
KEBIJAKAN PPDB SMA DAN SMK NEGERI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021



DASAR
PENYELENGGARAAN PPDB

Permendikbud No.  44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 
pada TK, SD, SMP, SMA, SMK

Pergub Jateng No 14 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik 
Baru Jenjang SMA Negeri dan  SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah

Keputusan Ka Disdikbud Prov. Jateng Nomor  : 421/6356Tentang  Petunjuk Teknis 
Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi 
Jawa Tengah T.P.  2020/2021

Mencabut 
Keputusan Ka Disdikbud Prov. Jateng Nomor  : 421.3/06146  Tentang  Petunjuk Teknis 
Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi 
Jawa Tengah T.P.  2020/2021

Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan 
Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);



PPDB
PRINSIP DASAR

obyektif, artinya 
PPDB harus 
diselenggarakan 
secara obyektif

 transparan, artinya

pelaksanaan PPDB bersifat

terbuka dan dapat diketahui

oleh masyarakat termasuk

orang tua peserta didik baru,

untuk menghindari segala

penyimpangan yang mungkin

terjadi;
berkeadilan artinya tidak 
memihak pada kepentingan dari 
kelompok apapun.

akuntabel, artinya 
PPDBdapat dipertanggung
jawabkan kepada masyarakat, 
baik prosedur maupun hasilnya;

tidak diskriminatif, artinya setiap 
warga negara yang berusia sekolah 
dapat mengikuti program pendidikan di 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia tanpa membedakan suku, 
daerah asal, agama, golongan, dan 
status sosial (kondisi ekonomi)
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PPDB 
BERINTEGRITAS

Yang dimaksud adalah dalam kondisi
kedaruratan pandemi Covid-19, Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah mangajak seluruh
calon peserta didik dan masyarakat untuk
menjunjung tinggi nilai-nilai integritas,
antara lain kejujuran, yakni jujur dalam
memberikan data yang sebenarnya.
Integritas dalam hal ini juga harus
bertanggungjawab manakala data yang
dipergunakan tidak benar, maka terdapat
sanksi yang mengikutinya.



ZONASI Zonasi adalah wilayah Desa/Kelurahan
dalam jarak terdekat dengan satuan

Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas berdasarkan usulan dari Musyawarah

Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud
adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh

dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke
Satuan Pendidikan



• Pemetaan desa/kelurahan sebagai wilayah zonasi

• Pengukuran zonasi dilakukan oleh satuan pendidikan
melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

• Hasil pengukuran jarak zonasi dituangkan dalam berita
acara.

• Kepala sekolah menyampaikan hasil pengukuran jarak
zonasi kepada Ketua MKKS SMA Kabupaten/Kota masing-
masing.

• Ketua MKKS menyampaikan usulan penetapan zonasi
kepada Dinas melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah masing-masing

• Berdasarkan usulan Ketua MKKS SMA Kabupaten/ Kota,
Kepala Dinas melakukan kajian dan selanjutnya menetapkan
wilayah zonasi pada masing-masing satuan pendidikan SMA
Negeri

TATA CARA 

PENETAPAN 

ZONASI



INKLUSI
 Pendaftaran dilaksanakan secara daring dan luring

yang diatur secara mandiri oleh satuan pendidikan
masing-masing.

 Syarat Pendaftaran, menyerahkan:

 Surat Keterangan Lulus

 Surat Keterangan/Rekomendasi hasil asesmen
dari psikolog yang menyatakan bahwa anak
yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan
mampu belajar di kelas reguler;

 Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga
(KK) dengan menunjukkan aslinya.

 Tata Cara Seleksi dilaksanakan sebelum
pendaftaran reguler dengan penentuan seleksi
didasarkan pada pendaftar lebih awal, dan calon
peserta didik yang telah diterima pada seleksi Inklusi
tidak dapat mengikuti PPDB reguler.

