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PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
SMA NEGERI 2 PATI 

TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023 
 

 

1. MIPA 8 kelas (8 x 36 siswa) = 288 siswa 

2. IPS     4 kelas (4 x 36 siswa )= 144 siswa 

 

 

1. Pengajuan akun, verifikasi berkas dan 

 aktivasi akun    : 15 – 28 Juni 2022 
2. Pendaftaran dan perubahan 

 sekolah pilihan   : 29 Juni – 1 Juli 2022 

3. Evaluasi dan validasi    : 2 – 3 Juli 2022 

4. Pengumuman PPDB   : 4 Juli 2022 

5. Daftar ulang   : 5 – 7 Juli 2022 

6. Awal Tahun Pelajaran Baru 2022/2023 : 11 Juli 2022 

 

 

1. Jalur Zonasi dengan kuota 55% 

a. Zonasi Reguler meliputi: Kecamatan (Pati, Gabus, Margorejo, 

Gembong, Tlogowungu dan Wedarijaksa) 

b. Zonasi Khusus meliputi: Kecamatan (Wedarijaksa dan Tlogowungu) 

2. Jalur Afirmasi dengan kuota  20% 

 Pembagian jalur afirmasi:  

 Siswa miskin paling sedikit  13% 

 Yatim atau piatu paling banyak 2% 
 Anak panti paling banyak  2% 

 Anak nakes paling banyak  3% 

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota 5% 

4. Jalur Prestasi dengan kuota  20% 

 

 

 

 

 

1. Semua Jalur 

1. Buku Rapor SMP/sederajat 

2. Surat Keterangan Nilai Rapor semester 1-V yang diterbitkan oleh Satuan 

Pendidikan yang bersangkutan 

3. Ijazah / Surat keterangan pengganti Ijazah / Surat keterangan lulus 
4. Akta Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun 

pada awal tahun pelajaran baru 2022/2023 dan belum menikah 

2. Jalur Zonasi 

1. Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling 

singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan 

data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

2. Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan (bagi yang memiliki) 

3. EMIS (Educational Management Islamic System) yang diterbitkan 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah bagi calon 

peserta didik dari pondok pesantren 

3. Jalur Afirmasi 

1. Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling 

singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan 

data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

2. Piagam Prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang 

ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 

lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah 

mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag / DinasPendidikan 

Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki) 

3. Calon Peserta Didik terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) dan/atau menyertakan bukti kepemilikan Kartu Indonesia Pintar 

(KIP/KIP) yang diterbitkan oleh Kemendikbud 

4. Calon Peserta Didik baru yatim dan/atau piatu berdasarkan data dari 

(DP3AKB) 

5. Calon Peserta Didik yang berasal dari Panti Asuhan didasarkan atas data 

pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 

6. Calon Peserta Didik Baru terdaftar dalam hasil pendataan putra/putri 

tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya (Data Dinkes Prov) 

4. Jalur Perpindahan Orang Tua 

1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang 

mempekerjakan sekurang - kurangnya perpindahan antar Kabupaten / 

Kota. 

2. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat 

Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat 

Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang. 

3. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang 

ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 

lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah 

mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki) 

4. Kartu Keluarga di luar wilayah zonasi 

5. Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang 

tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah 

tersebut terhitung sejak tanggal penugasan 

5. Jalur Prestasi 

1. Kartu Keluarga yang masih berlaku 

2. 2. Piagam Prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang 

ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 

lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah 

mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag / Dinas Pendidikan 

Kabupaten. 

