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Mlenglngat

a Bahwa memasuki Tahun PelEafan 2O21DAZ2 SMA

Negefl 1 Ponofogo n'telaksanakan pene. nraan

Peserta Dldik Baru

b. Berdasar pada butir a serta untuk kelancaraan

pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sl\lA

Negen 1 Ponorogo Iahun Pelajaran 202112022. pe u

disusun Petunl!k Teknis PPDB yang dituangkan

dalam suatu Keputusan Kepaia SMAN 'l Ponorogo

a. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20

Tahun 2003 tentano Sistem Pendidikan Nasiona

b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentano

Standar Nasiona Pendidlkan

c Peratlrran \/lenter Pendidikan dan KehLtdayaan

Republik lndonesra Nomor 1 tahun 2A21 l€rggat 7
Janrati 2A21 tentang Pelaksanaan Penerimaan

Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak

Sekotah Dasar Sekoiah lvenengah Penama,

Sekolah IVlenengah Atas dan Sekoiah IVlenengah

Kejuruan

a. Peraluran Gubernur Jawa Timur Nomor : 24 tahun

2021, tanggal 31 l\,4aret 2021 tentang pedoman
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MEMUTUSKAN

a. Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SIVA

Negeri 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2A212022

(larnpiran l).

b Keputusan in mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
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Peiaksanaan Penerimaan Peserta Didik Bar-t pada

Sekolah ]\lenengah Atas, Sekolah l\4enengah

Keluruan dan Sekolah Luar Blasa di Provinsi Jawa

Timur Tahun pelajarun 202112022

b. Keputusan Kepala Dlnas Pendidkan Provinsi Jawa

Timur Nomor: 1BA.4l2A45l1U 7 112021. tanggd 1

Ap,il 2021, tentang Petunjuk Teknrs Pelaksanaan

Pe-ef,1.::- Pe:ea? l-rl I Ba.- ,PDtlBr lea"ing
Sekolah Menenqah Atas, Sekolah l\/enengah

Kejuruan. dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa
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Lampi.an I

Nomoa
Tanggal

KeputusEn Kepala SI\,4A Neqea I Ponorooo
423 1t382ha1 .6 1g 112021
16 Aptil2o21

I. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

a. Calon peseda didik baru berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun
pada tanggal 1 J.l 2021 dengan d buktikan akta kelahiran atau surat
keterangan lahir yang dlkeluarkan oleh pihak yang berwenang dan

dilegalisast oleh lurah/kepala desa yang berwenang sesua dengan domis li

calon peserta drdik baru

b. Calon peserta didik baru tetah menyelesaikan kelas I (senrbilan)

Sl\lP atau bentuk lan yang sederalat dibuktikan dengan t)azah atau

dokumen lain yang menyatakan kelulusan misalnya surat keteranoan lulus

c. Calon peserta didik baru waiib terdaftar dalam Kartu Ketuarga yang

diterbitkan pa ing s ngkat 1 (satu) tahun sebelurn tanggal pendaftaran ppDB

:;hun:C:' .far -E alhi i( iena^Jga 3 t4. :J:O;
d Dalam hai kartu keiuarga sebagaimana dirnaksud pada huruf (c) tdak

dimilik o eh calon peserta didik baru karcna keadaan tertentu. maka dapat

diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbrtkan oleh lurah/kepala

desa atau pejabat setempat lain yang berwenang lanpa dibatast masa mulai

berdomisili.

e. Keadaan terteotu sebagaimana dimaksud pacla huruf (d) nrel puti

1. bencana alam; dan/atau

2. bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik

sosial.

Catatan:

l,lenurLt Undang-Undang Na 2q2OA7 bntang penanggLtlangan

Bencana disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni hencana atam. nonalam

da, sos/a/: Bencana Nan alam diakibatkan oieh rangkajai peristiv,/a
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nonalam berupa gagal teknalagi. gagal modernisasi epidemi. pandemi dan

wabah penyakit. Wabah Carana ylnis Drsease (Covid-1q) dikategorikan

masuk dalam bencana nonalam

f Untuk Kartu Keluarga Baru yang dltebitkan kurang dari 1 (satu) tahun

karena sesuatu hal, harus dlampiri Surat Keterangan dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dl KabupateniKota setempat. dengan

dsertai penlelasan alasan perubahan Kartu Keluarga Sesuatu hal

me puti

1 Kartu Keluarga Baru karena penambahani pengurangan anggota

keluarga lain, dengan penjelasan bahwa caion peserta drdik baru telah

masuk dalam Kafiu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum

tanggal pendafta€n PPDB tahun 2021: dan

2 Kaftu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan

penjelasan bahwa calon peserta dldlk baru adaiah anak kandLlng.

