
SOSIALISASI PPDB DARING
JENJANG SMP NEGERI

DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

TAHUN 2022



Dasar Hukum

1. Permendikbud No. 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK 

2. Surat Edaran Sesjen Kemdikbudristek Nomor
6998/A5/HK.01.04/2022

3. SK Kepala dinas pendidikan Kota Pekanbaru tentang
Petunjuk teknis PPDB Tahun 2022  



BAB 1 
PENDAHULUAN 



A. Penjelasan umum
1. PPDB Daring dalam rangka meningkatkan efektivitas dan

transparansi proses penerimaan peserta didik baru jenjang SMP
2. Ppdb Daring hanya untuk sekolah status negeri
3. Data awal dari dapodik siswa kelas 6 SD dalam kota pekanbaru. Dari 

Hasil PPDB, data siswa akan masuk secara otomatis di SEKOLAH 
SMP yang menerimanya pada aplikasi dapodik tahun ajaran baru. 

4. Batasan usia : 
a. Minimal usia 9 tahun per tanggal 1 juli 2022 
b. Maximal usia 15 tahun per tanggal 1 juli 2022

9 TAHUN 15  TAHUN

Tidak dapat
mendaftar

Tidak dapat
mendaftar



B. Waktu Pelaksanaan dan Daya Tampung

a. Waktu pelaksanaan : Tanggal 29 Juni – 5 Juli 2022 
b. Dimulai tanggal 29 Juni 2022 pukul 08.00 sampai 24.00 (layanan daring)
c. Pendaftaran ditutup pada tanggal 5 juli pukul 18.00 
d. Pengumuman tanggal 7 juli 2022 
e. sedangkan jika di perlukan layanan luring untuk petugas panitia PPDB SMP 

pukul 08.00 – 12.00 (sesuai jam kerja) di sekolah masing-masing
f. Pendaftaran dilakukan secara online: http://ppdbpekanbaru.id
g. Daya tampung siswa per sekolah dan per jalur mengacu pada juknis PPDB 

kota pekanbaru

http://ppdbpekanbaru.id/


Siswa wajib mengunggah file dokumen pendukung sesuai persyaratan perjalur, diantaranya : 

1. Surat keterangan domisili hanya digunakan untuk kondisi khusus (bencana alam. Longsor , dll) 

2. Dokumen yang diunggah siswa, wajib di verifikasi oleh sekolah tujuan (SMP)

C. Kelengkapan Dokumen

No Dokumen Zonasi Afirmasi Perpindahan Prestasi
akademik

Prestasi Non 
akademik

1 Kartu Keluarga Ṿ Ṿ Ṿ Ṿ Ṿ

2 Akta Kelahiran Ṿ Ṿ Ṿ Ṿ Ṿ

3 Penugasan orang tua - - Ṿ - -

4 Surat keikutsertaan program penanganan
keluarga tidak mampu

- Ṿ - - -

5 Ijazah Ṿ Ṿ Ṿ Ṿ Ṿ

6 Nilai rapor rata2 6 semester - - - Ṿ -

7 Piagam kejuaraan/ lomba - - - - Ṿ



Catatan : 
a. Unggah dokumen dapat dibantu admin sekolah

tujuan (SMP) 
b. Dokumen yang tidak lengkap, tidak akan di 

proses dalam pemeringkatan
c. Dokumen yang tidak diverifikasi oleh admin 

SMP, tidak akan diproses dalam pemeringkatan
d. Ukuran file dokumen maksimal 2 MB
e. Dokumen yang ditolak oleh SMP dapat diunggah

kembali oleh siswa
f. Jenis dokumen yang dapat di unggah yaitu jenis

dokumen pdf dan gambar (pdf/jpg/jpeg/png)



BAB 2 
JALUR DAN
PEMILIHAN SEKOLAH



A. JALUR

1. Calon Siswa hanya diperkenankan memilih 1 jalur , dan tidak bisa
memilih lintas jalur. 

2. PPDB Jenjang SMP meliputi : 
a. Jalur Zonasi : siswa dalam kota pekanbaru
b. Jalur Afirmasi : siswa tidak mampu ekonomi
c. Jalur Perpindahan : perpindahan tugas orang tua
d. Jalur Prestasi Akademik : (nilai rapor) 
e. Jalur Prestasi non akademik : (piagam kejuaraan/lomba) 

3. Masing-masing jalur mensyaratkan dokumen berbeda sesuai tabulasi



4. Jalur zonasi hanya untuk siswa yang berdomisili dalam kota pekanbaru, 
dibuktikan dengan kartu keluarga. 

5. Jalur Perpindahan hanya diperuntukkan bagi siswa yang berdomisili di luar
kota pekanbaru dibuktikan dengan surat penugasan orang tua

