
KETENTUAN KHUSUS 
 

A. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Akademis 
1. Taman Kanak-kanak (TK) 

a. Pendaftaran Calon Peserta Didik 

Dilaksanakan  pada tanggal  27 s.d. 30 Juni 2016 dari pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 
 

b. Persyaratan calon peserta didik 

1) Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 6 tahun pada 18 Juli 2016 
2) Salinan Akte Kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan Kelahiran; 
3) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah. 

 

c. Mekanisme Seleksi  

Seleksi dilaksanakan pada tanggal 28  s.d. 30 Juni 2016 berdasarkan usia calon 
peserta didik dari tertinggi ke yang rendah sesuai dengan daya tampung yang 
tersedia, dengan memperhatikan domisili calon peserta didik dengan sekolah; 
 

d. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar (Rombel) 

1) Jumlah peserta didik tiap rombel pada kelompok A dan B paling banyak 25  orang. 
2) Jumlah rombel peserta didik baru yang ada didasarkan kepada kemampuan daya 

tampung.  

e. Pengumuman 

Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan pada tanggal 02 Juli  
2016 mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB di tempat calon peserta didik mendaftar. 
 

f. Pendaftaraan Ulang 
Calon Peserta Didik Baru yang diterima wajib mendaftar ulang pada tanggal 15 dan  
16 Juli 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 dengan menyerahkan persyaratan yang telah 
ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan, jika sampai dengan waktu yang 
ditentukan tidak daftar  ulang dinyatakan mengundurkan diri. 

 

2. Sekolah Dasar (SD)  
a. Pendaftaran Calon Peserta Didik 

1) SD Negeri : tanggal  27 s.d. 30 Juni 2016 dari pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.  
2) SD Swasta : 

(a) Gelombang I, bulan April  s.d. Mei 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. 
(b) Gelombang II, bulan Juni s.d. Juli 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. 

 
b. Persyaratan Calon peserta Didik 

1) Berusia paling rendah 6 tahun dan paling tinggi 12 tahun pada tanggal 18 Juli 
2016; 

2) Akte kelahiran/surat tanda kenal lahir/surat keterangan kelahiran asli; 



3) Salinan kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya. Apabila tidak sesuai dengan 
tempat tinggal harus melampirkan keterangan domisili dari RT yang diketahui RW 
dan Kelurahan/Desa; 

4) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah. 
5) Calon peserta didik baru SD tidak disyaratkan pernah mengikuti Taman Kanak-

kanak (TK). 
 

c. Mekanisme Seleksi 

Seleksi dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2016 berdasarkan usia calon peserta 
didik dari tertinggi ke yang rendah sesuai dengan daya tampung yang tersedia, 
dengan memperhatikan domisili calon peserta didik dengan sekolah. 

 

d. Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar (rombel) dan jumlah rombel: 

1) Jumlah peserta didik tiap rombel paling banyak 36 orang; 
2) Jumlah rombel untuk peserta didik baru didasarkan kepada kemampuan daya 

tampung. 

e. Pengumuman 

Pengumuman penerimaan calon peserta didik baru SD Negeri dilaksanakan pada 
tanggal 02 Juli 2016 mulai pukul 08.00 WIB di tempat calon peserta didik mendaftar. 
Sedangkan SD Swasta, Gelombang I bulan Mei 2016 dan Gelombang II bulan Juli 
2016, masing-masing pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB di tempat calon peserta didik 
mendaftar. 

f. Pendaftaran ulang 

Calon peserta didik baru yang diterima wajib mendaftar ulang.  
SD Negeri  pada tanggal 15 dan 16 Juli 2016, pukul 08.00 s.d. 14.00, dan  
SD Swasta, Gelombang I bulan Mei 2016 dan gelombang II bulan Juli 2016. Masing-
masing pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB dengan menyerahkan persyaratan yang telah 
ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. jika sampai dengan waktu yang 
ditentukan tidak daftar  ulang dinyatakan mengundurkan diri. 

