DRAFT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR/KEP.GUB/DISDIK-1.3/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNISPENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASATAHUN PELAJARAN 2019/2020
GUBERNUR JAMBI,
Menimbang

: a.

bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan
dan

memperoleh

manfaat

dari

ilmu

pengetahuan,

teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidup dan kesejahteraan;
b. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap
hak

masyarakat

untuk

mendapatkan

layanan

pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus
perlu

dilaksanakan

transparan,

tanpa

secara

obyektif,

diskriminatif,

akuntabel,
dan

dapat

dipertanggungjawabkan;
c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Jambi tentang Petunjuk Teknis
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar
Biasa Tahun Pelajaran 2019/2020;
Mengingat

: 1. Undang-Undang

Darurat

Nomor

19

Tahun

1957

tentangPembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat
I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran-Negara
Tahun

1957

Nomor

75)sebagaimana

telah

diubah

dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat

I

Sumatera

Barat,

menjadiUndang-Undang
Indonesia

Tahun

Jambi

(Lembaran

1958

Nomor

dan

Negara
1646,

Riau

Republik
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor

Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4496);

sebagaimana

telah

diubahdengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan

Pendidikan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun
2019

tentang

Perubahan

Atas

Peraturan

Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-kanak,
Pertama,

Sekolah

Sekolah

Dasar,

Menengah

Sekolah
Atas,

Menengah

dan

Sekolah

Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 669);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah
Provinsi

Jambi

Tahun

2011

Nomor

4,

Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4);

Tambahan

Memperhatikan:

1. Surat

Edaran

Bersama

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2019 dan Nomor 420/2973/SJ tentang Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

KESATU

:

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan
Sekolah

Luar

Biasa

Tahun

Pelajaran

2019/2020,

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEDUA

:

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan diJambi
Padatanggal

Juni 2019

GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR
Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Republik
Indonesia;
4. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud Republik Indonesia;
5. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud Republik Indonesia;
6. Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Kemdikbud Republik Indonesia;
7. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
8. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi;
9. Para Bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi;
10. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi;
11. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR
/KEP.GUB/DISDIK-1.3/2019
TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA
DIDIK
BARUPADA
SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
PETUNJUK TEKNISPENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN
SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2019/2020
BAB I
KETENTUAN UMUM
1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah
penerimaan peserta didik baru pada sekolah.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mencakup Taman
Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas
Luar Biasa (SMALB).
3. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah
yang satu/yang sejenis ke sekolah yang lain/yang sejenis.
4. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian
Nasional

yang

selanjutnya

disebut

SHUN

atau

SKHUN

adalah

suratketerangan resmi sebagaimana bunyi pada Permendikbud Nomor 51
Tahun 2018.
5. Ijazah/Surat

Tanda

Tamat

Belajar

atau

Surat

Keterangan

Yang

Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah
surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya
telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang membidangi urusan
pendidikan.

7. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jambi.
8. Orang

Tua/Wali

Peserta

Didik

adalah

seseorang

yang

karena

kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap peserta
didik yang bersangkutan.
9. Sistem Online adalah sistem pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta
didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri secara terkoneksi melalui jaringan internet.
10. Sistem Offline adalah sistem pendaftaran dan seleksi penerimaan peserta
didik baru secara manual pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
1. PPDBmengedepankan azas-azas sebagai berikut:
a. objektif,artinya

bahwa

harusmemenuhi

ketentuan

umumyangtelah

ditetapkan;
b. transparan,artinya bersifat terbuka dan dapatdiketahuioleh masyarakat
termasuk orangtua peserta didik baru;
c. akuntabel, artinya dapatdipertanggungjawabkan tatacara dan hasilnya
kepada masyarakat; DAN
d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara usia sekolah dapat
mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan
golongan.
2. Pengaturan PPDB bertujuan untuk:
a. memberikan pedoman bagi sekolah dalam melakukan penerimaan
peserta didik baru; dan
b. memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh
layanan pendidikan yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa
diskriminasi.

BAB III
KEGIATAN PENERIMAAN
1. Dalam rangka melaksanakan PPDB dibentuk Panitia PPDB di tingkat
provinsi dan di masing-masing sekolah.
2. Panitia PPDB tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas.
3. Panitia PPDB tingkat sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Sekolah.
4. Panitia PPDB tingkat provinsi mempunyai tugas:
a. menyusun rencana sistem PPDB ditingkat provinsi;
b. melaksanakan PPDB pada jenjang SMA, SMK dan SLB; dan
c. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan PPDB jenjang SMA, SMK
dan SLB di Provinsi Jambi.
5. Panitia PPDB tingkat sekolah mempunyai tugas:
a. melaksanakan verifikasi dan validasi calon peserta didik baru;
b. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru;
c. melaksanakan entri data;
d. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima melalui
sekolah (sistem offline), dan jaringan internet (sistem online); dan
e. melaporkan hasil PPDB kepada Kepala Dinas.
BAB IV
PELAKSANAAN PPDB
1. Pelaksanaan PPDB untuk SMA, SMK, dan SLB dilaksanakan di semua
SMA, SMK, dan SLB.
2. Pelaksanaan PPDB menggunakan sistem luar jaringan (sistem offline) dan
dalam jaringan (sistem online).
3. Tempat pendaftaran PPDB sistem luar jaringan (sistem offline), bertempat
di SMA, SMK, dan SLB pada masing-masing satuan pendidikan yang
dituju di wilayah kabupaten/kota setempat.
4. Tempat