6. Jalur afirmasi hanya diperuntukkan untuk siswa tidak mampu dan
penyandang disabilitas. Dibuktikan dengan surat/ kartu penanganan program 
keluarga tidak mampu

7. Jalur Prestasi akademik dibuktikan dengan nilai rapor rata-rata 6 semester 
terakhir

8. Jalur prestasi non akademik dibuktikan dengan dokumen/piagam
berdasarkan nilai kejuaraan/ lomba tingkat tertentu

A. JALUR



B. PEMILIHAN SEKOLAH 

JALUR ZONASI  : 
1. Menampilkan 3 sekolah jarak terdekat dengan

rumah tinggal siswa
2. siswa dapat memilih 1 pilihan sekolah.
3. Jarak ditentukan dari data titik koordinat

rumah tinggal siswa

Catatan:
Sekolah yang muncul berdasarkan kedekatan titik koordinat sekolah
dengan titik koordinat rumah tinggal



JALUR AFIRMASI : 
1. Menampilkan seluruh sekolah
2. Siswa hanya dapat memilih 1 sekolah

B. PEMILIHAN SEKOLAH 



JALUR PERPINDAHAN: 
1. Menampilkan seluruh sekolah
2. Siswa hanya dapat memilih 1 sekolah

B. PEMILIHAN SEKOLAH 



JALUR PRESTASI AKADEMIK 
1. Menampilkan seluruh sekolah
2. Dapat memilih 2 sekolah

JALUR PRESTASI NON AKADEMIK 
1. Menampilkan seluruh sekolah
2. Dapat memilih 2 sekolah

B. PEMILIHAN SEKOLAH 



BAB 3 
AKUN DAN ALUR PENDAFTARAN



A. AKUN SISWA 

1. Akun siswa mendaftar/ login dalama aplikasi ppdb degenerate oleh
sistem

2. Akun siswa dibagikan oleh sekolah SD asal
3. Akun siswa SD juga dapat diperoleh di sekolah SMP tujuan
4. Bagi siswa yang tidak berasal dari SD dalam kota pekanbaru mengisi

Minta dibuatkan akun pada sekolah tujuan atau Dinas
5. Bagi siswa yang berasal dari MI/Ponpes atau lulusan tahun

sebelumnya Minta dibuatkan akun pada sekolah tujuan atau Dinas
6. Proses pada no.4 dan no.5 menghasilkan username dan password 

untuk calon siswa tersebut



B. WEB/LAMAN PPDB

1. Calon Siswa/tua buka web/laman : http://ppdbpekanbaru.id lalu pilih login
2. Maka terbuka tampilan web/laman seperti :

http://ppdbpekanbaru.id/


C. LOGIN
1. Isi user (yang sudah dibagikan oleh 

sekolah asal/dinas)

2. Isi Pasword (yang sudah dibagikan
oleh sekolah asal/dinas)

3. Pilih Peran : Siswa/Orang Tua

4. Ceklis (V) : Saya bukan Robot

5. Klik Masuk

1

2

3

4

4



D. BERANDA

1. Setelah Klik Masuk, jika User dan password Benar, maka langsung ditujukan
ke menu Beranda, seprti berikut :

2. Ada 3 menu yaitu :
- Beranda
- Profil, dan
- Pendaftaran



E. PROFIL

1. Pada menu profil ini menampilkan
- Data Pribadi, dan
- Ubah Pasword



F. PENDAFTARAN

1. Tampilan menu pendaftarn seprti berikut :

2. Ada 5 Halaman yaitu :
- Halaman 1 : Untuk mengisi Sekolah dan Jalur
- Halaman 2 : Untuk Mengunggah Berkas/dokumen
- Halaman 3 : Pakta Integritas
- Halaman 4 : Cek Hasil verifikasi dari Sekolah yang dituju
- Halaman 5 : Melihat hasil akhir



G. ALUR PENDAFTARAN 

• Urutan dalam alur pendaftaran sbb : 

Dilakukan oleh siswa Dilakukan oleh siswa Dilakukan oleh siswa

Dilakukan oleh Sekolah

Otomatis oleh sistem



Di halaman ini terdiri dari
- Tambah
- Hapus
- RefresH/reload
-Tabel Hasil Isian Pendaftaran
- Maps yang menunjukan Jarak antara rumah Siswa
dengan sekolah tujuan



Klik Tambah maka akan tampil :

