
INFORMASI PPDB  

SMA NEGERI 1 BONTANG 

TAHUN PELAJARAN 2022/2023 

 

PERSYARATAN : 

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA:  

a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung tanggal 1 Juli 2022; dibuktikan dengan : 

1) akta kelahiran, atau 

2) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh 

lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon 

peserta didik. 

b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat;  

c. memiliki ijazah/STTB SMP /MTs/Paket B/Wustha atau bentuk lain yang sederajat;  

d. memiliki surat keterangan terdaftar sebagai peserta ujian sekolah (khusus calon peserta didik 

lulusan tahun 2022) dan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester 

terakhir.  

2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri. 

3. Menyerahkan Surat Keterangan BEBAS NARKOBA yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 

pada saat daftar ulang, setelah calon peserta didik dinyatakan diterima pada satuan pendidikan. 

 

PENDAFTARAN 

1. Mekanisme PPDB Dalam Jaringan (daring/online)  

a. Teknis Pendaftaran  

1) Wajib melaksanakan/mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan Pemerintah;  

2) Calon peserta didik mendaftar secara daring/online dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;  

3) Calon peserta didik mengunggah/upload berkas pendaftaran;  

4) Operator satuan pendidikan memverifikasi tanda bukti pendaftaran dan berkas pendaftaran 

yang telah diupload oleh calon peserta didik dan tanda bukti pendaftaran;  

5) Operator satuan pendidikan mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran;  

6) Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran;  

7) Calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum 

terdaftar;  

8) Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara online melalui http://kaltim.siap-

ppdb.com   

b. Pilihan Satuan Pendidikan Calon peserta didik pada saat pendaftaran dapat memilih satuan 

pendidikan paling banyak 3 (tiga) satuan pendidikan sesuai zona PPDB yang telah ditetapkan oleh 

Cabang Dinas Wilayah II Bontang-Kutim bekerjasama dengan MKKS SMA/SMK/SLB/SKh 

Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 

2. Calon peserta didik yang sudah mendaftar di SMA tidak bisa mendaftar di SMK, sebaliknya calon 

peserta didik yang sudah mendaftar di SMK tidak bisa lagi mendaftar di SMA.  

3. Apabila ingin melakukan perubahan pilihan satuan Pendidikan dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) 

hari sebelum pendaftaran hari terakhir. dan tidak ada pencabutan berkas sesudah pengumuman. 

 

 

 



PENAMBAHAN NILAI 

1. Prestasi Akademik dan Non Akademik  

a. Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara 

berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan dan 

sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan 

olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KSN, LKS, 02SN dan FLS2N), Kementerian 

Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk 

organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir.  

b. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba individu sebagaimana huruf a adalah sebagai berikut:  

➢ Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90;  

➢ Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80 75;  

➢ Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;  

➢ Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55,50, 45;  

c. Penambahan nilai yang diberikan pada lomba beregu sebagaimana huruf a adalah sebagai berikut:  

➢ Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95,90;  

➢ Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75;  

➢ Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60;  

➢ Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55,50, 45;  

d. Prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar 

huruf a untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang 

diberikan adalah sebagai berikut:  

➢ Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 55, 50, 45;  

➢ Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 40, 35, 30;  

e. Penambahan nilai yang diberikan pada penghapal Al Qur'an atau Tahfidz Qur'an bagi calon peserta 

didik yang beragama Islam yaitu:  

➢ Penghafal 1 Juz : diberi tambahan nilai 10  

➢ Penghafal 2 Juz : diberi tambahan nilai 20 

➢ Penghafal 3 Juz : diberi tambahan nilai 30  

➢ Penghafal 4 Juz : diberi tambahan nilai 40  

➢ Penghafal 5 Juz : diberi tambahan nilai 50  

➢ Penghafal 6 Juz : diberi tambahan nilai 60 

➢ Penghafal 7 Juz : diberi tambahan nilai 70  

➢ Penghafal 8 Juz : diberi tambahan nilai 80  

➢ Penghafal 9 Juz : diberi tambahan nilai 90  

➢ Penghafal ≥10 Juz : diberi tambahan nilai 100  

Dengan menunjukkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Tahfidz yang berwenang dan Surat 

Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan;  

f. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki 

bobot nilai tertinggi;  

g. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing 

anggota, maka wajib menyertakan surat keputusan dari instansi yang terkait/berwenang;  

h. Nilai tambahan yang diperoleh secara beregu diatur sebagai berikut:  

NO Jumlah Anggota Jumlah Pembagi Keterangan 

1. 2 Peserta 2 (dua) Beregu 

2. 3 Peserta 3 (tiga) Beregu 

3. 5 Peserta 5 (lima) Beregu 

4. ≥ 6 Peserta 6 (enam) Beregu 

 

i. Calon peserta didik pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih 3 (tiga) pilihan untuk SMA 

dan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK;  



j. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

2. Penghargaan Khusus Untuk calon peserta didik yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS diberikan 

tambahan nilai 20. Dibuktikan dengan surat keputusan kepala satuan Pendidikan asal tentang susunan 

pengurus OSIS sesuai periode jabatan calon peserta didik.  

