
 

 

 

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 

SMP NEGERI 1 BOYOLALI 

TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

I. WAKTU PENDAFTARAN 

1. Jadwal Pendaftaran 

No Jalur Waktu Pelaksanaan 

1 Prestasi 

Pengambilan formulir 11 – 12 Juni 2021 

Pengumpulan berkas 14 – 18  Juni 2021 

Pengumuman 19 Juni 2021 

2 Afirmasi/ Mutasi 

Pengambilan formulir 11 – 12 Juni 2021 

Pengumpulan berkas 17 – 18  Juni 2021 

Pengumuman 19 Juni 2021 

3 Jalur Zonasi 

Pengambilan formulir 11 – 12 Juni 2021 

Pengumpulan berkas 21 – 24 Juni 2021 

Pengumuman 26 Juni 2021 

2. Waktu   : 07.30 s.d. 12.00 WIB 

 

II. DAYA TAMPUNG DAN JALUR PPDB 

1. Daya tampung SMP Negeri 1 Boyolali sebanyak 9 kelas x 

32 = 288 peserta didik: 

a. Jalur Zonasi (50%) = 144 peserta didik; 

b. Jalur Afirmasi (15%) = 44 peserta didik;  

c. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali (5%) = 12 peserta 

didik;   

d. Jalur Prestasi (30%) = 88 peserta didik. 

 

III. PERSYARATAN 

Untuk verifikasi calon peserta didik menyerahkan berkas sesuai 

tanggal pendaftaran: 

1. Jalur Prestasi 

a. Formulir pendaftaran yang telah diisi; 

b. Surat keterangan lulus SD/ MI tahun 2021; 

c. Menunjukkan akte kelahiran asli; 

d. Fc akte kelahiran dengan batas usia maksimal 15 

tahun pada tanggal 1 Juli 2021;  

e. Fc KK diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau 

surat keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh 

Lurah/Kepala Desa setempat paling singkat 1 (satu) 

tahun per 1 Juli 2021; 

f. Menunjukkan KK asli; 

g. Pas foto hitam putih/ berwarna  3 x 4 sebanyak 2 

lembar; 

h. Fc rapor kelas IV dan V (semester 1 dan 2), serta 

kelas VI semester 1 yang telah dilegalisir; 

i. Surat keterangan nilai rapor kelas IV dan V (semester 

1 dan 2), serta kelas VI semester 1 mata pelajaran 

Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang ditanda 

tangani kepala SD/ MI; 

j. Fc piagam prestasi tertinggi akademik/nonakademik 

yang dilaksanakan secara berjenjang dan dilegalisir 

pejabat berwenang, serta menunjukkan piagam 

aslinya; 

k. Calon peserta didik berasal dari zona 1, zona 2, dan 

luar zona wilayah SMP Negeri 1 Boyolali (lihat poin 

VIII dan IX); 

l. Semua berkas dimasukkan dalam stopmap kuning. 

2. Jalur Afirmasi 

a. Formulir pendaftaran yang telah diisi; 

b. Surat keterangan lulus SD/ MI; 

c. Menunjukkan akte kelahiran asli; 

d. Fc akte kelahiran dengan batas usia maksimal 15 

tahun per 1 Juli 2021;  

e. Fc KK diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau 

surat keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh 

Lurah/ Kepala Desa setempat paling singkat 1 (satu) 

tahun per 1 Juli 2021; 

f. Menunjukkan KK asli; 

g. Pas foto hitam putih/ berwarna  3 x 4 sebanyak 2 

lembar; 

h. Menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu 

Program Keluarga Harapan (PKH) asli; 

i. Fc KIP/PKH yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa; 

j. Surat pernyataan orang tua/ wali peserta didik yang 

menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila 

memalsukan bukti keikutsertaan dalam program 

penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah 

pusat/ daerah; 

k. Calon peserta didik berasal dari zona 1, zona 2, dan 

luar zona wilayah SMP Negeri 1 Boyolali (lihat poin 

VIII dan IX); 

l. Semua berkas dimasukkan dalam stopmap hijau. 