g Caon peseda drdik bar! keas 10 (sepuluh) yang berasal darl sekolah

di luar neEeri selain memenLthi persyaratan pada huruf (c) dan (d) harus

mendapatkan surat rekornendast zin belajar dan Permohonan surat

rekorfendasi rzin belalar disampaikan kepada dlrektur lenderal yang

membrdangi pendiciikan anak usia dtni, pendidikan dasar dan Pendidikan

[,,rlenengah untuk calon peseda didik baru Sl\,4A

h Bagi calon peserta did k baru dari Pondok Pesantren/Pantl

Asuhan/Panti Sos al mengikuti tempat kedudukan lembaga dibuktikan

dengan Surat Keterangan dari Lembaga

i. Calon peserta ddik baru tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dafl

penyalahgunaan narkoba. tidak bertato dan/atau bedindik

II, KETENTUAN KHUSUS JALUR PENDAFTARAN

A. TAHAP PENDAFTARAN PPDB

Tahap dan lalLrr pendaftaran PPDB Tahun Pela)a?n 202112022 sebaga

benkLtt

1 Tahap I (On ine)

a) Jalur Afirmasi



b) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wa l

c) Jalur Prestasl Hasi Lomba

2. Tahap I (Online)

Jalur Prestasi Nilai Akademik (Sl,4A)

3 Tahap lll (Online)

Jalur Zonasi

B. JALUR PENDAFIARAN PPDB

Pendaftaran PPDB lahun pelajaran 202112022 dilaksanakan melalui
jalur sebagai berikut:

1, JALUR AFIRMASI

a. Jalur aflrmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang

SNIA yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan
penyandang disabilitas.

b. Kuota jalur afirmasi adalah j5% (lima belas persen) dari pagu

sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu sebanyak 7olo (tujuh

persen), anak buruh adalah sebanyak maksimal 5% (lima persen),

dan penyandang disabilitas adalah sebanyak maksimal 3% (tiga

persen) dari pagu sekolah;

c. Calon peserta didik baru yang mendaftar mela,ui jalur afirmaSi

pada jenjang Sl\,ilA, berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar
zona yang befbatasan;

d. Calon peserta didik baru jenjang S[,lA dapat memitih 1 (satu) sekolaf!
yang dituju dalam zona atau luar zona yang berbatasan;

e. Jalur afirmasidari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:

1. Kartu lndonesia Pintar (Ktp), dapat dilihat melalui situs

kemdik

2. Kartu lndonesia Sehat (KlS), dapat dilihat metalui situs

https://dtks. kemensos.oo. id/

3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat ditihat metatui situs

httpsJ/dtks kemensos.oo.id/

4. Program Keuarga Harapan (pKH) dapat dlllhat melalui sit!s
https://dtks.kemen sos.qo.id/

5 Kadu Bantuan Pangan Non Tuna (KBpNT), dapat dilihat melalui
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situs httos://dtks. kemensos.qo. id/

6. Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat dilihat metatui situs

https:/ldtks.kemensos.qo. id/ dan/atau

7. Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya.sebagai bukti

keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

i Apabila dalam poin huruf (e) tidak terpenuhi, dapat

menggunakan Surat Keterangan I\riskin atau Surat Keterangan Tidak

lUampu dari Kelurahan/Desa;

g. Jalur afirmasi dari anak buruh, dibuktjkan dengan bukti

keikuisertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga

tidak mampu dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah seperti
pada huruf (e) dan (0 serta suravtanda keanggotaan Asosiasi Buruh

yang dimiliki orang tual/l/ali;

h. Calon Peserta didik baru yang berasal dai keluarga tidak mampu

dan anak buruh, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang

tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara

hukum .jika terlcukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam
program penanganan keluarga tidak mampu;

i. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukii keikutsed@an peserta

didik dalam program penanganan keiuarga tidak mampu

sebagaimana dimaksud pada huruf (e), (0, dan /atau (g), sekotah

bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan

lapangan serta menindaklanjuti hasii verifikasj sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan;

j. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program

penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada

huruf (i) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

k. Calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas

diperuntukkan bagi calon peserta didik kategori disabilitas ringan dan

mempunyai hasil asesmen awal (Asesmen fisiUpsikologis, Akademik,

Fungsional, Sensorik dan lvlotorik oleh psikolog, psikjater, Dokter

Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok
6



difabel siswa serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMp atau

SI\4 P LB

I Layanan bagi penyandang dlsabilitas diprioitaskan pada sekolah
yang sudah ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Drnas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur. sedangkan sekolah Iain dapat

menedma calon peseda didik bar! sesuai layanan yang ada

rn Dalam hal caon peseda didik yang mendaftar mealui jalur afirmast

melampaui jumlah kuota jaur afirmasi yang ditetapkan oleh

Pemerntah Daerah maka penentuan penerimaan pesefta didik

dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon

peseda d drk yang terdekat dengan sekolah, dan

n. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuh, maka sisa kuota
jalur afirmasi dimasukkan da am kuota jalLir zonasl

2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUAJWALI

a. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wa i dlperuntukkan bagi calon
peserta didlk baru lenjang SMA, yang terdiri dari prndah Tugas Orang

Tua^/Vali Anak Guru/Tenaga Kependidikan dan Anak Tenaga

Kesehatanl

b Kuota Jalur Perpndahan Tugas Orang Tua^/Vati paling banyak

5% (lima persen) dari pagu sekoah. yang terbagi atas ptndah Tugas

Orang TuaA/Va i sebanyak 2% (dua percen), Anak Guru/Tenaga

Kependidikan sebanyak 2oZ (dua persen). dan Anak Tenaga

Kesehatan sebanyak 19; (satu persen) darj pagu sekolah,

c Jalur PPDB Pindah Tugas Orang TuaAryali dtperuntukkan bagi calon
peserta ddik baru yang mengkuti perpindahan tugas orang tua/wal

dtbuktrkan dengan

1) Surat penugasan darl instansi, embaga. kantor, clan/atall

perusahaan yang mernpekerjakan. dan

2) Surat Keterangan Domisitl

d. Jalur PPDB Anak Guru/Tenaga Kependidikan diperuntukkan bao Anak

Guru/Tenaga Kependidikan baik pNS/Non pNS dapat mendaftar dl

satLran pendidtkan tempat orang tuanya bedugas dengan melampirkan

surat tligas dari Kepala Satuan pendidikan,



e. Jalur PPDB Anak Tenaga Kesehatan dipetuntukkan bag anak

Dokter/Perawat/Sopr Ambulance/tenaga tekns kesehatan. yang

terlibat langsung daam penanganan pandemi COVlD,lg di rumah

sakit rujukan Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan Surai
Keterangan dari Direktur Rumah Sakrt tempat orang tua/wal bertugas,

f Jalur PPDB Perptndahan Tugas Orang tua/wal , calon peseda

drdik baru dapat memrlth 1 (satu) sekolah dalam zona atau luaT zona
yang berbatasan,

g Apabiia pendaftar dalam satu sekolah meebthi kuota yang tersedia

maka pemerlngkalan berdasarkan larak domisili terdekat, usa yang

ebih tua. dan waktu pendaftaran,

h Dalam hal terdapat sisa kuota laur pindah tugas orang tLta/wali

dan anak tenaga kesehatan, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk

ca on peserta didik pada lalur anak guru/tenaga kepend dikan, dan

i Dalam hal kuota jalur perplndahan tugas oranq tua/wal belum

terpenuhi. maka sisa kuota akan dimasukkan dalam lalur zonasi

3. JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

a. Jalu. Prestasr Hasil Lomba terdiri clal hasll lomba bidang akademik

dan lomba bidang non akademlk secara berlenlanq atau tidak

berlenjang yang diselenggarakan oleh Instansi pemer ntah atau

Swasta di tingkat Kabupaten/Kota. tingkat provinsi, dan tingkat

Nasional serta tingkat lnternasional,

b. Kuota Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5% (lrma persen) dari pagu

sekolah yang terbagi atas prestasi hasit tomba bidang akademik

sebanyak 2% (dua persen) dan prestasi hasil lomba btdang non

akadem k sebanyak 3% (t ga persen) dari pagu seko ah

c Dalam hal kuota laiur prestasi hasil lomba bidang akademlk Udak

terpenuhi, maka dapat diallhkan ke jalur prestasr hasl lomba bidang

non akademik dan sebaltknyai

d Dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasll lomba bidang

akademik dan/atau bidang non akademik t dak memenuhi kuota. maka

sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi

e Jalur prestasi hasil lon]ba bidang akadernlk dan/atau bidang non

akademik, caon peseda didik baru berasal dati clalam zona dan/ataLl
3



luar zona yang berbatasan sesuai dengan domisili calon peserta didik

f. Calon pese(a didik baru dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zona

atau luar zona yang berbatasan

g. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik

yang dimaksud adalah:

1) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiridari:

Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri darj:

. Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains

Nasional (KSN);

. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);

. Olimpiade Penelitian Siswa lndonesia (Opsl);

. Kompetisi Sains lvladrasah (KSl\.4);

. Kompetisi Robotika; dan

. Lomba bidang akademik lainnya

2) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:

a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N)

b) Prestasi bidang olahraga:

. Gala Siswa Indonesia (csl);

. Ajang Kompetensi Senidan Olahraga l\iladrasah (AKS|OIVIA);

. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);

. Pekan Olahraga Nasional (pON);

. Pekan Olahraga Provinsi (pORPROV);

. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POpNAS);

. Pekan Olahraga Pelalar Wilayah (pOpWlL);

. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (pOpDA); dan

. Paragames Olahraga Nasional.

c) Prestasi bidang Keagamaan:

. lvlusabaqah Tilawatil Qudan (MTe)

. Haflz Qur'an

d) Prestasi bidang Pramuka:

. Jambore Nasional.

I



e) Prestas Lomba bidang non akadernik la nnya

Prestas hasil lomba dalam ha in d batasr dengan ketentuan

1) Dipriorltaskan bagr calon pesefta drdik baru yang memilik prestasi

pada kategor perorangan atau lndividu.

2) Jlka pada angka (1) tidak terpenuhi maka seleksi dapat

dilakukan pada peseda didik yang memiiiki prestasi kategori beregu

atau kelompok.

3) Adapun prestasi yang berstfat beregu maka lumah yang dlterma

di T (satu) satuan pendidrkan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang

dari setiap perlombaan

4) Verifikasi dan Legalisasi Sedifikat atau Piagam dilakukan oleh

kepa a sekolah asal.

5) Apabia didaiam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba maka harus

dllampif surat keterangan dar Kepala Sekolah asal tentang

lenjang lombanya.

h Prestasr d pero eh pada saat calon peseda didik berseko ah di tinokat

S1\/lP/Sederalat.

i Pemalsuan bukt atas prestas sebagaimana drmaksld pada huruf (h)

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

4, JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK

a Jalur Prestasr Nila Akademik d peruntLrkkan bagi calon peserta

didik baru jenjang S[,4A,/SI\i1K yang sistem penilaannya merupakan

gabungan rerata nilai rapot SNIP/sederajat sernester 1 sampai dengan

sen]ester 5 dengan nilal akredltasl (angka) dari Sl\,4P/sederajat.

b. Kuota jalur prestasi nilai akademik jenjang SIVIA sebanyak 25%

(dua pul!h lima persen) dari pagu sekolah dan berasa dari dalam

zona dan/alau luar zona yang berbatasan

c Calon peserta didrk baru dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekoah

dengan ketentuan ketiganya d dalam zona atau 2 (dua) di dalam zona

dan '1 (satu) di luar zona yangberbatasan

d l\,4ata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Prestas NilaiAkademlk

adalah
10



1) Pendidikan Agama dan Budi pekerti

Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran pendidikan Agama dan

Budi Pekertimerupakan rata-rata dari sub matapelajaran;

2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,

3) Bahasa lndonesia;

4) Matematika;

5) llmu Pengetahuan Alam;

6) llmu Pengetahuan Sosial; dan

7) Bahasa lnggris.

e. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1

(satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai

Pengetahuan (KI-3) saja.

f. Nilai Akreditasi (angka) Slvlp/Sederajat adatah diambil dari website:

https://bansm. kemdikbud.oo. id/akreditasi.

g. Bagi SftrPlsederajat yang masa berlaku akreditasi l.]abis. maka

menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.

h. Bagi SN/lPisederajat yang betum/tidak terakreditasi, maka nitai

akreditasinya diberi nilaiT0 (tujuh pulufi).

i. Bagi SN,4Plsederajat dari luar Jawa Timur, melampirkan fotocopy

sertifikat akreciitasi seko,ah asal

j. NilaiAkhir merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 70%

(tujuh puluh persen) dan Nilai Akreditasi Sl/]p/sederajat asal dengan

bobot 30% (tiga puluh persen).

