
PPDB TA 2021-2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten



PPDB SMA



Kebijakan
Jalur PPDB
Berdasarkan Peraturan Kemendikbud No. 1 Tahun

2021, Pasal 12  ayat (2) Jalur pendaftaran PPDB 

meliputi:

a) Jalur Zonasi;

b) Afirmasi;

c) Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau

d) Prestasi.



Jalur PPDB SMAN
Jalur Afirmasi
Kuota peserta didik pada
jalur afirmasi paling banyak
15% (lima belas persen) dari
total jumlah daya tampung
peserta didik baru pada
satuan pendidikan.

Jalur Perpindahan Orang Tua
Kuota jalur perpindahan

orang tua/wali paling banyak
5% lima persen dari total 

jumlah daya tampung peserta
didik baru pada satuan

pendidikan. Jika kuota 5% 
tidak terpenuhi, sisa kuota

perpindahan orang tua/wali
dilimpahkan ke kota jalur

zonasi;

Jalur Zonasi
Calon peserta didik jalur

zonasi adalah 60% (enam
puluh persen) dari total 

jumlah daya tampung
peserta didik baru pada 

satuan pendidikan.

Jalur Prestasi
Kuota calon peserta didik
melalui jalur prestasi
sejumlah 20% dari total 
kuota/daya tampung. Dari 
20% tersebut dialokasikan
60%  bagi calon perserta
didik jalur prestasi
akademik dan 40% dari
jalur prestasi non akademik



Sistem Informasi PPDB SMA 2021

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

*bisa dilakukan jika siswa memiliki user dan password untuk
login. Siswa yang tidak memiliki dapat mendaftar secara
langsung melalui operator sekolah tujuan.



Kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi
oleh calon peserta didik SMA secara umum berupa:

a. 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;

b. Akta Kelahiran/surat keterangan lahir dengan batas usia

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

2021 dan belum menikah;

c. 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 Peserta SMA



Affirmasi
Zonasi

a. Melaksanakan pendaftaran secara

daring/online bertempat di domisili

(rumah) calon peserta dididk sesuai

dengan alamat yang tertera dalam kartu

keluarga atau surat keterangan domisili;

b. 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;

Persyaratan Peserta SMA (a)

c. Sebagai tanda bukti titik koordinat domisili pendaftar telah sesuai dengan

titik koordinat yang di maksudkan dengan poin a dan b maka pendaftar

juga mengirimkan secara offline atau online/upload bukti cetak tangkapan

layar (capture ).

d. Jika terjadi perbedaan hasil perhitungan jarak antara Calon Peserta Didik

dengan Panitia PPDB Sekolah maka akan dilakukan

perhitungan/pengecekan bersama.

a. Bukti keikutsertakan

orang tua/peserta

didik dalam program

penanganan keluarga

tidak mampu dari

Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah;

b. Suarat pernyataan dari

orang tua/peserta

didik yang menyatakan

bersedia di proses

secara hukum apabila

terbukti pada poin a di

atas.



Prestasi

Perpindahan Orang Tua

a. Nialai rapot SMP atau

sederajat 5 (lima) 

semester terakhir;

b. Sertifikat/piagam/sur

at keterangan

prestasi/penghargaan

akademik/ non 

akademik;

a. Surat penugasan dari instasi, 

lembaga, kantor, atau

perusahaan yang memberi

tugas; atau

b. SK penempata/SK mengajar

orang tua di tempat satuan

pendidikan calon peserta

didik pendaftar; atau

c. Suarat PHK dalam hal

terdapat alamat orang 

tua/wali dari instasi, 

lembaga, kantor atau

perusahaan tempat orang 

tua/wali calon peserta didik

bekerja.

Persyaratan
Peserta SMA (b)



Alur Pendaftaran
PPDB SMA TP 2021/2022

Sosialisasi
20 Mei s.d 16 Juni 2021

Penetapan Zonasi
27 April 2021

Pendaftaran PPDB SMAN
21 Juni s.d 4 Juli 2021

24 s.d. 26 Juni 2021

Rapat Pengesahan hasil PPDB
28 s.d 29 Juni 2021

Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara luring
28 Juni s.d 8 Juli 2021