 
 

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)  

a. Pendaftaran calon peserta didik 

1) SMP Negeri dilaksanakan pada tanggal  27 s.d. 30 Juni 2016 dari pukul 08.00 s.d. 
14.00 WIB dan dapat dilaksanakan secara kolektif  atau perorangan.  

2) SMP Swasta :  
Gelombang I, bulan April s.d. Mei 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB dan 
Gelombang II, bulan Juni s.d. Juli 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. 

 
b. Persyaratan calon peserta didik 

1) Telah lulus SD/MI/Paket A dan menyerahkan fotocopy Ijazah dilegalisasi kepala 
sekolah asal 2 lembar atau jika belum terbit menggunakan surat keterangan lulus 
dari sekolah asal. Khusus Ijazah Paket A wajib melampirkan keterangan validasi 
dari Dinas Pendidikan; 



2) Menyerahkan Daftar Kolektif Hasil Ujian Sekolah (DKHUS) yang dilegalisir oleh 
Kepala Sekolah; 

3) Menyerahkan buku laporan hasil belajar peserta didik (LHBPD) atau Buku raport 
asli; 

4) Berusia paling  tinggi 18 tahun pada tanggal 18 Juli 2016  
5) Calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran  2015/2016  harus 

melampirkan Surat Keterangan Tidak Sedang Bersekolah (SKTSB) dari 
desa/kelurahan setempat dan memperoleh hak yang sama dengan lulusan tahun 
pelajaran 2015/2016. 

6) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah. 

 
c. Mekanisme Seleksi  

1) Proses seleksi dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2016 menggunakan Nilai 
US SD/MI dan Nilai Rapor kelas IV s.d kelas V mata pelajaran yang di-US-kan. 
(Bhs Indonesia, Matematika, IPA). 

2) Seleksi Peserta Didik baru berdasarkan peringkat jumlah nilai dari tertinggi ke 
terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala 
Dinas Pendidikan. Jumlah nilai adalah hasil penjumlahan antara nilai US SD/MI 
dengan jumlah rerata nilai rapor kelas IV dan kelas V untuk mata pelajaran yang 
di-US-kan. (Bhs Indonesia, Matematika, IPA), dengan bobot 60 % : 40%. 

3) Apabila pada peringkat terakhir ada nilai yang sama,  maka urutan nilai Bahasa 
Indonesia menjadi prioritas dan selanjutnya nilai matematika, dan terakhir IPA. 
Apabila masih sama, maka batas akhir (passing grade) ditetapkan berdasarkan 
jumlah peserta didik maksimal. 

4) Pada sekolah tertentu dilaksanakan melalui  sistem on-line  internal masing-
masing sekolah.( daftar terlampir). 

 
d. Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar dan jumlah rombel. 

1) Jumlah peserta didik tiap rombel  paling banyak 36 orang.  
2) Jumlah rombel peserta didik baru paling banyak 9 rombel 

 
e. Pengumuman 

1) SMP Negeri tanggal 02 Juli 2016  mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB di tempat 
sekolah calon peserta didik mendaftar.  

2) SMP Swasta : 
(a) Gelombang I, bulan Mei 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. 
(b) Gelombang II, bulan Juli 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. 

 
f. Pendaftaraan Ulang 

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib mendaftar ulang pada : 
1) SMP Negeri tanggal 15 dan 16 Juli 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB dengan 

menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. 
2) SMP Swasta : 

(a) Gelombang I, bulan Mei 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 
(b) Gelombang II, bulan Juli 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 



4. Sekolah Menegah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  
a. Jadwal dan tempat pendaftaran 

1) SMA/SMK Negeri dilaksanakan mulai tanggal 27 s.d. 30 Juni 2016 dari pukul 
08.00-14.00 WIB di sekolah tujuan dilaksanakan secara perorangan atau kolektif 
oleh sekolah asal. 