k. Nilai Akhir yang dimaksud pada huruf O digunakan sebagai dasar

salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik

SMA,

5. JALURZONASI

a. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang

berdomisili di daiam zona dan/atau luar zona yang berbatasan,

berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat

1 (satu) tahun sebelum tangga, pendaftaran ?pDB 2021 (sekurang-

kurangnya diterbitkan tanggal 3 tvtei 2020).

b. l\.4enerima calon peserta didik dari luar provinsi yang berbatasan
11



selama pagu belum terpenuhi tanpa d batas kuota

c. Kuota Jalur zonasr adalah palng sedikit 50% (lima puluh persen) dari

pagu sekolah

d Caion peserta didik baru dapat mem trh paling banyak 3 (|ga) sekotah

dengan ketentuan ketiganya dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan

1 (satu) di luar zona yang berbatasan

e Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dtmaksud pada hu.uf(a) ticlak

din'rrliki oleh calon peserta didrk karena keadaan tertentu, maka dapat

diganti dengan surat keterangan domsil yang diterbtkan oleh

lurah/kepala desa atau pejabat setempat latn yang berwenang tanpa

dibatas masa mulai berdomislli

i Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (e) meliputi

1) bencana alarn: dan/atau

2) bencana sosial, d antaranya pengungsi akibat kerusLrhan atau

konflik sosial

Catatan

l'/lenurut Undang-Undang No 24/2007 tentang Penanggutangatl

Bencana. disebutkan ada tiga jenls bencana yakni bencana alafi.

nonalam dan sasial. Bencana Nan alam diakibatkan oleh rangkaian

peristiv\ta nanalam berupa gagal teknolagi gagal fiodernjsasi epidemi,

pandenidan wabah penyakit. Wabah Cotona Virus Disease (Cavidjg)

dtkategoikan masuk dalan bencana nonalam

g Untuk KaftLt Keluarga Baru yang ditekitkan kurang dati 1 (satu) tahLttj

l<arena sesuatu hal. harus d ampiri SLtrat Keterangan dari Dinas

Kependuciukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat.

ciengan cjiseiai penlelasa, aiasan perubahan Kallu Keluarga Sesuatu

hal rneliputi:

1) Kartu Keluarga Baru karena penambahan/peng!rangan anggota

keuarga an. dengan penle asan bahwa calon peserta didik baru

telah rnasuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun

sebel!rn tanggal pendaftaranPPDB tahun 2021: dan

2) Kaftu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan penjelasan

bahwa calon peseda didik baru adalah anak kandung.
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h. Baqi calon peserta dldik baru dari Pondok Pesantren/Panti

Asuhan/Panti Sosial menglkutr tempat kedudukan embaga dibuktikan

dengan Surat Keterangan dari Lembaga

IIt, PELAKSANAAN PPDB

A. PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Pagu calon peserta didik baru paling banyak 34 peserta didik dalam 1

(satu) Rombongan Belajar.

2. Jumlah rombongan belajar Kelas X SMAN 1 Ponorogo tahun pelajaran

2A2112022 aebanyak 12 (dua belas) kelas.

B. TAHAPAN PENDAFTARAN

'1. Pengisian Nilai Rapor

Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada S[/]P/
Sederajat mengisikan nilai rapor untuk mata pelajaran:
a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti ([/]IS/SNTPK = nilai rata-rata

dga|ta)
b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
c. Bahasa lndonesia
d. lMatematika
e. llmu Pengetahuan Alam
f. llmu Pengetahuan Sosial
g. Bahasa lnggris

pada kompetensi pengetahuan (Kl-3) saja dari semestell (satu)
sampai dengan semester 5 (lima) secara online melalui aplikasi
PPDB mulai 5 April 2021 sampai dengan 10 April 2021 melalui situs
rapor.ppdbjatim.net.

2. Verifikasi Nilai Rapor

Calon peserta didik baru memverifikasi nilai rapor yang telah diisikan

oleh sekolah asal secara online melalui aplikasi PPDB mulai 12 Apil
2021 sampal dengan 14 April2021 melalui situs ppdblatifl.net

3. Pembetulan Nilai Rapor

Pembetulan nilai rapor (bagi calon peserta didik baru yang terdapar

kesalahan efitD/) dilakukan oleh sekolah asal seeara online melalul

apl kas PPDB mu ai 12 April 2021 sampai dengan 17 Apri 2021 melalui

silus ra p o r. p pd bj a ti m. n et.
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4. Pengambalian PIN

a. Semua calon peserta didik baru mengambil plN (personal

ldentification Number) dan menentukan titik rumah dengan aplikasi

geolokasi melalu; silus ppdbjatin.net dimulai tanggal 19 April 2021

s.d. 31 N/lei 2021 secara online.

b. PIN dipergunakan untuk melakukan pendaftaran.