Penetapan dan Pengumuman Hasil secara Online
27 Juni s.d 06 Juli 2021

Verifikasi dan Rekonsiliasi Data SMAN

1 2 3

45

6 7



Jadwal PPDB SMA
NO KEGIATAN WAKTU                                      

PELAKSANAAN
1. Penetapan Zonasi 27 April 2021

2. Sosialisasi PPDB 20 Mei s.d 16 Juni 2021
3. Pendaftaran PPDB SMAN :

Jalur Zonasi
Jalur Afirmasi
Jalur Perpidahan Tugas Orang Tua
Jalur Prestasi

21 s.d 23 Juni 2021
30 Juni s.d 2 Juli 2021
30 Juni s.d 2 Juli 2021
30 Juni s.d 4 Juli 2021

4. Verifikasi dan rekonsiliasi data SMAN 24 s.d 26 Juni 2021
5. Pengumuman Hasil Seleksi PPDB SMA:

Jalur Zonasi
Jalur Afirmasi
Jalur Prestasi
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

27 Juni 2021
06 Juli 2021
06 Juli 2021
06 Juli 2021

6. Daftar Ulang SMAN
Jalur Zonasi
Jalur Afirmasi
Jalur Prestasi
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

28 s.d 29 Juni 2021
07 s.d 08 Juli 2021
07 s.d 08 Juli 2021
07 s.d 08 Juli 2021

7. Awal Tahun Pelajaran 2021/2022 12 Juli 2021



Pengumuman Pendaftaran Jenjang SMA

Website resmi sekolah;

Website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten (http://ppdb.bantenprov.go.id/)

Website resmi pemerintah Provinsi Banten.

01

02

03

02

http://ppdb.bantenprov.go.id/


Daya Tampung (1)
1. Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima

dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar

yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun

pelajaran sebelumnya, dikurangi jumlah siswa program ADEM Kemendikbud

(khusus untuk satuan pendidikan yang menerima program tersebut);

2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas diatur sekurang-

kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam)

peserta didik;

3. Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas

paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang

akan diterima, disesuaikan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana

pendukung pendidikan layanan khusus;



Daya Tampung (2)
4. Dalam hal keterbatasan tenaga pendidik dan sarana

pendukung pendidikan layanan khusus, satuan pendidikan

dapat bekerjasama dengan pusat dukungan (resource center),

perguruan tinggi atau tim kelompok kerja pendidikan inklusif;

5. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan diatur

sekurang-kurangnya 3 (tiga) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga

puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat

sebanyak-banyaknya 12 rombongan belajar;

6. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMAN

di Provinsi Banten terdapat dalam lampiran 1 Juknis PPDB.



Seleksi PPDB

Jalur Zonasi;

Jalur Perpindahan Orang tua;

Jalur Afirmasi;

1

02

3

2

4 Jalur Prestasi.



Penetapan Hasil Seleksi PPDB SMA

100%

1. Penetapan hasil seleksi PPDB dilakukan secara daring melalui rapat dewan

guru yang dipimpin oleh Kepala satuan pendidikan;

2. Pengumuman hasil seleksi kepada masyarakat dilakukan secara daring setelah

dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi data bersama Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Banten;

3. Calon peserta didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan

Pendidikan;

4. Dalam hal kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud belum definitif,

maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

5. 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.



Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang 
dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan dokumen asli yang telah ditujukan ke sekolah
yang dituju pada saat pendaftaran;

2. Kartu pendaftaran asli;
3. Menunjukkan bukti tanda diterima; dan
4. Dokumen lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan

yang bersangkutan;
5. Apabila pada waktu pendaftaran ulang masih berada pada

masa covid-19 maka penyerahan dokumen dilakukan
dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19.



PPDB SMK



Kebijakan
Jalur PPDB SMK
Berdasarkan Peraturan Kemendikbud No. 1 

Tahun 2021, Pasal 15  ayat (1) dikecualikan dari

jalur pendaftaran PPDB yang tercantum pada 

Pasal 12 ayat (2)



Kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon
peserta didik SMKN berupa:

1. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan

ijazah SMP/ijazah program paket B/ijazah satuan pendidikan luar Negeri yang 

dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;

2. Nilai rapor SMP atau sederajat 5 (lima) semester terakhir;

3. Sertifikat/piagam/surat keterangan prestasi/penghargaan akademik/non akademik;

4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal

1 Juli 2021 dan belum menikah;

5. Kartu keluarga atau syarat keterangan domisili dari RT/RW diketahui kelurahan;

6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;

7. Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat khusus untuk kompetensi keahlian yang 

memerlukan persyaratan khusus.