pendaftaran

PPDB

sistem

dalam

jaringan

dilakukan secara mandiri melalui jaringan internet.

(sistem

online),

5. Dalam hal pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru memerlukan
fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas dan/atau SMA, SMK, SLB,
maka penyelenggaraannya diperbolehkan melalui kerjasama dengan
lembaga dan organisasi terkait yang sah, sesuai ketentuan peratuan
perundang-undangan.
BAB V
JALUR PPDB
1.

2.

PPDB dilaksanakan melalui jalur yaitu:
a.

jalur zonasi;

b.

jalur prestasi; dan

c.

jalur perpindahan tugas Orangtua/Wali.

PPDB menggunakan jalur zonasi menerima 80% (delapan puluh persen)
peserta didik yang berdomisili pada jarak zona terdekat dari sekolah
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dari total jumlah keseluruhan
peserta didik yang diterima.

3.

Domisili calon peserta didik yakni berdasarkan alamat pada kartu
keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum
pelaksanaan PPDB.

4.

Zona

wilayah

terdekat

ditetapkan

oleh

Kepala

Dinas

dengan

mempertimbangkan kondisi jumlah anak usia sekolah, dan ketersediaan
daya tampung pada masing-masing sekolah di daerah provinsi Jambi.
5.

Dalam

menetapkan

zonasi

PPDB

pemerintah

daerah

melibatkan

musyawarah/kelompok kerja Kepala Sekolah.
6.

Penetapan zonasi PPDB SMA dibagi dalam zona 1 (satu) sebesar 65%
(enam puluh lima persen), dan zona 2 (dua) sebesar 35% ( tigapuluh lima
persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

7.

Ketentuan wilayah administrasi zona 1 (satu) dan zona 2 (dua)
ditentukan dalam keputusan Kepala Dinas.

8.

PPDB SMK Negeri menggunakan mekanisme yang mempertimbangkan
nilai Ujian Nasional (UN), seleksi tes bakat, minat sebesar 80% (delapan
puluh persen), prestasi sebesar 15% (limabelas persen) dari daya
tampung sekolah, dan perpindahan tugas Orangtua/Wali 5% (lima
persen) dari daya tampung sekolah.

9.

Jika terdapat calon peserta didik dengan nilai UN sama, maka
selanjutnya sekolah memprioritaskan domisili calon peserta didik dalam
wilayah yang sama dengan SMK.

10. Setiap SMA Negeri dan SMK Negeri wajib menerima 20% (dua puluh
persen) peserta didik baru dari jumlah daya tampung pada jalur zonasi
untuk pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu.
11. Ruang lingkup pendaftar dari keluarga tidak mampu berlaku dalam zona
1 dan zona 2 di SMANegeridan SMK Negeri yang dituju.
12. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak
mampu dibuktikan dengan keikutsertaan calon peserta didik pada
program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau
pemerintah daerah, seperti Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Program
Keluarga Harapan dan program sejenisnya.
13. PPDBjalur prestasi menerima 15% (limabelas persen) dari daya tampung
sekolah.
14. Jalur prestasi terdiri dari prestasi akademik dan non akademik.
15. Prestasi akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang
memiliki nilai Ujian Nasionaltertinggi dari seluruh calon peserta didik
yang mendaftar pada satuan pendidikan yang dituju.
16. Prestasi akademik menerima 67%(enam puluh tujuh persen) dari daya
tampung jalur prestasi.
17. Prestasi non akademik diperuntukkan bagicalon peserta didik baru yang
memiliki prestasi di bidang non akademik yang meliputi sains, estetika
(bahasa, sastra, dan seni), dan bidang olahraga.
18. Prestasi

non

akademik

merupakan

prestasi

perorangan

dan

beregu,yangpenyelenggaraannya bersifat berjenjang mulai dari tingkat
kabupaten/kota,

provinsi,

nasional,

dan

internasional

yang

diselenggarakan oleh pemerintah (Kemendikbud, Kemenag, dan lembaga
resmi yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah/KONI).
19. Prestasi non akademik menerima 33% (tiga puluh tiga persen)dari daya
tampung jalur prestasi.
20. PPDB menggunakan jalur perpindahan tugas Orangtua/Wali menerima
5% (lima persen) dari daya tampung.