5. Waktu Pelaksanaan Pendaftaran

NO KEGIATAN TANGGAL IA'AKTU
TEI\4PAT/

KET.

PRA PENDAFTARAN

1 SosialisasiJuknis

PPDB Jaiim 2021

lraret s.d. April

2A21

,lair Kerla lntemel

online

2

Entry Nilai Rapor

Oleh Kepala Sekoleh
SlvlPlSederajat

5- 10 Ap.ll
2421

01 00 -23 59 WIB

3 Veriiikasi Nilai Rapor

Oleh Siswa

12- 14 Aptil
2021

a1 aa 2359W8 lnternet

online

Pembetulan Nilal Rapor
oleh Kepala Sekolah
SMP/Sederajat 12 - 17 Aptil

2021
01 00-2359\/tB lntemet

online

19 April- 31

I\,{ei2021

01 00-2359W8 lniernet

on ine

NO KEGIATAN TANGGAL WAKTU
TEI\,'IPAT/

KET.

B
PPDB TAHAP I : JALUR AFIRII/IASI, JALUR PERPINDAHAN TUGAS
ORANG TUAJWALI, DAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA.

1 3-4Mei2021 01.00 - 23.59
WB

lnternet

2 Val das oleh SNrIA/SivlK 4-6Me)2021 Sampai 16 00 WIB

lnternet
online

3 Pengumuman 7 l,\e 2A21 0800w8 lnternet
onllne

Konfirmasioieh siswa
yang dlierima

7 - I Mei2A21 Sampai23 59 WIB

14

lnternet
on ine



NO KEGIATAN TANGGAL WAKTU

c LATIHAN
PENDAFTARAN

9-19Mei
2021

D PPDB TAHAP tI : JALUR PRESTASI NILAI AKADEII4IK SMA

1 2A - 22 Mei
2421

01.00 - 23 59
WIB internel

orline
2 22 Me 2A21 2359W8 lnlernel

On ne

3 23 l$et 2021 0800w8
Or'rlne

Konfirmasi oleh siswa
j/ang diterima

23 -24 Me]
2021

Sampa 23.59 WIB lnternet
onLine

NO KEGIATAN TANGGAL WAKTU
TEIV]PAT/

KET,

1 24 25 Mei
2021

01.00-23.59
W8

2 Penutupan 25 Me 2021 2359W8 lnternet
Onllne

Pengumumen 26 [,,1e]2021 C3 OO W]B lnternet
On rne

Konfirmasi oleh siswa
yang diterima

26 -27 Mei
2021

Sampai23.59 WIB lnternet

KEGIATAN TANGGAL WAKTU
TEMPAT/

KET,

PPDB TAHAP IV : JALUR ZONASI SIVA

1 27 -29 Me)
2021

01.00 - 23.59Wt8 lnternet
online

2 29 lvle 2021 2359W8
On rne

3 30 Mei202l 08 00 wi8 Inlernet
Onlne

4 Konframasi oleh siswa
yanq diterima

30-31 Mei
2021

Sampa 23 53 WIB lnlernei
online
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NO KEGIATAN TANGGAL WAKTU
TEI\4PAT/

KET,

G

DAFTAR ULANG
ONLINE (dengan
mengunggah sulat
keterangan lulus dari
SMP/Sederaiatl

14 - 19 Juni
2021

01.00 - 23.59
WB

lnternet
online

H

Verifikasi keaslian
berkas oleh Sekolah
sebelum dimulainya
lahun pelajaran
202112022 dengan
melaksanakan
protokol kesehatan
secara ketat.

21 30.lufi
2021

Jam Kerla st\{A 1

Ponorogo

C. TATA CARA PENGAMBILAN PIN

1. Login ke silrs ppdblatim.net dengan menggunakan NPSN. N SN, dan

tanggal lahir

2. Siswa rfe akukan verifikasi nilai rapoT semester 1 sampai semester 5

3. l\.4engisr data. menentukan tit k rumah, dan mengunggah KartuKeluarga.