2) SMA/SMK Swasta : 
Gelombang I, bulan April s.d. Mei 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB dan 
Gelombang II, bulan Juni s.d. Juli 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.Tempat 
pendaftaran di sekolah yang dituju. 

3) Khusus SMA yang melaksanakan PPDB on line, calon peserta didik boleh memilih 
dua pilihan sekolah pelaksana ppdb on line yang berada di Kabupaten Bogor, 
daftar SMA yang melaksanakan ppdb on line terlampir. 

 
b. Persyaratan Calon Peserta Didik 

1) Telah lulus dan memiliki ijazah SMP / MTs / Program Paket B. 
2) Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 18 Juli 2016. 
3) Bagi Calon Peserta Didik yang mendaftar ke SMK dilengkapi dengan persyaratan 

khusus sesuai dengan tuntutan kompetensi yang dipilih. 
 

c. Mekanisme seleksi  

1) Proses seleksi dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 Juni 2016, untuk SMA 
menggunakan Nilai Ujian Nasional (UN) SMP/MTs. Untuk SMK, selain Nilai Ujian 
Nasional (UN) SMP/MTs dilakukan tes khusus sesuai Paket Keahlian yang dipilih. 

2) Seleksi Peserta Didik baru berdasarkan peringkat jumlah nilai dari tertinggi ke 
terendah sampai terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Kepala 
Dinas Pendidikan.  

3) Apabila pada peringkat terakhir jumlah nilai sama,  maka pemeringkatan 
didasarkan pada nilai UN mata pelajaran, secara berurutan : Bahasa Indonesia 
menjadi prioritas dan selanjutnya nilai matematika, Bhs Inggris dan terakhir IPA. 
Apabila masih sama, maka batas akhir (passing grade) ditetapkan berdasarkan 
jumlah peserta didik maksimal. 

4) Pada sekolah tertentu dilaksanakan melalui  sistem on-line  ( daftar terlampir). 
 

d. Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar dan jumlah rombel. 

1) Jumlah peserta didik tiap rombel  paling banyak 36 orang.  
2) Jumlah rombel peserta didik baru paling banyak 9 rombel. 

 
e. Pengumuman 

1) SMA/SMK Negeri tanggal 02 Juli 2016  mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB di tempat 
sekolah calon peserta didik mendaftar.  

2) SMA/SMK Swasta : 

(a) Gelombang I, bulan Mei 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. 
(b) Gelombang II, bulan Juli 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. 

 



f. Pendaftaraan Ulang 

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib mendaftar ulang pada : 
1) SMA/SMK Negeri tanggal 15 dan 16 Juli 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB dengan 

menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. 
2) SMA/SMK Swasta : 

(a) Gelombang I, bulan Mei 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 
(b) Gelombang II, bulan Juli 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 

 
 

B. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Seleksi Non-Akademik 
(Jalur Apresiasi Prestasi dan Jalur Afirmasi) 

1. Persyaratan  

a. Jalur Apresiasi Siswa Berprestasi  

1) Memiliki sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh dari 
kejuaraan/kegiatan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas / Kementerian / Badan / 
Lembaga / Institusi Pemerintah yang dilaksanakan secara berjenjang. 

2) Sertifikat / piagam penghargaan yang diperoleh antara tahun pelajaran 
2013/2014, tahun pelajaran 2014/2015, dan tahun pelajaran 2015/2016. 