PPDB bagi Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK)/inklusi pada satuan
pendidikan SMA/SMK Negeri diatur
sebagai berikut:



Pengumuman : 
tanggal,28 s.d 30 Mei 

2020

Pendaftaran : 
tanggal, 8 s.d. 9 Juni

2020

Seleksi : tanggal, 10 
s.d. 11 Juni 2020

Pengumuman : 
tanggal, 12 Juni 2020

Daftar Ulang : 
tanggal, 15 Juni

2020

Tempat : 

di sekolah masing-

masing

JADWAL PPDB Inklusi



KELAS KHUSUS 
OLAHRAGA (KKO)

A. Kelas Khusus Olahraga (KKO) hanya diberlakukan
untuk satuan pendidikan SMA.

B. Sekolah yang membuka Kelas Khusus Olahraga
(KKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

C. Sekolah menetapkan cabang olahraga yang 
menjadi unggulan dalam Kelas Khusus Olahraga
(KKO) yang diselenggarakan.

D. Jumlah rombongan belajar di setiap satuan
pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Tengah.

E. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung di 
sekolah yang ditetapkan sebagai penyelenggara
Kelas Khusus Olahraga (KKO). 



KELAS KHUSUS 
OLAHRAGA (KKO)

F. Syarat Pendaftaran : 

 Salinan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus; 

 Asli Piagam Penghargaan/Sertifikat/Surat Keterangan
bidang olahraga beserta fotokopinya (memiliki prestasi di 
bidang olahraga); 

 Fotokopi KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK) 
dengan menunjukkan aslinya; 

 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Keabsahan Dokumen
yang menerangkan kebenaran data dan fakta serta cara
perolehannya.

G. Pelaksanaan Seleksi

 Seleksi dilaksanakan sebelum pendaftaran reguler; 

 Seleksi mempertimbangkan: tes bakat olahraga dan nilai
prestasi non akademik bidang olahraga; 

 Ketentuan tambahan nilai prestasi non akademik seperti
pada petunjuk teknis ini; 

 Penerimaan calon peserta didik Kelas Khusus Olahraga
(KKO) didasarkan pada nilai rapor semester I s.d V (25%) 
+ Tes Bakat Olahraga (65%) + Nilai Prestasi Non 
Akademik di bidang Olahraga (10%)); 



KELAS KHUSUS 
OLAHRAGA (KKO)

 Calon peserta didik yang telah diterima pada Kelas Khusus
Olahraga (KKO) tidak dapat mengikuti PPDB reguler; 

 Calon peserta didik yang tidak diterima pada Kelas Khusus
Olahraga (KKO) dapat mengikuti PPDB regular; 

 Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

 Pengumuman : tanggal, 28 s.d 30 Mei 2020
 Pendaftaran : tanggal, 8 s.d. 9 Juni 2020
 Seleksi : tanggal, 10 s.d. 12 Juni 2020
 Pengumuman : tanggal, 15 Juni 2020
 Daftar Ulang : tanggal, 16 Juni 2020
 Tempat : di sekolah masing-masing
 Hari pertama masuk sekolah : 13 Juli 2020

 Apabila jumlah pendaftar pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) 
sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran kurang dari
jumlah minimal peserta didik dalam satu rombongan belajar, 
maka Kelas Khusus Olahraga (KKO) pada satuan pendidikan
tersebut dibatalkan.

 Pengumuman penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus
Olahraga (KKO) dilakukan di sekolah maupun dilakukan
secara daring melalui website https://ppdb.jatengprov.go.id



Pengumuman : 
28 s.d 30 Mei 2020

Pendaftaran :, 
8 s.d. 9 Juni 2020

Seleksi : 
10 s.d. 12 Juni 2020

Pengumuman :
15 Juni 2020

Daftar Ulang : 
tanggal, 16 Juni

2020

Tempat : 

di sekolah masing-

masing

JADWAL PPDB

KELAS KHUSUS OLAHRAGA



PELAKSANAAN PPDB ON LINE 

SMA DAN SMK NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

SMA & SMK NEGERI 2020



JADWAL PPDB
Reguler

Penetapan Zonazi : 
14 Mei 2020

Pengumuman PPDB : 
8 s.d 13 Juni 2020

Pendaftaran
• Dibuka : 17 Juni 2020, 

mulai pukul 08.00 
WIB

• Ditutup : 25 Juni 2020, 
pukul 16.00 WIB

Evaluasi dan Seleksi : 
26 s.d 29 Juni 2020

Pengumuman Hasil : 
30 Juni 2020 

selambatnya pukul
23.55 WIB

Daftar Ulang :
1 s.d 8 Juli 2020

Hari Pertama Masuk
Sekolah : Tanggal, 13 

Juli 2020



DAYA TAMPUNG

 SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua 

puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta 

didik;

 SMK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 (lima 

belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta 

didik.

 SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) 

Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.

 SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) 

Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan 

Belajar.

JUMLAH PESERTA DIDIK DALAM 
1 (SATU) ROMBONGAN BELAJAR :

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN :



PILIHAN PENDAFTARAN

SMA Negeri
 Calon peserta didik dapat memilih 1 (satu) jalur

pendaftaran PPDB pada jalur zonasi atau afirmasi atau
prestasi dalam wilayah zonasinya

 Calon peserta didik dapat mendaftar pada jalur zonasi
dengan memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) satuan
pendidikan dalam 1 (satu) wilayah zonasinya

 Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, calon

peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi

atau jalur prestasi di luar zonasi masing-masing pada 1 (satu)

Satuan Pendidikan.

 Calon peserta didik SMA Negeri yang mendaftar melalui jalur

perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat mendaftar pada 1

(satu) satuan pendidikan di luar zonasinya.

 Calon peserta didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan satuan

pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur

Perpindahan Orang Tua/Wali.

SMK Negeri
 Dapat memilih jalur prestasi dan

afirmasi

 3 (tiga) pilihan kompetensi keahlian
pada sebanyaknya 2 satuan
pendidikan;

 Pilihan kompetensi keahlian dapat
dipilih calon peserta didik pada 1
(satu) atau 2 (dua) satuan pendidikan

 Calon peserta didik SMK Negeri dapat
mengubah pilihan peminatan/
kompetensi keahlian dan/atau satuan
pendidikan selama masa pendaftaran.



JALUR DAN 
KUOTA

PERMENDIKBUD
NO. 44 Tahun 2019 

ttg Pelaksanaan PPDB
Tahun 2020

50 % 
dr Daya Tampung

15 % 
dr Daya Tampung

5% 
dr Daya Tampung

0% - 30% 
dr Daya Tampung

Jalur
Zonasi

Jalur
Afirmasi

Jalur
Perpindahan

Ortu

Jalur
Prestasi

SMA Negeri



SELEKSI 
PPDB

Jalur
Zonasi

Jalur
Afirmasi

Jalur
Perpindahan

Ortu

Jalur
Prestasi

• jarak tempat tinggal
terdekat ke sekolah
dalam zonasi yang 
ditetapkan;

• usia peserta didik
yang lebih tua
berdasarkan surat
keterangan lahir
atau akta kelahiran.

• nilai prestasi;

• Putera/puteri Nakes dan pendukungnya
• calon peserta didik dari panti asuhan; 
• jarak Kantor Desa/Kelurahan terdekat

tempat tinggal calon peserta didik ke
Sekolah;

• usia yang paling tinggi calon peserta didik.
• Nilai prestasi

• Anak guru tempat bertugas ortu Ybs
• jarak Kantor Desa/Kelurahan terdekat tempat

tinggal calon peserta didik ke sekolah;
• usia yang paling tinggi calon peserta didik.
• Nilai Prestasi

• nilai Raport
SMP/MTs sederajat
ditambah nilai
kejuaraan dan/atau
point zonasi;

• usia yang paling 
tinggi calon
peserta didik.

SMA Negeri



ZONASI

Persyaratan SMA  yang 
Harus Dipersiapkan:

1

 Surat Keterangan Nilai Rapor
SMP/MTs sederajat;

 Surat Keterangan Lulus dari
SMP/MTs seerajat

 Ijazah/Surat Keterangan Pengganti
Ijazah;

 Buku Rapor
 Akta Kelahiran
 Kartu Keluarga/Surat Keterangan

Domisili.
 Bukti Prestasi (jika memiliki)
 Surat pernyataan tentang

kebenaran dokumen

AFIRMASI2

-Sama seperti persyaratan pada jalur zonasi ditambah dengan bukti
kepemiliki kartu miskin (KIP, atau kartu PKH lain yang diterbitkan

oleh Pemerintah Kab/Kota
-- Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi (Khusus nakes

bekerja di Luar Jateng dan masih tercatat sbg warga Jateng

PERPINDAHAN TUGAS 3

Sama seperti persyaratan pada jalur zonasi ditambah dengan surat
perpindahan tugas orang tua yang diterbitkan oleh

lembaga/kantor/perusahaan tempat orang tua bertugas

PRESTASI 4

Sama seperti persyaratan pada jalur zonasi, ditambah dengan bukti 
prestasi akademik  atau non akademik