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (Mutasi) 

a. Formulir pendaftaran yang telah diisi; 

b. Surat keterangan lulus SD/ MI; 

c. Menunjukkan akte kelahiran asli; 

d. Fc akte kelahiran dengan batas usia maksimal 15 

tahun pada tanggal 1 Juli 2021;  

e. Fc KK dari daerah asal; 

f. Fc KK saat ini atau surat keterangan domisili dari 

RT/RW diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat; 

g. Menunjukkan KK asli; 

h. Pas foto hitam putih/ berwarna  3 x 4 sebanyak 2 

lembar; 

i. Fc surat penugasan dari instansi/ lembaga/ kantor/ 

perusahaan yang mempekerjakan dan telah dilegalisir; 

j. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/ wali dapat 

digunakan untuk anak guru SMP Negeri 1 Boyolali; 

k. Semua berkas dimasukkan dalam stopmap  biru. 

4. Jalur Zonasi 

a. Formulir pendaftaran yang telah diisi; 

b. Surat keterangan lulus SD/ MI; 

c. Menunjukkan akte kelahiran asli; 

d. Fc akte kelahiran dengan batas usia maksimal 15 

tahun pada tanggal 1 Juli 2021;  

e. Fc KK diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun atau 

surat keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh 

Lurah/ Kepala Desa setempat paling singkat 1 (satu) 

tahun per 1 Juli 2021; 

f. Menunjukkan KK asli; 

g. Pas foto hitam putih/ berwarna  3 x 4 sebanyak 2 

lembar; 

h. Calon peserta didik berasal dari dalam zona 1  wilayah 

SMP Negeri 1 Boyolali (lihat tabel VIII) dan zona 2 

wilayah SMP Negeri 1 Boyolali (lihat tabel IX); 

i. Semua berkas dimasukkan dalam stopmap merah. 

 

IV. TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran jalur prestasi, afirmasi, perpindahan tugas 

orang tua (mutasi), dan zonasi dilaksanakan secara 

langsung di SMP Negeri 1 Boyolali; 

2. Calon peserta didik jalur prestasi, afirmasi, dan 

perpindahan orang tua  hanya dapat memilih 1 pilihan 

yaitu  SMP Negeri 1 Boyolali; 

3. Pendaftaran jalur zonasi secara daring/online dilakukan 

oleh panitia PPDB; 

4. Calon peserta didik jalur zonasi dapat memilih 3 sekolah 

dalam zonasinya;  

5. Berkas verifikasi diserahkan kepada panitia PPDB sesuai 



jadwal dengan memperhatikan protokol kesehatan; 

6. Calon peserta didik menerima bukti pendaftaran setelah 

verifikasi berkas. 

 

V. SELEKSI PPDB 

1. Jalur Prestasi  

Komponen penilaian akhir terdiri: 

a. lulusan tahun 2021 menggunakan rata-rata nilai rapor 

5 semester (kelas IV semester 1 dan 2, kelas V 

semester 1 dan 2, dan kelas VI semester 1) untuk 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, 

dan piagam/sertifikat kejuaraan bidang akademik 

dan/atau nonakademik yang diperoleh pada jenjang 

SD/MI atau sederajat (bagi yang memiliki) dengan 

ketentuan; 

1) piagam/sertifikat diperoleh minimal 6 (enam) bulan 

dan maksimal 3 (tiga) tahun terakhir; 

2) juara internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 

langsung diterima; 

3) tabel nilai kejuaraan dengan bobot  sebagai 

berikut: 

No Event/Jenjang 
Pering- 

kat 

Penambahan 

Nilai 

1. Internasional 

I 

langsung 

diterima 

II 

III 

2. Nasional 

I 

II 50 

III 40 

3. Provinsi 

I 30 

II 27,5 

III 25 

4. 
Kabupaten/ 

Kota 

I 22,5 

II 20 

III 17,5 

5. Kecamatan 

I 15 

II 12,5 

III 10 

 

4) kategori kejuaraan dikelompokkan menjadi: 

a) bidang akademik/sains (Matematika dan atau 

IPA) /ilmu pengetahuan (selain Matematika 

dan IPA); 

b) bidang nonakademik meliputi teknologi tepat 

guna, seni dan budaya, olahraga, 

keteladanan, bela negara, nasionalisme, 

kepramukaan, dan MAPSI; 