21. Calon peserta didik baru menggunakan jalur perpindahan tugas
Orangtua/Wali dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi,
lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan persyaratan
tambahan lainnya.
22. Ketentuan lain yang mengatur PPDB Jalur Zonasi diatur dalam
Keputusan Kepala Dinas.
BAB VI
PERSYARATAN PPDB SMA, SMK, SLB
1. Persyaratan Umum PPDB Luar Jaringan (sistem offline)dan Dalam
Jaringan (sistem online) bagi calon peserta didik baru SMA, SMKwajib:
a. melakukan pendaftaran secara langsung ke sekolah yang akan dituju
untuk PPDB luar jaringan;
b. melakukan pendaftaran secara mandiri menggunakan jaringan internet
untuk PPDB dalam jaringan;
c. memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B;
d. memiliki SKHU/SKHUN atau Surat Keterangan Pengganti SKHUN;
e. terdaftar dalam kartu keluarga (KK)paling lambat minimal 6 (enam)
bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
f. untuk calon peserta didik baru yang tamat dari SMP/MTs, Program
Paket B di kabupaten/kota yang sama dengan SMA Negeri atau SMK
Negeri yang akan dituju, namun dikarenakan satu dan lain hal Kartu
Keluarga (KK)-nya berada diluar ketentuan zonasi, maka penetapan
zonasinya berada pada titik SMP/MTs/Program Paket B asal calon
peserta didik baru;
g. Persyaratan

tambahan

untuk

calon

peserta

didik

baru

tetap

melampirkan Kartu Keluarga (KK); dan
h. usiacalon peserta didik setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun
pada tanggal 17 Juli 2019.
2. Persyaratan khusus bagi calon peserta didik SMA, SMK yang dapat
diterima harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tidak bertato baik sementara maupun permanen;
b. tidak bertindik (untuk calon siswa laki-laki);

c. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang
lainnya;
d. tidak

terlibat

dalam

tindakankriminal/melawan

hukum,

dan

pelanggaran norma-norma sosial lainnya;
e. Sekolah Menengah Kejuruan dapat melakukan seleksi bakat, minat
dan

kriteria

khusus

sesuai

dengan

bidang

keahlian/program

keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya yang di tetapkan
sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi; dan
f. tidak butawarna (kecuali program keahlian: bisnis manajemen dan
rekayasa perangkat lunak).
3. Persyaratan umum bagi calon peserta didik baru SLB wajib :
a. melakukan pendaftaran secara langsung ke sekolah yang akan dituju;
b. membawa foto copy ijazah yang telah dilegalisir:
1) SD/SDLB/MI/Program Paket A, atau program lain yang sederajat
bagi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMPLB;
2) SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B atau program lain yang
sederajat bagi calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMALB; dan
c. terdaftar dalam kartu keluarga (KK) paling lambat minimal 6 (enam)
bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
4. Persyaratan tambahan bagi calon peserta didik SLB adalah:
a. menyerahkan fotocopyakta lahir calon peserta didik;
b. menyerahkan hasil tes psikolog (bagi calon peserta didik yang
terindikasi kemampuannya di bawah rata-rata); dan
c. menyerahkan

hasil

spesialis(mata/THT/syaraf/anak)bagi

pemeriksaan
calon

peserta

dokter
didik

yang

terindikasi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, autis.
6. Persyaratan untuk peserta didik yang lulus di bawah tahun pelajaran
2018/2019 (di bawah usia 21 tahun) dapat melakukan pendaftaran
secara langsung ke satuan pendidikan yang dituju mengikuti jadwal
yang tertera pada juknis.
7. Persyaratan bagi calon peserta didik jalur prestasi:
a. melakukan pendaftaran secara langsung ke sekolah yang akan dituju
untuk PPDB luar jaringan (offline);

b. melakukan pendaftaran secara mandiri menggunakan jaringan internet
untuk PPDB dalam jaringan (sistem online);
c. memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B;
d. memiliki SKHU/SKHUN atau Surat Keterangan Pengganti SKHUN;dan
e. memiliki piagam atau sertifikat penghargaan perlombaan yang
diselenggarakan
lembaga