DOKUMEN AKAN 
DIVERIFIKASI SAAT DAFTAR 

ULANG



 Surat Keterangan Nilai Rapor SMP/MTs sederajat;
 Surat Keterangan Lulus dari SMP/MTs seerajat
 Ijazah/Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
 Buku Rapor
 Akta Kelahiran
 Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili.
 Bukti Prestasi (jika memiliki)
 Surat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan kesehatan
 bukti prestasi akademik atau non akademik (jika memiliki)
 bukti kepemilikan kartu miskin (KIP, atau kartu PKH lain yang diterbitkan oleh

Pemerintah Kab/Kota (jika dari keluarga kurang mampu)

Persyaratan SMK yang harus
Dipersiapkan:

DOKUMEN AKAN 
DIVERIFIKASI SAAT DAFTAR 

ULANG



PRESTASI 

KEJUARAAN

KEJUARAAN 
BERJENJANG

KEJUARAAN TIDAK 
BERJENJANG



KEJUARAAN

BERJENJANG

a) Calon peserta didik dengan prestasi
Juara I, II, III Internasional dan Juara I
Nasional dari kejuaran yang
diselenggarakan secara berjenjang
langsung diterima.

b) Bobot nilai prestasi kejuaraan
berjenjang dari kejuaraan/lomba/
invitasi/sayembara yang
diselenggarakan oleh instansi/lembaga
pemerintah sesuai kewenangannya di
bidang akademik dan/atau non
akademik sebagai berikut :

No Event/Jenjang Bobot Nilai 

1. Internasional 

a. Juara I Langsung diterima 

b. Juara II Langsung diterima 

c. Juara III Langsung diterima 

2. Nasional 

a. Juara I Langsung diterima 

b. Juara II 5,00 

c. Juara III 4,00 

3. Provinsi 

a. Juara I 3,00 

b. Juara II 2,75 

c. Juara III 2,50 

4. Kabupaten/Kota  

a. Juara I 2,25 

b. Juara II 2,00 

c. Juara III 1,75 

 



KEJUARAAN

BERJENJANG

c) Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi yang
dimiliki oleh calon peserta didik.

d) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran
PPDB.

e) Sertifikat/piagam penghargaan/kejuaraan tidak perlu legalisasi,
dan akan dilakukan validasi pada saat daftar ulang.



1. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/KSN

2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

4. Gala Siswa Indonesia

5. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)

6. Olimpiade Penelitian Siswa Nasional (OPSI)

7. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional

8. Kuis Kihajar

9. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

10. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)

11. Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah 

(POSPEDA)

12. Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren

Nasional (POSPENAS)

13. Pekan Olahraga Daerah (POPDA)

14. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)

15. Kejuaraan Nasional Pra-PON

TINGKAT NASIONAL
16. Pekan Olahraga Nasional (PON)

17. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah 

(PEPARPEDA)

18. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Nasional 

(PEPARPENAS)

19. Pekan Olahraga Pelajar Daerah - Special Olimpic

Indonesia (POPDA-SOINA)

20. Pekan Olahraga Pelajar Nasional - Special Olimpic

Indonesia (POPDA-SOINA)

21. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan

Seni Islami (MAPSI)

22. MTQ Pelajar

23. Kompetisi Sains Madrasah (KSM)

24. Kompetisi Robotik Madrasah 

25. Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama 

Islam (PENTAS PAI)

26. Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang



1) International Mathematics and Science Olympiad 

(IMSO)

2) International Olynpiad In Informatics (IOI)

3) International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)

4) International Physics Olympiad (IPhO)

5) International Chemistry Olympiad (IChO)

6) International Biology Olympiad (IBO)

7) International Geography Olympiad (IGeO)

8) Asean Skill Competition (ASC)

9) Asean School Games

10) International Chemistry Olympiad (IChO)

11) International Biology Olympiad (IBO)

12) International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 

(IOAA)

13) International Olympiad in Informatics (IOI)

14) The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)

TINGKAT INTERNASIONAL



KEJUARAAN

TIDAK BERJENJANG

a) Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan/lomba/ invitasi/ sayembara
selain yang tersebut pada jenis-jenis kejuaraan berjenjang, yang diselenggarakan
oleh instansi/lembaga pemerintah/ perguruan tinggi/induk olahraga dan
instansi/lembaga lain sesuai kewenangannya.

