
INFORMASI DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU 

SMA NEGERI 1 NGLUWAR 

TAHUN 2022-2023 

 

1. Daftar ulang dilakukan mulai tanggal 5 sd 7 Juli 2022 dibagi dengan jadwal 

sebagai berikut : 

NO HARI, TANGGAL WAKTU JALUR 

1 Selasa, 5 Juli 2022 07.00 – 11.30 Wib Zonasi No Urut 1-80 

2 Selasa, 5 Juli 2022 12.30 – 15.00 Wib Zonasi No Urut 81–159 

3 Rabu, 6 Juli 2022 07.00 – 11.30 Wib Zonasi Khusus No Urut 1–14 
Prestasi No Urut 1-57 

4 Rabu, 6 Juli 2022 12.30 – 15.00 Wib Afirmasi No Urut 1-58 

 

2. Menyiapkan persyaratan dokumen yang harus dibawa saat daftar ulang 

yaitu : 

PERSYARATAN UMUM : 

a. Siswa mengisi Blangko Buku Induk kemudian dicetak. Blangko buku 

induk bisa didownload di grup telegram. (boleh diketik/tulis tangan) 

b. Siswa mengisi Tata Surat Pernyataan kemudian dicetak. Form Surat 

Pernyataan bisa didownload di grup telegram. (boleh diketik/tulis 

tangan) 

PERSYARATAN JALUR ZONASI : 

a. Print out bukti pendaftaran. 

b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah padasaat 

pendaftaran PPDB. 

c. FC Buku Rapor SMP/sederajat dan menunjukkan buku rapot asli. 

d. FC Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/sederajatyang 

diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan serta 

menunjukkan berkas asli. 

e. FC Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yangberpenghargaan 

sama dengan ijazah SMP/ ljazah programPaket B/Ijazah satuan 

pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat dengan 

SMP dan menunjukkan ijazah asli. 

f. FC Akta kelahiran dan menunjukkan akte asli dengan batas usia paling 

tinggi 21 (dua puluhsatu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022-

2023, danbelum menikah; 

a. FC KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 

pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dan 

menunjukkan KK asli 

g. Surat Keterangan bahwa Pondok Pesantren terdaftar pada EMIS yang 

diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementrian Gama Provinsi Jawa 

Tengah (bagi CPD dari pondok pesantren) 

h. FC Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak 

berjenjang (khusus bagi yang memiliki) minimal berumur 6 bulan 

maksimal 3 tahun 

i. Pas Photo hitam putih ukuran 3 x 4 (4 lembar) 

 

PERSYARATAN JALUR AFIRMASI : 

b. Print out bukti pendaftaran. 

c. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah padasaat 

pendaftaran PPDB. 

d. FC Buku Rapor SMP/sederajat dan menunjukkan buku rapot asli. 

j. FC Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/sederajat yang 

diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan serta 

menunjukkan berkas asli. 

k. FC 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 serta 

menunjukkan berkas asli. 

e. FC Akta kelahiran dan menunjukkan akte asli dengan batas usia paling 

tinggi 21 (dua puluhsatu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022-

2023, dan belum menikah; 

f. FC KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 

pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dan 

menunjukkan KK asli 

g. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah) dikecualikan bagi yang telah 

terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari 

Kementerian Sosial RI dan atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 

h. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas KesehatanProvinsi 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 covid19 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. 



l. FC Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak 

berjenjang (khusus bagi yang memiliki) minimal berumur 6 bulan 

maksimal 3 tahun 

m. Pas Photo hitam putih ukuran 3 x 4 (4 lembar) 

 

 

PERSYARATAN JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA : 

a. Print out bukti pendaftaran; 

b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat 

pendaftaran PPDB. 

c. FC Buku Rapor SMP/sederajat dan menunjukkan buku rapot asli. 

d. FC Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/sederajatyang 

diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan serta 

menunjukkan berkas asli. 

e. FC Ijazah SMP/ sederajat atau surat yang berpenghargaan sama dengan 

ljazah SMP/ ijazah Program Paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri 

yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat serta menunjukkan berkas asli. 

f. FC Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluhsatu) 

tahun pada awal tahun pelajaran baru 2O22-2O23, dan belum menikah 

serta menunjukkan berkas asli. 

g. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atauperusahaan yang 

mempekerjakan. 

h. Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan surat 

Pernyataan dari Kepala Sekorah yangbersangkutan dilampiri surat 

Keputusan/ penugasan dari pejabat yang berwenang. 

i. FC Kartu Keluarga di luar zonasi serta menunjukkan KK asli 

j. FC Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak 

berjenjang (khusus bagi yang memiliki) minimal berumur 6 bulan 

maksimal 3 tahun 

k. Pas Photo hitam putih ukuran 3 x 4 (4 lembar) 

 

PERSYARATAN JALUR PRESTASI : 

a. Print out bukti pendaftaran. 

b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat 

pendaftaran PPDB. 

c. FC Buku Rapor SMP/sederajat dan menunjukkan buku rapot asli. 

d. FC Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/sederajat yang 

diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan serta 

menunjukkan berkas asli. 

e. FC Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan 

sama dengan ljazah SMP/ ijazah program Paket B/ljazah satuan 

pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/ setingkat serta 

menunjukkan berkas asli. 



f. FC Akta kelahiran serta menunjukkan akte asli dengan batas usia paling 

tinggi 21 (dua puluhsatu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2022-

2023, dan belum menikah. 

g. FC Kartu Keluarga yang masih berlaku serta menunjukkan KK asli. 

h. FC Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang 

ditetapkan serta menunjukkan piagam asli, yang diterbitkan paling 

singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 

pendaftaran PPDB 

i. Pas Photo hitam putih ukuran 3 x 4 (4 lembar) 

 

3. Teknis daftar Ulang: 

a. Peserta didik datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan 

b. Peserta didik datang ke sekolah dengan menggunakan seragam 

OSIS/seragam identitas SMP/MTs dan memakai sepatu 

c. Peserta didik wajib mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan 

menggunakan masker dan wajib mencuci tangan dengan sabun atau 

menggunakan handsanitizer 

d. Peserta didik mengambil nomor antrian 

e. Peserta didik menyerahkan berkas dokumen 
 