3) Sertifikat / piagam penghargaan yang diperoleh secara perorangan: 
 Tingkat Internasional untuk juara 1 sampai juara harapan 3; 
 Tingkat Nasional untuk juara 1 sampai juara harapan 2; 
 Tingkat Propinsi untuk juara 1 sampai juara harapan 1; 
 Tingkat Kabupaten/Kota untuk juara 1 sampai juara 3; 
 Tingkat Kecamatan untuk juara 1 

 
4) Sertifikat/piagam penghargaan yang diperoleh secara beregu :  
 Tingkat Internasional untuk Juara 1 sampai Harapan 1;  
 Tingkat Nasional untuk juara 1 sampai juara 3  
 Tingkat Propinsi untuk juara 1 sampai juara 2;   
 Tingkat Kabupaten/Kota untuk juara 1. 

 
b. Jalur Afirmasi (siswa miskin / tidak mampu secara ekonomi / yatim piatu / yatim / 

anak pendidik dan tenaga kependidikan)  

1) Persyaratan bagi siswa miskin / tidak mampu secara ekonomi / yatim piatu / 
yatim  :  
 Tempat tinggal calon peserta didik dalam radius paling jauh 1 (satu) km dari  

lokasi sekolah; 
 Memperlihatkan Kartu Keluarga Asli dan menyerahkan salinan yang 

dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah; 
 Menyerahkan Surat Keterangan Kematian Orang Tua dari desa/kelurahan bagi 

anak yatim, bagi siswa Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Program 
Keluarga Harapan (PKH) memperlihatkan KIP/Kartu PKH asli dan menyerahkan 
salinan yang dilegalisasi Kepala Desa/Lurah, dan siswa miskin menyerahkan 
SKTM asli;  

 



 Menyerahkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak Pejabat yang 
menerbitkan surat keterangan atau Menyerahkan Surat Keterangan 
Tanggungjawab Mutlak Orangtua/wali (Format disediakan fihak sekolah).  

 
2) Persyaratan bagi anak kandung dan/atau anak angkat pendidik/tenaga 

kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan melampirkan : 

 Kartu keluarga asli dan salinan; 
 Akta kelahiran asli dan salinan; 
 Surat keterangan adopsi asli untuk anak angkat; 
 Sudah bertugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi 

pendidik/tenaga kependidikan nonpns; 

 

2. Pendaftaran calon peserta didik dilaksanakan :  

a. Sekolah Dasar (SD) hanya afirmasi dilaksanakan pada tanggal  
28 s.d. 31 Mei 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. 

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan pada tanggal  
28 s.d. 31 Mei 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 

c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilaksanakan 
pada tanggal 28 s.d. 31 Mei 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 

 
3. Pelaksanaan Seleksi 

a. Sekolah Dasar (SD) hanya afirmasi dilaksanakan pada tanggal 
01 dan 02 Juni 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB. 

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan pada tanggal  

01 dan 02 Juni 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 

c. Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilaksanakan 
pada tanggal 01 dan 02 Juni 2016 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB 
 

4. Mekanisme seleksi 
a. Jalur Apresiasi Siswa Berprestasi 

1) Menyerahkan Piagam/Sertifikat asli; 
2) Proses seleksi dilakukan dengan memberi skor (skoring) terhadap kriteria 

persyaratan yang dimiliki calon peserta didik; 
3) Pemeringkatan berdasarkan perolehan skor tertinggi ke terendah; 
4) Sekolah melaksanakan tes potensi sesuai dengan sertifikat/piagam yang 

dimiliki calon peserta didik.  
5) Sekolah menetapkan calon peserta didik yang diterima. 

b. Jalur Afirmasi 

1) Menyerahkan dokumen persyaratan; 
2) Memferivikasi dokumen persyaratan; 
3) Melaksanakan kunjungan rumah oleh panitia satuan pendidikan bagi peserta 

jalur afirmasi keluarga miskin. 
 
 
 



5. Kuota 
a. Jalur Seleksi Prestasi/Bakat Istimewa (Apresiasi Siswa Prestasi Calon Peserta Didik 

Baru) Kuota untuk PPDB jalur seleksi prestasi/bakat istimewa (apresiasi siswa 
prestasi calon peserta didik baru) dengan prioritas jenis cabang/bidang yang 
tersedia sarana dan tenaga pengajarnya, setinggi-tingginya 10 % (sepuluh 
prosen) dari jumlah daya tampung yang direncanakan sekolah. 

 
b. Jalur Afirmasi  

Kuota untuk PPDB jalur afirmasi, setingi-tingginya 20 % (dua puluh prosen) dari 
jumlah daya tampung yang direncanakan sekolah. 