Persyaratan Peserta
SMK



Alur Pendaftaran
PPDB TP 2021/2022

Pendaftaran Offline
14 s.d 18 Juni 2021

Sosialisasi
20 Mei s.d. 13 Juni

Verifikasi/Uji Kompetensi/Test Khusus
21 s.d 25 Juni 2021

26 s.d 27 Juni 2021

Rapat Pengesahan hasil PPDB
28 s.d 29 Juni 2021

Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara luring
1 s.d 9 Juli 2021

Penetapan dan Pengumuman Hasil secara Online
30 Juni 2021

Verifikasi dan Rekonsiliasi Data SMKN

1 2 3

45

6 7



Jadwal PPDB
NO KEGIATAN WAKTU                                      

PELAKSANAAN
1. Sosialisasi PPDB 20 Mei s.d 13 Juni 2021

2. Pendaftaran PPDB SMKN : 14 s.d 18 Juni 2021

3. Verifikasi/Uji Kompetensi SMKN/Tes Khusus 21 s.d 25 Juni 2021

4. Verifikasi dan Rekonsiliasi Data SMKN 26 s.d 27 Juni 2021

5. Rapat Pengesahan Hasil 28 s.d 29 Juni 2021

6. Pengumuman hasil seleksi PPDB SMKN 30 Juni 2021

7. Daftar Ulang SMKN 1 s.d 9 Juli 2021

8. Awal Tahun Pelajaran 2021/2022 12 Juli 2021



Pengumuman Pendaftaran Jenjang SMK

Website resmi sekolah;

Website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten (http://ppdb.bantenprov.go.id/)

Website resmi pemerintah Provinsi Banten.

01

02

03

02

http://ppdb.bantenprov.go.id/


Daya Tampung (1)
1. Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam

satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia,

dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran

sebelumnya, dikurangi jumlah siswa program ADEM Kemendikbud (khusus untuk

satuan pendidikan yang menerima program tersebut);

2. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas SMK sekurang-

kurangnya 15 (lima belas) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta

didik;

3. Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling

banyak 2 (dua) peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima,

disesuaikan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung

pendidikan layanan khusus;



Daya Tampung (2)
1. Dalam hal keterbatasan tenaga pendidik dan sarana pendukung pendidikan

layanan khusus, satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan pusat dukungan

(resource center), perguruan tinggi atau tim kelompok kerja pendidikan inklusif;

2. Informasi daya tampung untuk SMK Negeri disertai dengan informasi tenaga

bidang/program/kompetensi keahlian yang mengacu pada spektrum keahlian

pendidikan menengah kejuruan terbaru dapat dilihat di sekolah yang dituju;

3. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan SMK sekurang-kurangnya tiga

dan sebanyak-banyaknya 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar masing-masing

tingkat sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) rombongan Belajar untuk SMK

dengan lama pendidikan 3 tahun dan 4 tahun, dan jumlah rombongan belajar akan

bertambah untuk SMK 4 tahun;

4. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMK Negeri di Provinsi

Banten terdapat dalam lampiran 2.



Seleksi PPDB

Nilai Rapor

Nilai Rapor, Prestasi, dan Tes Khusus

Nilai Rapor dan Prestasi

01

02

03



Penetapan Hasil Seleksi

100%

Bagi SMK Negeri yang melaksanakan seleksi dengan nilai rapor
penentuan kelulusan berdasarkan nilai tertinggi;01

02

03

Bagi SMK yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapor dan
prestasi sesuai bakat dan minat, maka penentuan kelulusan
berdasarkan akumulasi skor tersebut;

Bagi SMK Negeri yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai
rapor, prestasi sesuai bakat dan minat, tes khusus maka
penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut;



Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang 
dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan dokumen asli yang telah ditujukan ke sekolah
yang dituju pada saat pendaftaran;

2. Kartu pendaftaran asli;
3. Menunjukkan bukti tanda diterima; dan
4. Dokumen lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan

yang bersangkutan;
5. Apabila pada waktu pendaftaran ulang masih berada pada

masa covid-19 maka penyerahan dokumen dilakukan
dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19.



PPDB SKh



Kebijakan
Jalur PPDB SKhN
Berdasarkan Peraturan Kemendikbud No. 1 

Tahun 2021, Pasal 15  ayat (1) dikecualikan dari

jalur pendaftaran PPDB yang tercantum pada 

Pasal 12 ayat (2)



Dokumen persyaratan yang harus dibawa berupa

fotokopi legalisir saat pendaftaran adalah:

a. Formulir pendaftaran;

b. Fotokopi surat keterangan dari sekolah asal bahwa

telah menempuh jenjang sebelumnya bagi calon

siswa SDLB, SMPLB dan SMALB;

c. Surat rekomendasi hasil asesmen yang dikeluarkan

oleh pakar/tim kelompok kerja layanan khusus.

