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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dapat menyelesaikan Buku Panduan 

Penggunaan Website PPDB SMP Negeri Kabupaten Nganjuk. Penyusunan Buku Panduan ini bertujuan 

untuk memudahkan Siswa calon pendaftar menggunakan dan mengakses situs website PPDB SMP Negeri 

Kabupaten Nganjuk. Adapun buku panduan ini berisikan petunjuk praktis yang berisi penjelasan secara 

umum, fitur-fitur dan langkah-langkah penggunaan dan pemanfaatan situs website PPDB SMP Negeri 

Kabupaten Nganjuk dalam proses Penerimaan Peserta Didik SMP Negeri Kabupaten Nganjuk yang 

dilakukan secara daring. 

Dalam penyusunan Buku Panduan Penggunaan Website PPDB SMP Negeri Kabupaten Nganjuk 

ini melibatkan seluruh unsur yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, namum kami menyadari 

bahwa Rencana Strategis ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat 

membangun tentu sangat diharapkan. 

Semoga Buku Panduan Penggunaan Website PPDB SMP Negeri Kabupaten Nganjuk ini, dapat 

dijadikan panduan dalam mengakses situs Website PPDB SMP Negeri Kabupaten Nganjuk yang 

merupakan kegiatan dari Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dalam rangka membangun 

good governance di era Revolusi Industri 4.0 serta mampu menghasilkan Program Inovasi Pembelajaran 

berbasis daring yang bermutu, terintegrasi, terarah untuk menunjang pembelajaran yang madani, maju dan 

berbasis teknologi secara cepat dan tepat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang merupakan 

program lanjutan dan pengembangan pada tahun sebelumnya. 
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PENGGUNAAN WEBSITE DAN APLIKASI 

PPDB SMP NEGERI KABUPATEN NGANJUK 
 

1. PENDAHULUAN 

Website PPDB ONLINE merupakan website yang memuat informasi-informasi yang berhubungan 

dengan PPDB, mulai dari registrasi, pelaksanaan pendaftaran, login pendaftaran serta pengumuman 

hasil pendaftaran yang dilakukan secara daring. 

A. STRUKTUR WEBSITE 

Website PPDB Online terdiri dari : 

1) Halaman HOME 

2) Halaman PENGUMUMAN 

3) Halaman LOGIN 

4) Halaman REGISTRASI 

5) Situs Resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 

 

 

B. PETUNJUK PENGGUNAAN WEBSITE 

Dalam Pelaksanaan PPDB ke SMP Negeri dilakukan secara daring oleh calon peserta didik 

sehingga untuk pelaksanaannya disarankan didanpingi oleh orang tua / wali murid atau operator 

SD asal siswa pendaftar. Berikut akan dijelaskan tata cara pendaftaran: 

1. Pastikan komputer/ laptop dan gadget anda terhubung dengan jaringan internet 

 

Gambar 1: Simbol Wifi / Paket Data ON 
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2. Buka browser google chrome atau mozilla firefox anda 

 

Gambar 2: Lambang Google Chrome dan Mozilla Firefox 

3. Ketik pada laman https://ppdbsmpn.nganjukkab.go.id/ 

  

Gambar 3: Halaman awal google 

4. Kemudian akan muncul tampilan awal halaman HOME seperti di bawah ini. 

 

Gambar 4: Tampilan Halaman HOME 

5. Langkah selanjutnya, calon pendaftar bisa melakukan Registrasi sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dengan menekan menu REGISTRASI 

 

Gambar 5: Tampilan Halaman REGISTRASI 

https://ppdbsmpn.nganjukkab.go.id/
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6. Pada menu REGISTRASI calon pendaftar yang berasal dari wilayah Kabupaten Nganjuk dapat 

melakukan pencarian data diri dengan mengisi asal Sekolah, NISN dan NIK masing-masing 

pendaftar, terus klik tombol Cari. Sehingga akan muncul tampilan data diri siswa sesuai isian 

dapodik SD asal yang harus dilengkapi masing-masing pendaftar, untuk selanjutnya dikirim. 

 

Gambar 6: Tampilan Halaman REGISTRASI 

Yang perlu diperhatikan pendaftar disini adalah isian letak Koordinat (Lintang dan Bujur) 

rumah masing-masing sesuai dengan alamat pada Kartu Keluarga (KK). 