1. Pilahan Ke- (ini secara otomatis terisi)
2. Pilih/Tentukan Jalaur (salaha satu dari yang 

muncul di menu pilihan)
3. Pilih Sekolah Tujuan



Pemilihan jalur dan sekolah Nama sekolah terpilih

Titik koordinat rumah siswa**

**perbaikan dapat menghubungi sekolah tujuan

Dapat dilakukan sebelum masuk hasil akhir



a. Unggah dokumen dilakukan secara mandiri oleh siswa/ orangtua
b. Unggah dokumen dapat dibantu admin sekolah tujuan (SMP) 
c. Jenis dokumen yang di unggah tergantung dari jenis jalur yang dipilih
d. Dokumen yang tidak lengkap, tidak akan di proses dalam pemeringkatan
e. Dokumen yang tidak diverifikasi oleh admin SD, tidak akan diproses dalam pemeringkatan
f. Ukuran file dokumen maksimal 2 MB
g. Tipe file : jpg/jpeg/png/pdf 









BAB 4
PERAN SISWA/ORANG TUA



Tugas siswa/ orang tua
1. Meminta akun siswa ke sekolah asal / sekolah tujuan
2. Jika siswa berasal dari luar Kota pekanbaru minta dibuatkan

akun di sekolah tujuan atau dinas pendidikan
3. Mempersiapkan dokumen pendukung dalam bentuk

softcopy/file
4. Melakukan proses pendaftaran secara daring/ online. 
5. Mengunggah dokumen pendukung
6. Memeriksa biodata siswa dan memastikan akurasi dan

kebenarannya
7. Jika diperlukan perbaikan data dapat menghubungi sekolah

tujuan
8. Berkoordinasi dengan admin sekolah tujuan jika ada

kendala/ ada yang ditanyakan



BAB 5 
PERAN SEKOLAH TUJUAN



TUGAS SEKOLAH TUJUAN
1. Membuat akun siswa yang bagi belum memiliki
2. Melakukan verifikasi berkas (Menerima / menolak)
3. Memantau pergerakan pendaftaran
4. Melakukan perbaikan biodata siswa jika diperlukan
5. Membantu unggah dokumen pendukung siswa jika

diperlukan
6. Membantu proses pendaftaran siswa jika diperlukan



BAB 6 
PEMERINGKATAN DAN  
PERGESERAN KUOTA



A. Pemeringkatan
a. Jalur Zonasi

1. Pemeringkatan berdasarkan jarak rumah siswa dan sekolah
berdasarkan titik koordinat

2. Jarak yang terdekat yang di prioritaskan
3. Peringkat diurutkan berdasarkan jarak terdekat – terjauh
4. Sampai dengan batas kuota perjalur, siswa dapat di terima di 

sekolah tersebut
5. Jarak yang dimaksud adalah jarak garis lurus antara titik

koordinat rumah siswa dengan titik koordinat sekolah tujuan
6. Rumus skor jarak = 10.000 – jarak (contoh jarak rumah ke

sekolah = 1250 meter , maka skor jarak 10.000-1.250 = 8.750
7. Jika jaraknya sama di urutkan berdasarkan usia tertua



b. jalur afirmasi
- Sama dengan jalur zonasi, hanya berbeda dari jumlah sekolah yang di munculkan

semua. 

c. Jalur Perpindahan
Sama dengan jalur zonasi, hanya berbeda dari jumlah sekolah yang di munculkan
semua.

d. Jalur prestasi akademik
- Pemeringkatan Berdasarkan nilai rapor rata-rata 6 semester terakhir. 
- Diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai ke terrendah sampai dengan batas

kuota

e. Jalur prestasi non akademik
- Pemeringkatan Berdasarkan jenis prestasi tertinggi sampai ke terendah. 
- Diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai ke terrendah sampai dengan batas

kuota



Saat pendaftaran ditutup namun masih ada sisa kuota, maka sisa
kuota tersebut dialihkan ke jalur zonasi untuk di ranking ulang bagi

siswa yang tidak masuk ke sekolah manapun

• Prinsipnya adalah keterisian kuota bagi siswa yang tidak diterima
• Hal ini berdampak siswa yang semula tidak diterima akan dapat

kesempatan untuk menempati kursi yang kosong dari jalur lain yang 
berlebih kuotanya

• Pemeringkatan ulang hanya bagi siswa yang tidak diterima di 
sekolah manapun

• Pemeringkatan ulang dilakukan secara otomatis oleh sistem
• Pergeseran kuota dilakukan pada saat pendaftaran sudah ditutup

B. PERGESERAN KUOTA 



TERIMA KASIH 
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