b) Kejuaraan tidak berjenjang yang diberi bobot nilai adalah kejuaraan tidak
berjenjang tingkat provinsi, nasional, dan internasional.

c) Tambahan nilai kejuaraan diambil dari prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon
peserta didik



KEJUARAAN

TIDAK BERJENJANG
d) Bobot nilai kejuaraan tidak

berjenjang sebagai berikut :

No Event/Jenjang Bobot Nilai 

1. Internasional 

a. Juara I 3,00 

b. Juara II 2,75 

c. Juara III 2,50 

2. Nasional 

a. Juara I 2,25 

b. Juara II 2,00 

c. Juara III 1,75 

3. Provinsi 

a. Juara I 1,5 

b. Juara II 1,25 

c. Juara III 1,00 

 

e) Bukti atas prestasi diterbitkan paling 
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 
(tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran
PPDB.

f) Sertifikat/piagam
penghargaan/kejuaraan tidak perlu
legalisasi, dan akan dilakukan validasi
data sesuai dengan aslinya dengan waktu
yang akan diberitahukan sesuai kondisi
kedaruratan Covid-19.



KEJUARAAN

TIDAK BERJENJANG

KRITERIA

TINGKAT 

PROVINSI

 Peserta mendapatkan izin/penugasan

dari satuan pendidikan SMP/MTs

sederajat;

 Kepesertaan paling sedikit

merepresentasikan 50% (lima puluh

persen) dari jumlah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) provinsi.

 Mendukung pengembangan bakat, minat

dan talenta peserta didik.

 Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan

kejuaraan/lomba/invitasi/ sayembara.



KEJUARAAN

TIDAK BERJENJANG

KRITERIA

TINGKAT 

NASIONAL

 Peserta mendapatkan izin/penugasan

dari satuan pendidikan SMP/MTs

sederajat;

 Kepesertaan paling sedikit

merepresentasikan 50% (lima puluh

persen) dari jumlah provinsi di Indonesia.

 Mendukung pengembangan bakat, minat

dan talenta peserta didik.

 Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan

kejuaraan/lomba/invitasi/ sayembara.



KEJUARAAN

TIDAK BERJENJANG

KRITERIA

TINGKAT 

INTERNASIONAL

 Peserta mendapatkan izin/penugasan

dari satuan pendidikan SMP/MTs

sederajat;

 Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal

dari negara-negara di Asia Tenggara.

 Mendukung pengembangan bakat,

minat dan talenta peserta didik.

 Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan

kejuaraan/lomba/invitasi/ sayembara.



PEMINATAN

1. Peminatan pada SMA dan SMK berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64
Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan
Menengah.

2. Peminatan memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan
kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap
dan kompetensi pengetahuan peserta didik sesuai dengan
minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik.

3. Peminatan pada SMA terdiri atas:
• Peminatan Matematika dan IPA;
• Peminatan IPS; dan
• Peminatan Bahasa dan Budaya.

4. Penentuan peminatan SMA didasarkan pada daya
tampung, pilihan peminatan, dan perhitungan nilai rapor
yang memiliki korelasi dalam mendukung proses
pembelajaran siswa yang bersangkutan dengan
mempertimbangkan pilihan peminatan calon peserta didik.



PEMINATAN

5. Pembobotan nilai rapor adalah sebaga berikut:

No MAPEL 

BOBOT NILAI PEMINATAN 

MAT DAN 

IPA 
IPS 

BAHASA 

DAN 

BUDAYA 

1. IPA 5 2 2 

2. Matematika 5 5 3 

3. Bahasa Inggris 3 4 5 

4. Bahasa Indonesia 2 4 5 

 

6. Penentuan peminatan SMA dilakukan oleh calon
peserta didik selama masa pendaftaran, namun
penetapannya akan disesuaikan dengan daya tampung
pada masing-masing peminatan berdasarkan nilai
pembobotan peminatan.



Jalur zonasi

SELEKSI

PPDB SMA

1) Seleksi dilakukan dengan :

 jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;

 usia yang paling tinggi calon peserta didik;

 nilai prestasi.

2) Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran

melalui jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi luar

zona dan dinyatakan diterima pada lebih dari satu jalur,

maka prioritas diterimanya adalah :

• jalur zonasi,

• jalur afirmasi, dan

• jalur prestasi.



Jalur Afirmasi

SELEKSI

PPDB SMA

1) Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga
pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-
19, melakukan pengamatan dan/atau penelusuran
kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien
dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki
risiko tertular Covid-19 diprioritaskan diterima langsung,
utamanya di zonasi calon peserta didik yang
bersangkutan;

2) jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;

3) usia yang paling tinggi calon peserta didik;

4) nilai prestasi.



Jalur

Perpindahan

SELEKSI

PPDB SMA
1) Anak guru yang bertugas pada satuan pendidikan Ybs

2) jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah;

3) usia yang paling tinggi calon peserta didik;

4) nilai prestasi.

Jalur

Prestasi
1) nilai rapor semester I s.d V SMP/MTs sederajat

ditambah bobot nilai kejuaraan dan/atau poin

zonasi;

2) usia yang paling tinggi calon peserta didik;



PERHATIAN

Putera/puteri tenaga tenaga kesehatan dan tenaga

pendukungnya yang menangani langsung pasien

Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau

penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak

langsung pasien dan/atau orang dengan kasus

Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19

WAJIB :
1. Terdata dalam hasil pendataan yang

diselenggarakan dan ditetapkan oleh Dinkes

Provinsi Jawa Tengah

2. Memenuhi Persyaratan PPDB sesuai yang

ditentukan

3. Mengikuti semua tahapan PPDB (Mendaftar

PPDB On Line)

SMA & SMK NEGERI 2020



SELEKSI

PPDB SMK

Jalur

Prestasi

1) nilai rapor semester I s.d V SMP/MTs sederajat

ditambah bobot nilai kejuaraan

2) Usia yang paling tinggi calon peserta didik.

3) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah

kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang 

bersangkutan;

4) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah

provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan;



SELEKSI

PPDB SMK

Jalur

Afirmasi

1) Putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga
pendukungnya yang menangani langsung pasien
Covid-19, melakukan pengamatan dan/atau
penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak
langsung pasien dan/atau orang dengan kasus
Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19

2) nilai rapor semester I s.d V SMP/MTs sederajat
ditambah bobot nilai kejuaraan

3) usia yang paling tinggi calon peserta didik

4) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah
kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang
bersangkutan;

5) calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah
provinsi yang sama dengan SMK yang
bersangkutan;



Konversi

akreditasi

1. Akreditasi A : 1,0
2. Akreditasi B : 0,9
3. Akreditasi C : 0,8
4. Tidak Terakreditasi : 0,7

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi

SMA dan seleksi SMK mempertimbangkan

akreditasi sekolah dengan konversi yang 

ditetapkan sebagai berikut :



NILAI AKHIR SMA

Komponen penilaian untuk penghitungan

nilai akhir pada SMA Jalur Prestasi meliputi:
 Jumlah Nilai Rapor (NR) semester I s.d V 

SMP/MTs atau yang sederajat;

 Nilai Kejuaraan (NK);

 Point Zonasi (PZ) (apabila mendaftar pada 

jalur pretasi dalam zonasi)

 Berdasarkan komponen penilaian tersebut, 

selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

NA = (NR x Nilai Akreditasi)  + NK+ PZ



NILAI AKHIR SMK

Komponen penilaian untuk penghitungan

nilai akhir pada SMK meliputi:
 Jumlah Nilai Rapor(NR) semester I s.d V 

SMP/MTs atau yang sederajat;

 Nilai Kejuaraan (NK).

Berdasarkan komponen penilaian tersebut, 

selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus:

NA = (NR x Nilai Akreditasi)  + NK



ALUR PPDB SMA DAN SMK NEGERI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

SMA & SMK NEGERI 2020



YANG HARUS DILAKUKAN

Pelajari dan Pahami Regulasi

Pastikan Pilihan Satuan Pendidikan, SMK atau SMK

Tentukan Pilihan Jalur

Persiapkan Persyaratan

Persiapkan Sarana Pendaftaran Secara Daring

Lakukan Pendaftaran Secara Daring

Pantau Progres Pendaftaran



PERSIAPKAN DOKUMEN YANG 

AKAN DIUNGGAH/UPLOAD
• Surat Pernyataan kebenaran dokumen ditandangani CPD dengan mengetahui orang tua 

• Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I s.d V.