 

Gambar 7: Tampilan Penitikan Koordinat Rumah sebagai dasar isian Lintang dan Bujur pada 
menu REGISTRASI 
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7. Setelah pendaftar menekan Tombol Kirim, akan muncul top up konfirmasi pengiriman, jika 

data yang diisi telah sesuai dan benar silahkan klik OK, namun jika ada data yang kurang 

benar maka klik tombol Cancel 

  
Gambar 8: Tampilan konfirmasi Pengiriman data diri pendaftar 

8. Setelah menekan tombol OK, maka muncul tampilan Registrasi Sukses dan secara otomatis 

pendaftar akan mendapatkan Akun Pendaftaran sebagai dasar untuk melakukan Login saat 

melakukan pendaftaran pada tahap selanjutnya. Pendaftar diwajibkan mencetak akun 

pendaftaran dengan menekan tombol Cetak Akun Pendaftaran, masing-masing pendaftar 

akan mendapatkan Akun berupa file .pdf. 

 
Gambar 9: Tampilan Registrasi Sukses (Cetak Akun)  

9. Setelah masing-masing pendaftar memiliki akun, pendaftar dapat melengkapi data diri dan 

berkas kelengkapan sebelum pemilihan Jalur dibuka melalui menu LOGIN. Pada menu ini 

pendaftar wajib memilih jenis akun Siswa kemudian mengisikan Username, Password dan 

hasil penjumlahan dari kolom yang tersedia.  

  
Gambar 10: Tampilan menu LOGIN 
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10. Pada tampilan menu LOGIN terdapat menu DATA SISWA, PILIH JALUR dan KELUAR. 

 

 

 
Gambar 11: Tampilan menu DATA SISWA 

Catatan : 

a. Pada halaman ini pendaftar wajib meng-Upload berkas pendukung berupa Akta Kelahiran / surat 

Keterangan Lahir, Surat Keterangan Lulus, Kartu Keluarga/ Surat Keterangan Domisili, Surat 

Keterangan  Keterangan Titik Koordinat Domisili. Berkas pendukung berupa file .jpg/.png/.jpeg. 

b. Kartu Keluarga atau dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh 

lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik telah berdomisili paling 

sedikit 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran PPDB 

c. Jika pendaftar belum melakukan Upload berkas pendukung, maka pendaftar tidak dapat memilih 

jalur PPDB. Perubahan data hanya diperbolehkan 1 (satu) kali. 

d. Setelah melakukan upload berkas pendukung dan perubahan data jika ada, pendaftar wajib 

melakukan update perubahan data dengan menekan tombol Update di bagian bawah. 

e. Pastikan semua berkas dan identitas sudah sesuai sebelum menekan tombol Update. 
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f. Jika ada kesalahan berkas dukung, pendaftar dapat mengupload ulang berkas dukung, sistem 

akan mereplace otomatis berkas yang diupload sebelumnya. 

 
Gambar 12: Tampilan setelah Update berkas pendukung 

11. Saat jadwal Pendaftaran pada masing-masing jalur telah dibuka, maka calon pendaftar dapat 

memilih Jalur Pendaftaran pada menu PILIH JALUR. 

 
Gambar 13: Tampilan Jalur PPDB 

12. Pendaftar dapat memilih pendaftaran PPDB pada masing-masing jalur sesuai dengan jadwal 

yang tampil pada halaman ini. Dalam halaman tersedia empat pilihan jalur pendaftaran yaitu : 

a. Jalur Prestasi 

b. Jalur Afirmasi 

c. Jalur Perpindahan 

d. Jalur Zonasi 

Pada setiap jalur terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi oleh masing-masing 

pendaftar sesuai kriteria dari pendaftar. 
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2. PELAKSANAAN PPDB PADA SMP NEGERI 

A. JALUR PPDB 

Sebelum memilih jalur PPDB Orang tua calon peserta didik harus membuat dan 

mengupload Surat Pernyataan Titik Koordinat Domilisi dengan bantuan GoogleMaps dengan 

membubuhkan tanda tangan dan stempel Kepala Sekolah asal. Calon pendaftar harus 

menyiapkan scan file Kartu Keluarga/atau Surat Keterangan Domisili, Akta Kelahiran/atau Surat 

Kelahiran, dan Surat Keterangan Lulus (SKL) dalam bentuk format .jpeg, .jpg, .png.  

 

Gambar 14: Contoh Surat Keterangan Titik Koordinat Domisili 
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1. Jalur Prestasi 

Saat pendaftar menekan tombol Pilih Jalur Prestasi maka akan muncul tampilan berikut : 

 

Gambar 15: Tampilan Jalur Prestasi 

a. Jalur Prestasi berdasarkan Perlombaan 

1) Pada halaman ini calon pendaftar wajib memilih Prestasi yang dimiliki hasil mengikuti 

Kejuaraan Perlombaan Akademik seperti lomba MIPA, KSN maupun Siswa Prestasi 

mulai dari Tingkat Kabupaten sampai Internasional dan Kejuaraan Perlombaan Bidang 

Non Akademik berupa lomba FLS2N, KOSN, Pramuka Siaga/Penggalang dan BTQ. 