 
6. Pengumuman 

a. SD/SMP tanggal 27 Juni 2016 
b. SMA/SMK tanggal 27 Juni 2016 

 
7. Daftar Ulang 

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib mendaftar ulang dengan 
menyerahkan persyaratan yang ditetapkan sekolah pada tanggal : 

a. SD/SMP : 28 dan 29 Juni 2016 

a. SMA/SMK : 28 dan 29 Juni 2016 
 

8. Bagi calon peserta didik baru jalur apresiasi prestasi bidang olah raga dan seni yang 
diterima harus membuat surat pernyataan yang memiliki kekuatan hukum untuk dan 
bersedia menjadi atlit Kabupaten Bogor. 

 
 
 

C. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri Satu Atap 
 

1. Penerimaan calon peserta didik baru untuk SMP Negeri Satu Atap dimulai tanggal 11 - 
30 Juli 2016. 

2. Calon siswa SMP Negeri Satu Atap adalah lulusan SD/MI atau yang sederajat dengan 
usia maksimal 18 tahun pada tanggal 18 Juli 2016. Siswa dari SD tempat SMP berlokasi 
diberi prioritas pertama, dan bila masih ada tempat dapat menerima calon siswa dari 
SD/MI lain di sekitarnya.  

3. Prinsip SMP Negeri Satu Atap adalah perluasan layanan pendidikan dasar pada daerah 
terpencil, terisolir, terpencar guna menunjang tercapainya penuntasan Wajar Dikdas 9 
tahun dengan cara mendekatkan SMP dengan SD pendukungnya sehingga memberi 
peluang siswa untuk melanjutkan pendidikan serta meningkatkan partispasi 
masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan pendidikan.  

4. Persyaratan dan atau ketentuan siswa sama dengan SMP Reguler. 
 

D. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP dan SMA Terbuka 
 

1. Penerimaan calon peserta didik baru untuk SMP dan SMA Terbuka dimulai tanggal  
11 – 30 Juli 2016. 

2. SMP dan SMA Terbuka termasuk pendidikan jalur formal yang menggunakan prinsip 
belajar secara mandiri. 



E. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kelas Olahraga 
 

a. Pendaftaran dan Persyaratan 
1) Pendaftaran calon peserta didik  dilaksanakan  pada tanggal 13 - 26 Mei 2016, 

pukul 08.00-14.00 WIB.  
 

2) Persyaratan Calon Peserta Didik 
 Siswa yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor dibuktikan dengan 

identitas kependudukan (KK). 
 Sehat Jasmani dan Rohani 
 Mengisi formulir pendaftaran 
 Usia 11-13 Tahun (siswa kelas VI SD Kelahiran 1 Januari 2004 dan sesudahnya) 

dibuktikan dengan akta kelahiran. 
 Menyerahkan foto copy buku laporan hasil belajar peserta didik (LHBPD) kelas 

VI semester I. 
 Tinggi Badan laki-laki minimal 155 cm dan Perempuan 150 cm 
 Menyerahkan pasphoto terbaru ukuran (3 x 4) cm dan (4 x 6) cm masing-

masing 2 (dua) lembar  
 

b. Mekanisme Seleksi 
1) Test kemampuan fisik (Lari 40 m, Vertical Jump, Lompat jauh tanpa awalan, dan 

Lari 600 m) dilaksanakan tanggal 28 Mei 2016 
2) Mekanisme tes diserahkan kepada sekolah masing-masing. 
 

c.  Pengumuman dan Daftar Ulang 
1) Pengumuman hasil tes tanggal 11 Juni 2016 
2) Daftar Ulang tanggal 13 s.d. 14 Juni 2016 

 