4 lvlengunduh PIN beseda informasl NilaiAkhir

D. TAIA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK

1. Jalur Afirmasi

a. Login ke situs ppdbjatim net denoan menggunakan NISN dan ptN

b lvlem lh 1 (satuj sekolah yang dltuju dalam zona ataLr luar zona yang

berblatasan.

c Khusus peserta dldik dari keluarga tidak rnampu rnengunggah bukti

ke kutsedaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu

dar Pemerintah Pusat atau Pemeflntah Daerah berupa Kart,l

lndonesia Pintar (KlP), Kadu lndonesia Sehat (KlS) Kartu Keluarga

S.jaht.-.a (F P.S/ Program lGluaiga Hai.apait (PKH), Bantuar Sosia

Tunal (BST), Kartu Bantuan Pangan Non Tunal (KBpN-f), Su.at

Keterangan Tidak l\lampu (SKT[./]), dan/atau Program bantuan

Pemer ntafr Daerah lainnya sebagai bukti keikutsedaan program

penanganan keluarga tidak marnpu dan Pemerlntah Pusat atau
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Pemenntah Daerah

d. KhusLrs peserta didik dan Anak Buruh rnengunggah poin (c)ditarnbah

dengan surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki orang

tua/walr

Khusus peserta ddik penyandang disabilitas, mengunggah hasi

asesmen awal (Asesmen fsikiPsikolog s Akademik, Fungsronal.

Sensorik dan 1\lotorlk oleh Psikolog. Psikiater. Dokter Spesralis atau

Kepala Sekolah asal).

e

f l/lengunduh bukti pendaftaran

2. Jaiur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

a. Login ke sltus ppdbjatirn.net dengan menggunakan NISN dan p N.

b. N4emilih 1 (satu) seko ah yang d tulu dalam zona atau luar zona yang

berbatasan.

c Untuk jalur pindah tugas orang tua/wali mengunggah SK

mLrtasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterb tkan oleh

nstansr, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerlakan

d. Khusus anak guru/tenaga kependid kan memilih 1 (satu) sekotah

sesuai denganseko ah tempat orang tuanya beftugas

e. Khusus anak guru atau tenaga kependld kan, mengunggah Surat

Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidlkan clari

Kepala Sekolah tempat bertugas

f. Khusus anak tenaga kesehatan rnengunggah Surat Keterangan da

direktur rumah sakit tempat orang tuanya bedugas.

g. l\,4engunduh bukt pendaftaran

3. Jalur Prestasi Hasil Lomba

a. Login ke sltus ppdblat r./?ef dengan menggunakan NISN dan ptN

b llemlllh 1 (satu) sekolah yang ditulu dalanr zona atau luar zona

yang berbatasan.

c lvlengisl data prestasi dan mengunggah bukti dokurnen prestasi

d l\,,lengunduh bukti pendaftaran.
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4. Jalur Prestasi Nilai Akademik

a. Login ke situs ppdblarl,",.net dengan menggunakan NISN dan plN.

b. Memilih paling banyak 3 (tiga) sekotah dengan ketentuan ketiganya

dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang

berbatasan.

c. Mengunduh bukti pendaitaran.

5, JalurZonasi

a. Login ke situs ppdbjatim.net dengan menggunakan NISN dan plN.

b. Memjlih paling banyak 3 (tiga) sekotah dengan ketentuan ketiganya

dalam zona atau 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang

berbatasan.

c. l\y'engunduh bukti pendaftaran.

E. KRITERIAPEMERINGKATAN

1. Jalur Afirmasi

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka

pemeringkatan berdasarkan urutan:

a. JaEk Domisili Terdekat

b. Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua

c. Waktu pendaftaran

2, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka

pemerjngkatan berdasarkan urutan:

a, Jarak Domisili Terdekat

b, Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua

c. Waktu pendaftaran

3. Jalur Prestasi Hasil Lomba

Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non

Akademik, diperingkat berdasarkan urutanl

a. Bobot prestasi (skoring)

b. Rerata Nilai Rapor

c. Usia calon peserta djdik baru yang lebih tua
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Penskoran berdasatkan