2) Khusus untuk Kejuaraan Lomba BTQ dan Bina Iman, siwa pendaftar wajib mengisi 

nilai yang diperoleh sesuai yang tertera dalam Piagam 

3) Langkah selanjutnya, calon pendaftar dapat memilih SMP Tujuan kemudian daftar. 

 

Gambar 16: Tampilan Isian Jalur Prestasi Hasil Perlombaan 

4) Pendaftar wajib melampirkan Piagam/ sertifikat Penghargaan sesuai dengan jenis 

perlombaan yang diikuti dengan format .jpg/.png/.jpeg. 

5) Setelah menekan tombol Daftar, maka calon pendaftar akan ditampilkan Bukti 

Pendaftaran, dimana siswa wajib mencetak Bukti Pendaftaran sebagai bukti. 
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Gambar 17: Tampilan Bukti Pendaftaran Prestasi Hasil Perlombaan 

6) Calon pendaftar dapat melakukan Cabut Pendaftaran jika pendaftar salah dalam 

memilih SMP tujuan dengan menekan tombol Batalkan Pendaftaran dan menghubungi 

Admin SMP tujuan melalui nomor yang tertera pada Bukti Pendaftaran. 

7) Calon pendaftar dapat memantau proses seleksi mulai dari pagu yang ditetapkan 

SMP tujuan sampai dengan pengumuman rangking pada menu PENGUMUMAN 

 

Gambar 18: Tampilan menu PENGUMUMAN Pagu SMP tujuan 

8) Jika nama pendaftar belum muncul dalam pengumuman SMP tujuan dengan berarti 

berkas ajuan pendaftar belum diverifikasi oleh admin SMP tujuan atau bisa juga telah 

ditolak oleh SMP tujuan. 

 

Gambar 19: Tampilan Rangking pendaftar pada SMP tujuan 
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9) Jika nama pendaftar terdapat dalam pengumuman SMP tujuan dengan status 

Mendaftar berarti berkas ajuan pendaftar telah lengkap dan diverifikasi oleh SMP 

tujuan namun belum dinyatakan diterima ataupun ditolak. 

10) Jika nama pendaftar terdapat dalam rangking pengumuman SMP tujuan dengan 

status Lulus Seleksi berarti siswa tersebut lolos seleksi / diterima oleh SMP tujuan. 

 

Gambar 20: Tampilan pendaftar Lulus Seleksi pada SMP tujuan 

11) Calon pendaftar yang lolos dan diterima SMP tujuan wajib melakukan daftar ulang 

pada menu login siswa dan memilih Jalur Pendaftaran sesuai dengan pilihan saat 

mendaftar dengan menekan tombol Daftar Ulang dan mencetak Bukti Pendaftaran. 

 

Gambar 21: Tampilan Daftar Ulang pada Akun Siswa 

12) Jika nama pendaftar tidak ada dalam rangking pengumuman SMP tujuan berarti siswa 

tersebut tidak lolos seleksi / ditolak oleh SMP tujuan. 

13) Bagi Siswa calon pendaftar yang tidak diterima dapat melakukan pendaftaran pada 

jalur lain setelah jadwal Jalur PPBD dibuka. 



 

Panduan PPDB Online SMP Negeri Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk  
 

13 

 

b. Jalur prestasi berdasarkan rerata nilai 4 Mata Pelajaran (Mapel) 

1) Pada halaman ini calon pendaftar wajib mengisi nilai 4 mata pelajaran sesuai Surat 

Keterangan Lulus (SKL) untuk Nilai Mata Pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan 

Alam, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia 

2) Setelah mengisi nilai 4 mata pelajaran, sistem akan secara otomatis menghitung 

Jumlah dan Rerata dari mata pelajaran tersebut dengan nilai rerata minimal 78. 

3) Langkah selanjutnya, calon pendaftar dapat memilih SMP Tujuan kemudian daftar. 

 

Gambar 22: Tampilan Isian Rerata Nilai 4 Mapel 

4) Setelah menekan tombol Daftar, maka calon pendaftar akan ditampilkan Bukti 

Pendaftaran, dimana siswa wajib mencetak Bukti Pendaftaran sebagai bukti. 

 

Gambar 23: Tampilan Bukti Pendaftaran Rerata 4 Mapel 

5) Calon pendaftar dapat melakukan Cabut Pendaftaran jika pendaftar salah dalam 

memilih SMP tujuan dengan menekan tombol Batalkan Pendaftaran dan menghubungi 

Admin SMP tujuan melalui nomor yang tertera pada Bukti Pendaftaran. 