5) untuk kejuaraan beregu/kelompok maksimal 6 

orang peserta; 

b. sekolah berwenang menentukan piagam/sertifikat 

sesuai ketentuan dan menguji calon peserta didik 

menurut kejuaraan yang diperolehnya; 

c. Nilai Akhir (NA) = A + B   

A = rata-rata nilai rapor 

             B = nilai piagam/kejuaraan 

d. jika calon peserta didik memiliki piagam penghargaan 

lebih dari satu kejuaraan maka dipilih salah satu yang 

memiliki nilai tertinggi; 

e. jika nilai prestasi calon peserta didik sama maka 

diprioritaskan pada calon peserta didik yang lebih tua. 

2. Jalur Afirmasi 

a. Berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan 

kepemilikan KIP/PKH orang tua/wali; 

b. Melampirkan surat pernyataan orang tua/wali yang 

bersedia diproses secara hukum apabila terbukti 

memalsukan bukti keikutsertaan KIP/PKH; 

c. Berdomisili dalam zona atau luar zona SMP Negeri 1 

Boyolali; 

d. Sekolah akan melakukan verifikasi data dan lapangan; 

e. Jika calon peserta didik melebihi kuota, maka  

1) diprioritaskan pada calon peserta didik yang 

terdekat dengan sekolah; 

2) diprioritaskan pada calon peserta didik yang lebih 

tua. 

f. Jika kuota belum terpenuhi maka dipenuhi dari  jalur 

zonasi. 

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (Mutasi) 

a. Jika kuota melebihi maka diprioritaskan pada calon 

peserta didik yang lebih tua. 

b. Jika kuota belum terpenuhi maka kekurangannya 

dipenuhi dari jalur prestasi. 

4. Jalur Zonasi 

a. Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak 

tempat tinggal terdekat ke SMP Negeri 1 Boyolali 

dalam zonasi yang ditetapkan. Zonasi SMP Negeri 1 

Boyolai terdiri dari zona 1 dan zona 2     (lihat tabel 

VIII dan IX). 

b. Jarak tempat tinggal terdekat dihitung berdasarkan 

jarak tempuh dari gedung balai desa/kelurahan ke 

SMP Negeri 1 Boyolali Jalan Merbabu 37 melalui jalur 

transportasi umum. 

c. Jika jarak tempat tinggal sama maka yang menjadi 

skala prioritas adalah usia calon peserta didik yang 

lebih tua. 

 

VI. BIAYA 

Penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 1 Boyolali tidak 

dipungut biaya (gratis). 

 

VII. DAFTAR ULANG 

Bagi calon peserta didik yang diterima wajib: 

1. melakukan daftar ulang tanggal 28 s.d. 30 Juni 2021 dan 

bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan 

diri. 

2. menunjukkan kartu pendaftaran. 

3. mengumpulkan fc kartu NISN. 

4. mengumpulkan surat keterangan nilai rapor kelas IV dan V 

(semester 1 dan 2), serta kelas VI semester 1 mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang 

ditanda tangani kepala SD/ MI (khusus  jalur afirmasi, 

mutasi, dan zonasi) dengan menyertakan fc rapor yang 

telah dilegalisir. 

 

VIII. TABEL ZONA 1 SMP NEGERI 1 BOYOLALI 

NO DESA/KELURAHAN 
JARAK DISETUJUI 

DESA (m) 

1 SISWODIPURAN 0 

2 BANARAN 1.300 

3 PULISEN 1.400 

 

IX. TABEL ZONA 2 SMP NEGERI 1 BOYOLALI 

NO DESA/KELURAHAN 
JARAK DISETUJUI 

DESA (m) 

1 KARANGGENENG 2.500 

2 PUSPORENGGO 2.800 

3 KIRINGAN 3.300 

4 WINONG 3.900 

 

Boyolali,   7 Juni 2021 

Kepala Sekolah, 

 
NURNANINGSIH, S.Pd., M.M. 

NIP 19640601 198601 2 002 