yang

oleh

pemerintah

bekerjasama

(Kemendikbud,

dengan

lembaga

Kemenag,

dan

pemerintah,

yang

dilakukan secara berjenjang);
8. Persyaratan

bagi

calon

peserta

didik

jalur

perpindahan

tugas

orangtua/wali adalah sebagai berikut:
a. melakukan pendaftaran secara langsung ke sekolah yang akan dituju
untuk PPDB Luar Jaringan (sistem offline);
b. melakukan pendaftaran secara mandiri menggunakan jaringan internet
untuk PPDB dalam Jaringan (sistem online);
c. memiliki ijazah SMP/MTs/Program Paket B;
d. memiliki SKHU/SKHUN atau Surat Keterangan Pengganti SKHUN;
e. terdaftar dalam kartu keluarga (KK);
f. memiliki Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau
perusahaan yang mempekerjakan; dan
g. memiliki Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT setempat yang
diketahui oleh Kantor Kelurahan setempat.
BAB VII
TATA CARA PENDAFTARAN
1. Tata cara pendaftaran bagi calon peserta didik baru SMA Negeri, SMK
Negeri Luar Jaringan (sistem offline) wajib:
a. melakukan pendaftaran secara langsung ke sekolah yang akan dituju;
b. untuk sekolah tujuan SMA Negeri, calon peserta didik dapat memilih
maksimal 2 (dua) SMA Negeri pilihan;
c. apabila peserta didik tidak diterima pada sekolah pilihan pertama,
maka panitia sekolah pilihan pertama wajib melimpahkan kepada
sekolah pilihan kedua;
d. tata cara pelimpahan diserahkan sepenuhnya pada sekolah pilihan
pertama;

e. untuk sekolah tujuan SMK Negeri, calon peserta didik dapat memilih 2
(dua) kompetensi keahlian;
f. pilihan tersebut diatas dapat berasal dari satu SMK Negeri atau dua
SMK Negeri berbeda;
g. calonpeserta didik yang telah mendaftar di SMA Negeri tidak dapat
pindah pilihan ke SMK Negeri atau sebaliknya dari SMK Negeri ke SMA
Negeri.
h. menyerahkan bahan persyaratan PPDB kepada panitia PPDB sekolah
untuk selanjutnya dilakukan verifikasi;
i. Persyaratan untuk peserta didik yang lulus di bawah tahun pelajaran
2018/2019 (di bawah usia 21 tahun) dapat melakukan pendaftaran
secara langsung ke satuan pendidikan yang dituju mengikuti jadwal
yang telah ditentukan.
j. setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda
bukti pendaftaran;
k. calon peserta didik yang tidak menyerahkan bukti pendaftaran untuk
dilakukan verifikasi sampai batas waktu yang ditentukan dianggap
mengundurkan diri; dan
l. pengumuman hasil PPDB Luar Jaringan (sistem offline) diumumkan
pada satuan pendidikan tempat calon peserta didik mendaftarkan diri.
2. Tata cara pendaftaran bagi calon peserta didik baru SMA Negeri, SMK
Negeri dalam jaringan (sistem online) wajib:
a. melakukan pendaftaran di laman web portal online SMA, SMK Provinsi
Jambi (http://jambi.siap-ppdb.com);
b. pendaftaran dapat dilakukan dengan 2 (dua) model, yakni model A dan
Model B;
c. pendaftaran Model A, calon peserta didik datang ke sekolah tujuan
(pilihan pertama), untuk mengambil dan mengisi formulir pendaftaran
dilengkapi bahan persyaratan;
d. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan
formulir pendaftaran kepada petugas di sekolah selanjutnya operator
sekolah melakukan entry data pendaftaran;
e. setelah dientry, petugas pendaftaran menyerahkan cetak tanda bukti
pendaftaran kepada calon peserta didik;

f. hasil PPDB sistem online sementara dapat dilihat secara realtime
melalui laman web portal PPDB Provinsi Jambi (http://jambi.siapppdb.com).
g. pendaftaran Model B, calon peserta didik mendaftar secara online
dilaman web portal PPDB Provinsi Jambi (http://jambi.siap-ppdb.com)
dan mencetak tanda bukti pendaftaran;
h. calon peserta didik wajib melapor ke tim layanan panitia PPDB di
sekolah

yang

dituju

dengan

menyerahkanfotocopy

tanda

bukti

pendaftaran dan bahan persyaratan untuk diverifikasi;
i. calon peserta didik menyerahkan foto diri didepan pintu masuk rumah,
serta foto diri di depan rumah dengan latar belakang tampak rumah
secara penuh sebanyak 1 (satu) lembar;
j. tim layanan PPDBsekolah mencetak dan menyerahkan tanda bukti
verifikasi;
k. setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan dalam verifikasi
mendapat tanda bukti pendaftaran;
l. tata cara mendaftar untuk calon peserta didik baru yang tamat dari
SMP/MTs, Program Paket B di kabupaten/kota yang sama dengan
SMA Negeri atau SMK Negeri yang akan dituju, namun dikarenakan
satu dan lain hal Kartu Keluarga (KK)-nya berada diluar ketentuan
zonasi, maka pada bagian pengisian alamat dicantumkan alamat
sekolah;
m. calon peserta didik yang tidak menyerahkan bukti pendaftaran untuk
dilakukan verifikasi sampai batas waktu yang ditentukan dianggap
mengundurkan diri;
n. untuk

Kota

Jambi,

ketentuan

pelaksanaan

PPDB

dengan

menggunakan Model B;
o. pendaftaran dengan model A dan B berlaku untuk kabupaten lainnya
dalam Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh.
p. hasil PPDB sistemonline sementara dapat dilihat secararealtime melalui
laman web portal PPDB Provinsi Jambi (http://jambi.siap-ppdb.com);
q. pengumuman hasil PPDB dalam jaringan (sistem online) dapat dilihat
laman web portal PPDB Provinsi Jambi (http://jambi.siap-ppdb.com).

