SMP atau sederajat 5 (lima) semester
terakhir;
Sertifikat/ piagam/ surat keterangan prestasi/
penghargaan akademik/ non akademik;



ALUR PENDAFTARAN
PPDB SMA TP

2021/2022



JADWAL PPDB SMA



PENETAPAN HASIL
SELEKSI PPDB SMA

Penetapan hasil seleksi PPDB dilakukan secara daring melalui rapat dewan guru
yang dipimpin oleh Kepala satuan pendidikan;
Pengumuman hasil seleksi kepada masyarakat dilakukan secara daring setelah
dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi data bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Banten;
Calon peserta didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan
Pendidikan;
Dalam hal kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud belum definitif, maka
penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang;
Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilakukan secara terbuka
dengan moda daring melalui website satuan pendidikan yang memuat tentang:
nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan dan
peringkat hasil verifikasi dan pengukuran/penilaian pada satuan pendidikan sesuai
dengan jalur yang dipilih oleh calon peserta didik.



Menunjukkan dokumen asli yang telah ditujukan ke sekolah
yang dituju pada saat pendaftaran;
Kartu pendaftaran asli;
Menunjukkan bukti tanda diterima; dan
Dokumen lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan
yang bersangkutan;
Apabila pada waktu pendaftaran ulang masih berada pada
masa covid-19 maka penyerahan dokumen dilakukan
dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19.

DAFTAR ULANG



Alamat Email
 

smanduakabtng@gmail.com

Telepon
021 59330236

Jam Pelayanan
07.00 s.d 14.30

PERTANYAAN?
Jangan sungkan untuk

menghubungi kami, melalui Email
atau Telpon