a. Prestasi Berlenjang lndividu

SKOR PRESTAS T NGKAT

KAB/KOTA PROViNS NAS]ONAL INTERNAS ONAL

it

16 64
16

128
8 64
4 16 32

b. Prestasi Berjenjang Beregu

SKOR PRESTAS TINGKAT

K4B/KOTA PROV NS] i\lAS iO i\lAL INTERNASIONAL

I B 16 32 64
lt 4 16 32

l 2 4 B 16

C. Prestasi Trdak Berjenjang lnd vidu

SKOR PRESTASi TINGKAT

KAB/KOfA PROV NS INTERNAS ONAL

I 16 32
lt 8 16

2 4 8 16

d. Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

SKOR PRESTAS T NGKAT

KAB/KOTA PROV]NS NAS ONAL iNTERNAS ONAL

4 B 16 32
lt 2 4 16

t 1 2 4 8

e. Khusus Hafidz Quaan(.), skolng sebagai ber kut

Jumiah Juz Skor
5 s.d. g 16

10 s.d. 19
20 s.d 29

30 128

(') Seiifikat dil<eluatkan oleh Pondok Pesantren/Lenbaga Tahfidzul

Qur'an, dan dilegalisir aleh kantar Kemenag Kabupaten/Kata.

f. Deiegasi sekolah yang dikirim di tingkat provinsi/Nasionat/
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lnternasional, skor dihitung dengan cara:

'1) Delegasi lndividu, setara dengan Juara lll prestasi Tidak

Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya,

2) Delegasi Beregu, setara dengan Juara lll prestasi Tidak

Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

4. Jalur Prestasi NilaiAkademik

Diperingkat berdasarkan urutan:

a. Jumlah NilaiAkhir

b. Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan

perolehan rerata nilai rapor mata pelajaran:

l) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

3) Bahasa lndonesia

4) Matematika

5) llmu Pengetahuan Alam

6) llmu Pengetahuan Sosial

7) Bahasa Inggris

c. Waktu Pendattaran

5. Jalur Zonasi

Pemeringkatan berdasarkan urutan:

a. Jarak Domisili Terdekat

b. Usia calon peserta djdik baru yang lebih iua

c, Waktu Pendaftaran

F. PENGUMUMAN DAN KONFIRMASI HASIL PPDB

1. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur

Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Jalur Prestasl Hasil Lomba, Jalur

Prestasi Nilai Akademik, dan Jalur Zonasi, diumumkan melalui aplikasi

PPDB online pada silus ppdbjatim.net.

2. Peserta didik yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap dan

jalur berikutnya.

3. Peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuaijaluryang

dipilih, wajib melakukan konfi masi kesediaan metatuisitus ppdblbfim.nel
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4 Peseila didrk yang telah dterlma dan telah melakukan konfrmasi

kesediaan wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuat jadwal yang

telah ditentukan

G. TATA CARA DAFTAR ULANG

1 Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dlp!nqut biaya

2 Daftar ulang dilaksanakan setelah seluruh tahapan PpDB berakhlt

nrelalui aplikas PPDB online pada sitw ppdbjatim.net

3 Peserta didik yang telah diterln]a wajtb mengunggah l]azah atau Sutat

Keterangan Lulus yang dlkeluarkan oleh sekoah asa melalut aplkas]

PPDB online pada silu. ppdbjatin.net.

4. Selama rnasih berlakLtnya Penetapan IVasa Darurat Penyebaran Corona

Vlrus D sease (Covd 19) d Jawa Tlmur proses daftar ulang bagt

peserta didik baru dilaksanakan secara daring (Online) metatut aplikasi

PPDB onl ne pada silus ppdbjatim net

5 Verifikasr berkas akan dlakukan di sekolah sebelum d mulainya tahun

pelqat a. 2021 i2A22 den gan rnelaksanakan protokol kes-ohatan seca r'a

ketat dan jika ditemukan perItaisuan dokumen, maka akan diprcses

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagal

peserta did k baru.

IV. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

A Pengawasan dan pengenduan dilakukan tim pengawas internal dan

eksternal dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan masing- masing wiJayah

B. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi seslai

kelettuJf pere:-rtrn :errlcJng--t.ci^ge^ ./onq cer.3\-.

V, SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepadal

A. Calon peserta didlk yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benat

sebaga mana yang dipersyaratkan

B. Plhak/orang yang memungut braya PPDB

C Pihaldorang yang mengatasnamakan Pejabat te(entu/pihak yang
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be&enang panitia PPDB dan pejabat Dinas pendtdtkan untuk kepentingan
pribadi/golongan.

D. Pelanggaran yang sejenis

l Ponorogo

NO, M,Pd
5'16 198903 1 006
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