3. Tata cara pendaftaran bagi calon peserta didik baru SLB Negeri wajib:
a. melakukan pendaftaran secara langsung ke sekolah yang akan dituju;
b. menyerahkan bahan persyaratan PPDB kepada panitia PPDB sekolah;
c. Persyaratan untuk peserta didik yang lulus di bawah tahun pelajaran

2018/2019 (di bawah usia 21 tahun) dapat melakukan pendaftaran
secara langsung ke satuan pendidikan yang dituju mengikuti jadwal
yang tertera pada juknis.
d. setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda

bukti pendaftaran;
e. calon peserta didik yang tidak menyerahkan bukti pendaftaran untuk

dilakukan verifikasi sampai batas waktu yang ditentukan dianggap
mengundurkan diri; dan
f.pengumuman hasil PPDB SLBdapat dilihat pada satuan pendidikan

tempat calon peserta didik mendaftarkan diri.
4. Tata cara pelaksanaan pendaftaran melalui jalur prestasi luar jaringan
(sistemoffline), dan dalam jaringan (sistem online) dan wajib:
a. melakukan pendaftaran di laman web portal online SMA, SMK Provinsi
Jambi (http://jambi.siap-ppdb.com);
b. pendaftaran dapat dilakukan dengan 2 (dua) model, yakni model A dan
Model B;
c. pendaftaran Model A, calon peserta didik datang ke sekolah tujuan
(pilihan pertama), untuk mengambil dan mengisi formulir pendaftaran
dilengkapi bahan persyaratan;
d. calon

peserta

menyerahkan

didik
formulir

baru

mengisi

pendaftaran

formulir
kepada

pendaftaran

petugas

di

dan

sekolah

selanjutnya operator sekolah melakukan entry data pendaftaran;
e. setelah dientry, petugas pendaftaran menyerahkan cetak tanda bukti
pendaftaran kepada calon peserta didik;
f. hasil PPDB online sementara dapat dilihat secara realtime

melalui

laman web portal PPDB Provinsi Jambi (http://jambi.siap-ppdb.com).
g. pendaftaran Model B, calon peserta didik mendaftar secara online
dilaman web portal PPDB Provinsi Jambi (http://jambi.siap-ppdb.com)
dan mencetak tanda bukti pendaftaran;

h. calon peserta didik wajib melapor ke tim layanan panitia PPDB di
sekolah yang dituju dengan menyerahkan fotocopy tanda bukti
pendaftaran dan bahan persyaratan untuk diverifikasi;
i. calon peserta didik baru yang mendaftar di jalur prestasi, juga
mendaftar di SMA Negeri dijalur zonasi, dan SMK Negeri dengan
tatacara yang sama untuk calon peserta didik SMK Negeri;
j. calon peserta didik untuk SMA Negeri yang mendaftar pada jalur
prestasidapat memilih maksimal 2 (dua) SMA Negeri pilihan;
k. jika calon peserta didik baru pendaftar jalur prestasi tidak terjaring
dalam daya tampung jalur prestasi sebesar 15% (lima belas persen),
maka secara otomatis calon peserta didik baru akan diseleksi dalam
jalur zonasi untuk SMA, dan jalur untuk SMK Negeri;
l. hasil PPDB sistemonline sementara dapat dilihat secara realtime
melalui laman web portal PPDB Provinsi Jambi (http://jambi.siapppdb.com); dan
m. pengumuman hasil PPDB dalam Jaringan (sistem online) dapat dilihat
laman web portal PPDB Provinsi Jambi (http://jambi.siap-ppdb.com);
5. Tata cara pelaksanaan pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas
Orangtua/Wali, luar jaringan (sistem offline), dan dalam jaringan (sistem
online) wajib:
a. melakukan pendaftaran di laman web portal online SMA, SMK Provinsi
Jambi (http://jambi.siap-ppdb.com);
b. pendaftaran dapat dilakukan dengan 2 (dua) model, yakni model A dan
Model B;
c. pendaftaran Model A, calon peserta didik datang ke sekolah tujuan
(pilihan pertama), untuk mengambil dan mengisi formulir pendaftaran
dilengkapi bahan persyaratan;
d. calon

peserta

menyerahkan

didik
formulir

baru

mengisi

pendaftaran

formulir
kepada

pendaftaran

petugas

di

dan

sekolah

selanjutnya operator sekolah melakukan entry data pendaftaran;
e. setelah dientry, petugas pendaftaran menyerahkan cetak tanda bukti
pendaftaran kepada calon peserta didik;