3. Pilihan Sekolah  

a. Penambahan Nilai sebesar 20 (dua puluh) poin diberikan kepada setiap Pilihan I (pertama). 

b. Penambahan Nilai tidak diberikan pada Pilihan II (kedua) dan seterusnya. 

 

JALUR BINA LINGKUNGAN 

1. Bina Lingkungan RT prioritas bagi calon peserta didik SMA/SMK, dengan ketentuan:  

Calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dilingkungan sekitar satuan pendidikan dengan 

menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta melampirkan foto copy. Kartu Keluarga tersebut 

diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau minimal bulan Mei 2021, dan 

daftar RT prioritas ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan 

MKKS SMA/SMK Kabupaten/Kota.  

2. Bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat prioritas untuk diterima 10% (sepuluh 

persen) dari daya tampung sekolah untuk SMA dan 10% (sepuluh persen) dari daya tampung 

kompetensi keahlian untuk SMK 

 

JALUR AFIRMASI 

1. PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:  

a. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;  

b. Penyandang disabilitas; dan  

c. Anak kandung guru diluar satuan Pendidikan tempat tugas guru tersebut bertugas.  

2. Jalur Afirmasi bagi calon peserta didik SMA dan SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak 

mampu, dibuktikan dengan (bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari 

pemerintah pusat atau daerah) melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu/Surat 

Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menunjukkan aslinya 

pada saat verifikasi dengan kuota 15% (lima belas) persen dari daya tampung sekolah;  

3. Calon peserta didik anak kandung guru diluar satuan pendidikan tempat tugas guru tersebut bertugas, 

dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Asli, serta melampirkan foto copy KK, dan SK 

pembagian tugas/mengajar;  

4. Calon peserta didik jalur afirmasi diterima satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan KK 

dan boleh memilih 3 (tiga) pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan 5 (lima) kompetensi keahlian 

untuk SMK;  

5. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur 

afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan 12 peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak 

tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;  

6. Surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara 

hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak 

mampu;  

7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan 

keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib 

melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  



8. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI DAN ANAK KANDUNG GURU 

1. Jalur perpindahan orangtua/wali adalah calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua 

atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak surat 

penugasan diterbitkan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;  

2. Calon peserta didik jalur perpindahan tugas orangtua diterima di satuan pendidikan terdekat dengan 

domisili berdasarkan surat keterangan domisili dari RT dan Kelurahan setempat, dan boleh memilih 3 

(tiga) pilihan satuan pendidikan untuk SMA dan 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK;  

3. Calon Peserta Didik anak kandung guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tempat tugas 

guru dan tenaga kependidikan tersebut bertugas, dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli serta 

melampirkan fotocopy KK dan SK pembagian tugas/mengajar;  

4. Calon peserta didik jalur perpindahan orangtua/wali, anak kandung guru dan tenaga kependidikan 

diterima sesuai kuota paling banyak 5% (lima persen). 

 

TAHAP SELEKSI 

Seleksi pada SMA ada 4 jalur,yaitu:  

1. Jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta 

didik yang diterima, yaitu:  

a. Jalur umum dengan ketentuan:  

1) Calon peserta didik yang memiliki jumlah/akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 

5 (lima) semester terakhir, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Matematika, IPA dan IPS dan penambahan nilai.  

2) Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, 

ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan melalui 

kesepakatan antar Pemerintah Daerah dan atau Cabang Dinas yang saling berbatasan.  

b. Jalur Bina Lingkungan RT prioritas (terlampir)  

2. Jalur Afirmasi dengan kuota 15% (lima belas persen).  

3. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali dan Anak kandung Guru dan tenaga kependidikan dengan kuota 

5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.  

4. Jalur Prestasi dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang 

diterima, yaitu calon peserta didik yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal 11. Penentuan penetapan 

prosentase dan mekanisme jalur prestasi, ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah II dan MKKS 

 

PENGUMUMAN HASIL AKHIR DAN DAFTAR ULANG 

1. Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (daring/online) dan luar 

jaringan (luring/offline) Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan jadwal;  

2. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir harus melakukan daftar 

ulang di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;  

3. Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan 

gugur;  

4. Tidak ada proses pencabutan berkas pendaftaran setelah pengumuman;  

5. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya 

sebagai peserta didik pada satuan Pendidikan yang bersangkutan 



Lampiran  : 

JADWAL PELAKSANAAN PPDB 

 

 

KUOTA PPDB JENJANG SMA KOTA BONTANG 

 

 



 

 

 

NARA HUBUNG : 

1. Dra. Sri Malayati : 0813 – 4635 - 3676 

2. Panitia PPDB SMA NEGERI 1 BONTANG : 0812 – 5055 - 7417 