• Piagam Prestasi Penghargaan bagi calon peserta didik yang memilih Jalur Prestasi atau

calon peserta didik yang memiliki Piagam Prestasi. Apabila Calon Peserta Didik

memeiliki Piagam Prestasi Penghargaan lebih dari 1 (satu) maka Piagam Prestasi

Pengharagan yang diunggah dimaksud adalah Piagam Prestasi Penghargaan dengan

bobot nilai tertinggi. 

• Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan, 

khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan

tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, melakukan

pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien

dan/atau orang dengan kasus Covid 19 yang memiliki risiko tertular Covid-19, dengan

wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi

Jawa Tengah.



Membuka situs PPDB Daring:

https://ppdb.jatengprov.go.id.
Registrasi & 

pendaftaran mandiri di 

sistem aplikasi PPDB.

Input data pribadi dan

persyaratan sesuai alur

dalam sistem aplikasi

PPDB.

Unggah / Upload :

Suket kebenaran, Nilai rapor, 

piagam, dan/atau

suket Dinkes khusus Nakes

penangana Covid-19 yang

bekerja diluar Prov. Jateng

Pastikan semua
tahapan telah

dilalui secara benar

Cetak nomor
pendaftaran

Pantau hasil
seleksi

Alur pendaftaran
Diterima lanjut

daftar ulang

tidak diterima

penyaluran



Calon peserta didik juga diperbolehkan melakukan
perubahan pilihan SMA ke SMK atau sebaliknya,
namun CPD harus membatalkan terlebih dahulu
pendaftarannya di sekolah yang akan dialihkan

Tetapkan pilihan kebutuhan pendidikan yang akan
dijalani, bekerja atau ingin studi lanjut nantinya

Pada prinsipnya semua calon peserta didik boleh
melakukan perubahan pilihan selama masa pendaftaran
dibuka.

1

2

3

PERUBAHAN PILIHAN PENDAFTARAN 



1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib
melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak
melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang
dinyatakan diterima adalah keseluruhan dokumen
yang dipergunakan oleh calon peserta didik pada saat
melakukan pendaftaran secara daring sesuai dengan
jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang
dipersyaratkan oleh sekolah.

3. Pada saat pelaksanaan daftar ulang dimaksud,
keseluruhan dokumen akan diverifikasi oleh satuan
pendidikan masing-masing, dan calon peserta didik
membawa dokumen asli serta menyerahkan copy
dokumen kepada sekolah.

DAFTAR ULANG



4. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh
satuan pendidikan masing-masing berdasarkan kondisi kedaruratan
Covid-19, dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan, 
antara lain :.
a. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun jadwal pelaksanaan daftar

ulang untuk menghindari potensi terjadinya kerumunan/penumpukan
orang.

b. Satuan pendidikan meyediakan sarana prasarana pemenuhan standar
protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, dan melakukan
antisipasi penataan ruang untuk pelaksanaan daftar ulang, dengan
memperhatikan jarak tempat duduk sesuai yang direkomendasikan
dalam protokol kesehatan Covid-19.

c. Semua yang memasuki lingkungan sekolah harus mengenakan
masker, menghindari jabat tangan, dan dipastikan ada petugas yang
mengingatkan untuk melakukan cuci tangan dengan air mengalir
dan/atau handsanitizer.

d. Pelaksanaan daftar ulang harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya untuk menghindari kontak fisik yang semakin panjang.

e. Lain-lain pengaturan yang dapat dikembangkan oleh masing-masing
satuan pendidikan, yang diarahkan untuk menjamin pelaksanaan daftar
ulang tidak bertentangan dengan kebijakan penanganan pandemi Covid-
19, dan/atau ketentuan lain yang berlaku.

DAFTAR ULANG



Bagi Peserta Didik yang diterima

 Apabila pada saat melakukan pendaftaran calon peserta didik

baru diduga memberikan data palsu/tidak benar, maka akan

dilakukan penelusuran/ verifikasi oleh satuan pendidikan, dan

apabila terbukti maka peserta didik yang bersangkutan akan

dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan, meskipun

yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.

 Sanksi sebagaimana tersebut huruf a, diberikan berdasarkan

hasil evaluasi sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan

Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

SANKSI



erima asihT K