f. hasil PPDB online sementara dapat dilihat secara realtime

melalui

laman web portal PPDB Provinsi Jambi (http://jambi.siap-ppdb.com);
g. pendaftaran Model B, calon peserta didik mendaftar secara online
dilaman web portal PPDB Provinsi Jambi (http://jambi.siap-ppdb.com)
dan mencetak tanda bukti pendaftaran; dan
h. calon peserta didik wajib melapor ke tim layanan panitia PPDB di
sekolah yang dituju dengan menyerahkan fotocopy tanda bukti
pendaftaran dan bahan persyaratan untuk diverifikasi.
BAB VIII
WAKTU PENDAFTARAN
Tahapan waktu pelaksanaan PPDB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB
Negeri adalah sebagai berikut:
a. sosialisasi PPDB melalui media elektonik, cetak, pengumuman,
pertemuan tatap muka pada bulan Mei s.d Juni 2019;
b. pengumumanpendaftaran PPDB pada tanggal 1 s.d 6 Juli 2019;
c. pendaftaran PPDB dengan

tata carasistem offline

dan

sistem

onlinepada tanggal1 s.d 6 Juli 2019;
d. verifikasi berkas persyaratan pada tanggal 1 s.d 6 Juli 2019;
e. pengumuman hasil dari pelaksanaan PPDB pada tanggal 8 Juli
2019;
f. daftar ulang pada tanggal 9 s.d 13 Juli 2019; dan
g. pengenalan lingkungan sekolah pada tanggal15 s.d 17 Juli 2019.
BAB IX
VERIFIKASI PENDAFTARAN
1. Waktu

verifikasi

bahan

persyaratan

calon

peserta

didik

baru

dilaksanakan selama masa pendaftaran berlangsung.
2. Ketentuan verifikasi setelah dilakukannya pendaftaran adalah sebagai
berikut:
a. menunjukkan bukti pendaftaran onlineuntuk pendaftaran PPDB
secara dalam jaringan;
b. menunjukkan
sementara;

SKHU/SKHUN

asli

atau

tanda

bukti

kelulusan

c. menyerahkan

fotocopy

SKHU/SKHUN

atau

Surat

Keterangan

Pengganti SKHUN yang dilegalisir;
d. menunjukkan kartu keluarga (KK) asli dan melampirkan fotocopy;
e. menunjukkan Surat Keterangan domisili bagi calon peserta didik
baru sebagaimana yang dimaksud pada Bab VI nomor 1 huruf “f”.
f. bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi
tidak mampu menunjukkan kartu keteranganbukti keikutsertaan
peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu
daripemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan menyerahkan
fotocopynya kepada panitia PPDB sekolah;
g. menunjukkan

sertifikat/piagam

asli

dan

menyerahkanfotocopykepada Panitia PPDB sekolah bagi calon siswa
yang mendaftar dengan jalur prestasi;
h. menunjukkan
lembaga,

Surat

kantor,

Penugasan

atau

Orangtua/Wali

perusahaan

yang

dari

instansi,

mempekerjakan

dan

menyerahkan fotocopynya yang telah dilegalisir kepada panitia
verifikasi sekolah;
i. menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT setempat
yang

diketahuiKantor

Kelurahan

setempat,

dan

menyerahkan

fotocopynya yang telah dilegalisir kepada panitia verifikasi sekolah;
j. menyerahkan pas foto warna Calon Peserta Didik ukuran 3x4 cm
sebanyak 2 (dua)lembar;
k. menyerahkan foto diri didepan pintu masuk rumah, serta foto diri
didepan rumah dengan latar belakang tanpak rumah secara penuh
sebanyak 1 (satu) lembar; dan
l. calonpeserta didik baru yang telah di verifikasi tidak dapat lagi
mendaftar di sistem PPDB Online, atau verifikasi yang telah di
sahkan tidak dapat di batalkan.

BAB X
KRITERIA SELEKSI
1. Seleksi

calon

peserta

didik

baru

kelas

X

(sepuluh)

SMA

mempertimbangkan kriteria dengan urutan sebagai berikut:
a. daya tampung sekolah berdasarkan ketentuan rombongan belajar;
b. untuk PPDB jenjang SMA yang dilaksanakan dalam jaringan (sistem
online), ketentuan berdasarkan zonasi adalah pada saat penitikan
alamat calon peserta didik, yakni, titik di atap rumah calon peserta
didik ke titik atap tengah gedung sekolah tujuan pada saat dilakukan
pendaftaran sistem online;
c. untuk calon peserta didik baru yang tamat dari SMP/MTs, Program
Paket B di kabupaten/kota yang sama dengan SMA Negeri atau SMK
Negeri yang akan dituju, namun dikarenakan satu dan lain hal Kartu
Keluarga (KK)-nya