Persyaratan Peserta
SKhN (i)



Dokumen persyaratan yang harus disampaikan ke

sekolah yang dituju berupa:

Persyaratan Peserta
SKhN (ii)

a. Akte kelahiran;

b. Kartu keluarga;

c. Kartu tanda penduduk orang tua;

d. Surat tanggung jawab mutlak orang tua bermaterai;

e. Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 3 buah;

f. Dokumen berupa surat rekomendasi hasil asesmen calon peserta didik yang

dibentuk oleh satuan pendidikan layanan khusus;

g. Dokumen asli disertakan untuk diverifikasi oleh panitia pendaftaran di satuan

pendidikan;

h. Satuan pendidikan melaksanakan asesmen/penilaian yang diperlukan bagi calon

peserta didik yang belum memiliki dokumen hasil asesmen kekhususannya.



Jadwal PPDB SKh

NO KEGIATAN WAKTU                                      
PELAKSANAAN

1. Sosialisasi PPDB 20 Mei s.d 13 Juni 2021
2. Pendaftaran PPDB SKhN : 14 s.d 18 Juni 2021
3. Asesment Kekhususan/Penilaian 21 s.d 25 Juni 2021
4. Pengumuman hasil seleksi PPDB

SKhN
26 Juni 2021

5. Daftar Ulang SKhN 1 s.d 10 Juli 2021
6. Awal Tahun Pelajaran 2021/2022 12 Juli 2021



Pengumuman Pendaftaran SKhN

Website resmi sekolah;

Website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Banten (http://ppdb.bantenprov.go.id/)

Website resmi pemerintah Provinsi Banten.

01

02

03

02

http://ppdb.bantenprov.go.id/


Daya Tampung SKhN
1. Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang

akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan

dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia, dikurangi

dengan jumlah peserta didik yang tinggal kelas pada tahun

pelajaran sebelumnya;

2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas

pada SKh Negeri setiap kekhusuan dan satuan pendidikan

untuk jenjang TKLB dan SDLB paling banyak 5 (lima) orang

peserta didik sedangkan SMPLB dan smalb paling banyak 8

(delapan) orang peserta didik;

3. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SKh

Negeri di Provinsi Banten terdapat dalam lampiran 3.



Seleksi PPDB SKhN

1

2

3

Semua calon peserta didik berhak mengikuti seleksi

PPDB sesuai jenis kekhususan dan jenjang

pendidikannya;

Seleksi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus

pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan

SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen

persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai

dengan jenis kekhususan calon peserta didik;

Hasil seleksi berupa hasil verifikasi dokumen dengan

jumlah calon peserta didik hingga batas kuota sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penetapan Hasil Seleksi
01

02

03

Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara mandiri melalui rapat

dewan guru yang dipimpin oleh Kepala satuan pendidikan;

Hasil rapat satuan pendidikan diverifikasi dan direkonsiliasi bersama

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk selanjutnya

ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan;

Hasil penetapan calon peserta didik yang diterima diumumkan kepada

masyarakat melalui media yang disediakan oleh satuan pendidikan;

Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilakukan

secara terbuka melalui media yang disediakan oleh satuan pendidikan

yang memuat tentang: nomor pendaftaran nama peserta didik yang

diterima asal satuan pendidikan dan peringkat hasil seleksi pada satuan

pendidikan.

02



Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang 
dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang
dengan protokol kesehatan sesuai masa darurat covid 19 yang ditetapkan oleh Gubernur
Banten;

2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima

tidak mendaftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;

3. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah

sebagai berikut:
a. Menunjukkan dokumen asli yang telah ditunjukan pada saat

pendaftaran secara luring/offline;

b. Kartu pendaftaran asli;

c. Menunjukkan bukti tanda terima; dan

d. Dokumen lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang

bersangkutan;

e. Apabila pada waktu pendaftaran ulang masih berada pada masa covid-

19 maka penyerahan dokumen dilakukan dengan memperhatikan

protokol kesehatan covid-19.



Pengaduan



Pengaduan



Terima
Kasih

Panitia PPDB 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
TP 2021/2022 
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