 

 

 

1. Pengajuan akun 

a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan alamat 

https://ppdb.jatengprov.go.id 

b. CPD memasukan kata kunci yang meliputi: NISN, NIK, dan  Tanggal 

lahir 
c. Jika data CPD telah sesuai dengan kata kunci, CPD  melakukan unggah 

pakta integritas 
d. Selanjutnya CPD melakukan persetujuan pengajuan akun 

e. CPD mencetak bukti pengajuan akun yang  didalamnya tertera nomor 

peserta dan token 

2. Aktivasi akun 

a. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB  dengan 

alamat https://ppdb.jatengprov.go.id pada  laman “Aktivasi” 

b. CPD memasukkan Nomor Peserta dan token yang telah diperoleh dari 

proses  sebagimana tersebut dalam angka 1 dan dalam Pengajuan Akun 

CPD melengkapi alamat email 

c. Langkah terakhir, CPD  membuat kata  kunci (password). Kata kunci 

ini akan digunakan ketika masuk /login ke situs PPDB. 

3. Pendaftaran 

a. CPD menyiapkan berkas persyaratan 

b. Calon Peserta Didik (CPD) mengakses situs publik PPDB dengan 

alamat https://ppdb.jatengprov.go.id. 

c. CPD baru mengisi formulir ajuan akun,  melakukan aktivasi akun 

secara online 
d. CPD baru login menggunakan no peserta berupa NISN dan 

password 
e. CPD baru mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. 

f. CPD melakukan verifikasi dokumen di SMA / SMK N terdekat 

g. CPD baru melakukan pemilihan sekolah 

h. CPD baru mencetak tanda bukti pendaftaran 

i. CPD baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara online dilaman 

situs (https://ppdb.jatengprov.go.id)  

 

 

 

 

A. DAYA TAMPUNG 

B. JADWAL PPDB 

C. JALUR PENDAFTARAN 

D. BERKAS PENDAFTARAN 

mailto:sma2pati@sma2pati.sch.id
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https://ppdb.jatengprov.go.id/
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1. Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 (dua)  

Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 (satu) Satuan 

Pendidikan di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu)  Satuan Pendidikan di 

luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan : 

a. 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 

persyaratan pada jalur afirmasi. 

b. 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 

memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. 

c. 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. 

2. CPD dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur 

pendaftaran selama masa pendaftaran, kecuali jalur 

Perpindahan Tugas Orang Tua. 

 

 

 

1. CPD yang diterima wajib daftar ulang, bagi   yang tidak daftar ulang 

dianggap mengundurkan diri 

2. Pada saat daftar ulang CPD membawa semua berkas/dokumen pendaftaran 

(asli dan foto copy) untuk diverifikasi Satuan Pendidikan 

 

 

 

Komponen Penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada 

jalur prestasi berdasar penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai 

dengan semester 5 (lima) SMP/sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan 

ditambah dengan bobot nilai prestasi perlombaan dan/atau penghargaan di 

bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat 

nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota. 

 

1. Calon Peserta Didik dengan prestasi Juara I, II dan III Internasional dan 

Juara I tingkan Nasional dari kejuaran yang diselenggarakan berjenjang 

diprioritaskan diterima langsung. 

 

 

 

 

2. Bobot nilai prestasi berjenjang 

 

 

 

 

 

 

3. Bobot nilai prestasi tidak  berjenjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan 

dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan 

 
 

 

 

1. Sri Ambarwiyati, S.Pd., M.Pd. (HP. 085 225 016 172) 

2. Rohmat, S.Pd., M.Si.  (HP. 081 392 129 967) 

 

 

 

 
1. Puji Haryanto, S.Kom.  (HP. 085 641 718 923) 
2. Jefricha Rony Pradani, S.Kom. (HP. 085 640 270 729) 

Informasi lebih lanjut dapat diakses di website http://sma2pati.sch.id/ atau 

https://ppdb.jatengprov.go.id/ mulai tanggal 10 Juni 2022 
 

Pati, 6 Juni 2022 

Kepala SMA Negeri 2 Pati, 

 

 

 

 

WIYARSO, S.Pd., M.M. 

Pembina Tk. 1 
      NIP . 196908281998021004 

F. PILIHAN PENDAFTARAN 

G. DAFTAR ULANG : 

H. KOMPONEN PENILAIAN JALUR PRESTASI 

 

I. SANKSI 

J. NARA HUBUNG 

K. POSKO PENGADUAN TEKNIS 
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https://ppdb.jatengprov.go.id/