berada diluar

ketentuan zonasi, maka penetapan

zonasinya berada pada titik SMP/MTs/Program Paket B asal calon
peserta didik baru;
d. calon peserta didik baru sebagaimana yang dimaksud pada huruf “c”,
tetap melampirkan Kartu Keluarga (KK) asal domisili siswa;
e. untuk calon peserta didik baru yang tamat dari SMP/MTs, Program
Paket B yang bertempat tinggal dalam asrama (Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Olahraga Pelajar (PPLP), dan Panti Asuhan), maka dapat
mendaftar ke SMA, SMK yang dituju dengan menggunakan alamat
asramanya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala
Asrama;
f. jika terdapat jarak yang sama, maka penilaian berikutnya berdasarkan
kepada calon peserta didik yang lebih awal melakukan verifikasi
pendaftaran;
g. untuk PPDB jenjang SMA yang dilaksanakan luar jaringan (sistem
offline), ketentuan berdasarkan zonasi adalah jarak kedekatan antara
domisili calon peserta didik dengan sekolah yang dituju berdasarkan
alamat pada Kartu Keluarga, mulai dari jarak berdasarkan RT/RW,
kelurahan/desa, kecamatan dan kabupaten;
h. jika terdapat jarak yang sama, maka penilaian berikutnya berdasarkan
nilai Ujian Nasional;

No
1
1

2

Kriteria
Pembobotan
2
Zonasi
RT/RW
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Nilai UN tertinggi

Persentase
NA
4
100

Skor
3

40
30
20
10
Indikator penilaian setelah
zonasi

i. calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak
mampu dibuktikan dengan keikutsertaan calon peserta didik pada
program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat
atau pemerintah daerah, seperti Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu
Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sejenisnya;
j. surat Keterangan

Keluarga tidak mampu tidak dapat

dijadikan

dokumen pendukung keterangan keluarga tidak mampu;
k. setiap SMA Negeri wajib menerima 20% (dua puluh persen) dari jumlah
daya tampung peserta didik baru terhadap pendaftar

dari keluarga

ekonomi tidak mampu;
l. penerimaan calon peserta didik dari keluarga tidak mampu berlaku
dalam zona 1 dan zona 2 di SMANegeridan SMK Negeri yang dituju;
m. kriteria prestasi akademik bagicalon peserta didik baru yang memiliki
nilai Ujian NasionalTertinggi dari seluruh calon peserta didik yang
mendaftar pada satuan pendidikan yang dituju;
n. kriteria prestasi non akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik
baru yang memiliki prestasi di bidang non akademik yang meliputi
sains, estetika (bahasa, sastra, dan seni), dan bidang olahraga;
o. prestasi non akademik merupakan prestasi perorangan dan beregu, yang
penyelenggaraannya
kabupaten/kota,

bersifat
provinsi,

berjenjang
nasional,

dan

mulai

dari

internasional

tingkat
yang

diselenggarakan oleh pemerintah (Kemendikbud, Kemenag, dan lembaga
yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah;

p. kriteria seleksi jalur perpindahan tugas Orangtua/Wali dibuktikan
dengan surat penugasan dari dari instansi, lembaga, kantor, atau
perusahaan yang mempekerjakan, SHUN atau

SKHUN SMP/MTs,

Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT yang
diketahuiKantor Kelurahan setempat; dan
q. SMA yang belum terpenuhi daya tampungnya dapat menerima calon
peserta didik baru dari luar zonasi sesuai jumlah daya tampung.
2. Seleksi

calon

peserta

didik

baru

kelas

10

(sepuluh)

SMK

mempertimbangkan kriteria dengan urutan sebagai berikut:
a. daya tampung sekolah berdasarkan ketentuan rombongan belajar;
b. PPDB SMK Negeri menggunakan mekanisme yang mempertimbangkan
nilai Ujian Nasional (UN);
c. jika terdapat calon peserta didik dengan nilai UN sama, maka
selanjutnya sekolah memprioritaskan domisili calon peserta didik
dalam wilayah yang sama dengan SMK;
d. Sekolah Menengah Kejuruan dapat melakukan seleksi bakat, minat dan
kriteria

khusus

sesuai

dengan

bidang

keahlian/program

keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya yang di tetapkan sekolah
dan institusi pasangan/asosiasi profesi;
e. nilai bobot Rayonisasiprogram keahlian adalah sebagai berikut:
No

