
JADWAL PPDB

SMA NEGERI & SMK NEGERI



ALUR PENDAFTARAN

PPDB SMA NEGERI & SMK NEGERI



JALUR & KUOTA



BOBOT NILAI



Berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK 
dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya.

KK Diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 
(satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB 
berdasarkan data administrasi kependudukan

Tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi 
khusus (bencana alam dan/atau bencana sosial)

Kebijakan Daerah : memberikan ZONASI KHUSUS
paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang 
belum berdiri SMA Negeri atau SMK Negeri.

CPD dari Pondok Pesantren berlaku zonasi 
sesuai tempat kedudukan Ponpes

ZONASI



SMA NEGERI

• Keluarga Ekonomi Tidak

Mampu

• Yatim dan/atau Piatu (Ortu 

Meninggal Karena Covid)

• Anak Panti 

• Anak Nakes

• Keluarga Ekonomi Tidak
Mampu : Data DTKS dan 
KIP

• Yatim dan/atau Piatu : 
Data DP3AKB Prov. Jateng

• Anak Panti : Data Dinas 
Sosial Prov. Jateng

• ,Nakes : Data Dinkes Prov. 
Jateng

SASARAN DATA

JALUR AFIRMASI



JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

Pindah tugas seku-
rangnya antar kab/
kota

03

Bagi CPD yang 
mengikuti

kepindahan tugas
orang tua/walinya

dan anak guru

01

Dibuktikan
dengan : surat
penugasan dari

instansi, lembaga, 
kantor, atau
perusahaan

02



JALUR PRESTASI

Bagi CPD di dalam 
dan luar wilayah

zonasi.

Seleksi Prestasi 
berdasarkan nilai 
rapor + bobot nilai 

prestasi  (kejuaraan) 
akademik dan non 

akademik (dari hasil 
kejuaraan 

berjenjang maupun 
tidak berjenjang)

Bukti prestasi 
diterbitkan paling 
singkat 6 (enam) 
bulan dan paling 

lama 3 (tiga) tahun 
sebelum tanggal 

pendaftaran PPDB

SMA NEGERI

1 2 3



PILIHAN PENDAFTARAN

Seleksi bagi CPD dari keluarga miskin, anak 
yatim dan/atau piatu, anak panti, dan lingkup 

Covid-19 paling sedikit 15%

Seleksi jarak terdekat : kuota paling 
banyak 10% bagi CPD sesuai domisili

dengan satuan pendidikan plihan.

Seleksi Prestasi : Didasarkan atas Nilai 
Rapor dan Bobot Prestasi Kejuaraan 

Akademik dan Non Akademik

Prioritas seleksi didasarkan : prioritas 
pilihan, domisili dalam satu wilayah kab/kota, 

dan usia yang lebih tua.



PPDB SMA NEGERI

Calon Peserta didik (CPD) 

dapat melakukan 
pendaftaran

pada 2 (dua) Satuan 

Pendidikan (satpend)
 dengan pilihannya

ketentuan  1 (satu) 
satpend

Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat 
mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan 

Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) 

Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur 
prestasi atau afirmasi apabila memenuhi 

Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui 
jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak 

dapat melakukan pendaftaran melalui jalur 
zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur 

afirmasi di luar wilayah zonasi apabila 

Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur 
afirmasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat 

melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan 
dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar 

wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan.

Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa 

pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.



PPDB SMK NEGERI

Calon Peserta Didik SMK  dapat  Negeri
mendaftarkan diri pada  ( ) pilihan 2 dua

program keahlian pada sebanyak-
banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan.

Calon Peserta Didik SMK Negeri dapat 
mengubah pilihan kompetensi keahlian 

dan/atau Satuan Pendidikan selama 



Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik
SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA
Negeri, dan Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat
mengubah pilihan ke SMK Negeri.

Pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam angka
1, bagi Calon Peserta Didik dari SMA Negeri yang
pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya
diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran
pada SMA dan/atau sebaliknya.

Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi
dan mengunggah Surat Pernyataan Sehat sesuai
yang dipersyaratkan.

1

2

3

PERUBAHAN PILIHAN


