






















C. Tujuan

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar

memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, anak

buruh, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang

sebaik-baiknya.

3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang lomba Akademik

(Pengetahuan dan Teknologi), dan lomba Non Akademik (Olahraga, Seni

Budaya, Keagamaan, danKepramukaan).

4. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang nilai akademik.

5. Memberi kesempatan pada anak guru/tenaga kependidikan, anak tenaga

kesehatan, dan/atau orang tua/wali yang pindah tugas untuk memperoleh layanan

pendidikan yang sebaik-baiknya.

6. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui

pendidikan inklusi.

Il. PERSY ARA TAN PPDB 

a. PPDB dilaksanaan secara objektif, transparan dan akuntabel.

b. PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan tanpadiskriminasi kecuali

bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari

kelompok gender atau agama tertentu.

c. Caton peserta didik baru SMA berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun

pada tanggal 1 Juli 2022 dengan dibuktikanakta kelahiran atau surat keterangan

lahir yang dikeluarkan oleh

pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Jurah/kepala desa yang berwenang

sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.

d. Caton peserta didik baru telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk

lain yangsederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan

kelulusan misalnya surat keterangan lulus.

e. Calon peserta didik baru wajib terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan

paling singkat 1 (satu) tahunsebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022.

f. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak dimiliki
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Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran 

PPDB tahun 2022; dan 

2) Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa

calon peserta didik baru adalah anak kandung.

h. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti

Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat

Keterangan dari Lembaga.

IV. PELAKSANAAN PPDB

A PAGU CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Pagu peserta didik SMA Negeri I Jember tahun pelajaran 2022/2023 berjumlah 

363.

2. Jumlah rombongan belajar dalarn satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan 

kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional serta sesuai perundangan 

yang berlaku.

V. TAHAPAN PENDAFTARAN

I. Pengisian Nilai Rapor

Kepala Sekolah atau yang ditugasi Kepala Sekolah pada SMP/Sederajat 

mengisikan nilai rapor untuk mata pelajaran:

a. Pendidikan Agarna dan Budi Pekerti (Mts/SMPK = nilai rata-rata agarna)

b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

c. Bahasa Indonesia

d. Matematika

e. Ilmu Pengetahuan Alam

f. I lmu Pengetahuan Sosial

g. Bahasa Inggris

pada kompetensi pengetahuan (KI-3) saja dari semester 1 (satu) sarnpai dengan 

semester 5 (lima) secara online melalui aplikasi PPDB mulai 23 Mei 2022 sampai 

dengan 28 Mei 2022 melalui situs rapor.ppdbjatimprov.go.id. 
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