Rayonisasi

Bobot

Persentase
NA

Rayonisasi

70

Kabupaten/Kota

70

Provinsi

25

Luar Provinsi

5

Nilai UN
Nilai bobot Program Keahlian

30
Bobot

Bisnis dan Managemen
Matematika

4

Bahasa Inggris

4

IPA

3

Bahasa Indonesia

1

Teknologi dan Rekayasa
Matematika

4

Bahasa Inggris

3

IPA

3

Bahasa Indonesia

1

Teknologi

informasi

dan

Komunikasi

(TIK)
Matematika

4

Bahasa Inggris

3

IPA

3

Bahasa Indonesia

1

Seni dan Industri Kreatif
Matematika

4

Bahasa Inggris

3

IPA

3

Bahasa Indonesia

1

Perhotelan
Matematika

1

Bahasa Inggris

4

IPA

2

Bahasa Indonesia

3

Busana, Kecantikan, Boga
Matematika

4

Bahasa Inggris

3

IPA

2

Bahasa Indonesia

1

f. calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak
mampu dibuktikan dengan keikutsertaan calon peserta didik pada
program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat
atau pemerintah daerah, seperti Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu
Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sejenisnya;
g. Surat Keterangan Keluarga tidak mampu tidak dapat dijadikan
dokumen pendukung keterangan keluarga tidak mampu;

h. kriteria prestasi akademik bagicalon peserta didik baru yang memiliki
nilai Ujian NasionalTertinggi dari seluruh calon peserta didik yang
mendaftar pada satuan pendidikan yang dituju;
i. kriteria prestasi non akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik
baru yang memiliki prestasi di bidang non akademik yang meliputi
sains, estetika (bahasa, sastra, dan seni), dan bidang olahraga;
j. prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf “i” adalah
prestasi perorangan dan beregu, yang penyelenggaraannya bersifat
berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan
internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah (Kemendikbud,
Kemenag, dan lembaga yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah);
k. kriteria seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali dibuktikan
dengan surat penugasan dari dari instansi, lembaga, kantor, atau
perusahaan yang mempekerjakan, SHUN atau

SKHUN SMP/MTs,

Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT mengetahui
Kantor Kelurahan setempat; dan
l. SMK Negeri yang belum terpenuhi daya tampungnya maka untuk
pemenuhannya diserahkan kepada SMK Negeri yang bersangkutan;
3. Seleksi peserta didik baru pada SLB didasarkan berdasarkan pada hal
sebagai berikut:
a. daya tampung sekolah;
b. ketersediaan tenaga pendidik; dan
c. hasilpenilaian terhadap calon peserta didik.
4. Kriteria prestasi non akademikyang dapat diperhitungkan adalah Juara I,
II, III pada kejuaraan atau lomba sebagai berikut:
a. Olimpiade Sains dan Matematika Nasional/Internasional(OSN)jenjang
SMP/MTs;
b. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional/Internasional (O2SN) SMP/MTs;
c. Festivaldan

Lomba

Seni

Siswa

Nasional/Internasional(FLS2N)

SMP/MTs;
d. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional/Internasional(LCSPN) SMP/MTs;
e. Festival Literasi Siswa Nasional (FLSN) jenjang SMP/MTs;
f. KuisKiHajar (Kita Harus Belajar)jenjang SMP/MTs;
g. Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojarijenjang SMP/MTs);

h. Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS) jenjang SMP/MTs;
i. Lomba Cerdas Cermat(LCC) jenjang SMP/MTs;
j. Lomba Karya Ilmiah Pelajar Nasional (LKIP) jenjang SMP/MTs;
k. Lomba Cipta Puisi,Cipta lagu,Melukis dan membatik Nasionaljenjang
SMP/MTs;
l. Lomba Debat Bahasajenjang SMP/MTs;
m. Lomba kepramukaan yang diselenggarakan oleh induk organisasi
pramuka; dan
n. Lomba yang diadakan oleh Induk Organisasi Olahraga (KONI).
5. Persyaratan tambahan untuk jalur prestasi adalah sebagai berikut:
a. piagam/sertifikat

dilegalisir

oleh

Dinas

Pendidikan

Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tempatkejuaraan dan serta dapat
menunjukkan aslinya;
b. skor prestasiyang diperhitungkan adalah skor dengan nilai prestasi
tertinggi;
c. bobot nilai prestasi non akademik:
Tingkat/Jenjang

Internasional

Nasional

Provinsi

Kabupaten/Kota

Peringkat

Bobot Nilai

I

22.50

II

20.00

III

17.50

I

17.50

II

15.00

III

12.50

I

12.50

II

10.00

III

7.50

I

7.50

II

5.00

III

2.50

d. calon peserta didik baru menggunakan jalur perpindahan tugas
orangtua/wali dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi,
lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan Surat
Keterangan.
BAB XI
PEMBIAYAAN
Pendaftaran PPDB untuk calon peserta didik baru tidak dikenakan biaya.
BAB XII
LAIN-LAIN
1. Pemalsuan

dokumen

verifikasi

dapat

dikenakan

sanksi

berupa

menggugurkan calon peserta didik dalam sistem PPDB.
2. Pemalsuan dokumen verifikasi yang terbukti setelah tahapan PPDB
selesai, maka siswa yang bersangkutan di keluarkan dari sekolah
setelah dilakukan verifikasi oleh sekolah dan Dinas.
3. Pemalsuan dokumen dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun
2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