 

Panduan PPDB Online SMP Negeri Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk  
 

14 

 

6) Calon pendaftar dapat memantau proses seleksi mulai dari pagu yang ditetapkan 

SMP tujuan sampai dengan pengumuman rangking pada menu PENGUMUMAN 

7) Jika nama pendaftar belum muncul dalam pengumuman SMP tujuan dengan berarti 

berkas ajuan pendaftar belum diverifikasi oleh admin SMP tujuan atau bisa juga telah 

ditolak oleh SMP tujuan. 

8) Jika nama pendaftar terdapat dalam pengumuman SMP tujuan dengan status 

Mendaftar berarti berkas ajuan pendaftar telah lengkap dan diverifikasi oleh SMP 

tujuan namun belum dinyatakan diterima ataupun ditolak. 

9) Jika nama pendaftar terdapat dalam rangking pengumuman SMP tujuan dengan 

status Lulus Seleksi berarti siswa tersebut lolos seleksi / diterima oleh SMP tujuan. 

 

Gambar 24: Tampilan pendaftar Lulus Seleksi pada SMP tujuan 

10) Calon pendaftar yang lolos dan diterima SMP tujuan wajib melakukan daftar ulang 

pada menu login siswa dan memilih Jalur Pendaftaran sesuai dengan pilihan saat 

mendaftar dengan menekan tombol Daftar Ulang dan mencetak Bukti Pendaftaran. 

 

Gambar 25: Tampilan Daftar Ulang pada Akun Siswa 
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11) Jika nama pendaftar tidak ada dalam rangking pengumuman SMP tujuan berarti siswa 

tersebut tidak lolos seleksi / ditolak oleh SMP tujuan. 

12) Karena untuk jadwal pendaftaran Jalur Prestasi Lomba dan Rereta 4 Mapel 

bersamaan, maka calon pendaftar harus selektif dalam memilih jalur sesuai dengan 

kemampuan dan bukti dukung yang dimiliki, agar calon pendaftar lebih tepat dalam 

memilih SMP tujuan dan sesuai harapan. 

13) Bagi Siswa calon pendaftar yang tidak diterima dapat melakukan pendaftaran pada 

jalur lain setelah jadwal Jalur PPBD dibuka. 

2. Jalur Afirmasi 

a. Bagi calon pendaftar yang tidak diterima pada Jalur Prestasi dan berasal dari Keluarga 

Ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu PKH, KIP, KIS, KKS 

dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan dapat 

mendaftarkan diri lewat Jalur Afirmasi sesuai jadwal. 

b. Pada jalur ini calon Pendaftar wajib melampirkan scan Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan dengan format .jpg/.png/.jpeg. 

 

Gambar 26: Contoh SKTM 
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c. Langkah selanjutnya, calon pendaftar dapat memilih SMP Tujuan dan mengunggah scan 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan dan klik Daftar 

 

Gambar 27: Tampilan Isian Jalur Afirmasi 

d. Setelah menekan tombol Daftar, maka calon pendaftar akan ditampilkan Bukti 

Pendaftaran, dimana siswa wajib mencetak Bukti Pendaftaran sebagai bukti. 

 

Gambar 28: Tampilan Bukti Pendaftaran Jalur Afirmasi 

e. Calon pendaftar dapat melakukan Cabut Pendaftaran jika pendaftar salah dalam memilih 

SMP tujuan dengan menekan tombol Batalkan Pendaftaran dan menghubungi Admin SMP 

tujuan melalui nomor yang tertera pada Bukti Pendaftaran. 

f. Calon pendaftar dapat memantau proses seleksi mulai dari pagu yang ditetapkan SMP 

tujuan sampai dengan pengumuman rangking pada menu PENGUMUMAN. 

g. Jika nama pendaftar belum muncul dalam pengumuman SMP tujuan dengan berarti 

berkas ajuan pendaftar belum diverifikasi oleh admin SMP tujuan atau bisa juga telah 

ditolak oleh SMP tujuan. 

h. Jika nama pendaftar terdapat dalam pengumuman SMP tujuan dengan status Mendaftar 

berarti berkas ajuan pendaftar telah lengkap dan diverifikasi oleh SMP tujuan namun 

belum dinyatakan diterima ataupun ditolak. 
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i. Jika nama pendaftar terdapat dalam rangking pengumuman SMP tujuan dengan status 

Lulus Seleksi berarti siswa tersebut lolos seleksi / diterima oleh SMP tujuan. 

j. Calon pendaftar yang lolos dan diterima SMP tujuan wajib melakukan daftar ulang pada 

menu login siswa dan memilih Jalur Pendaftaran sesuai dengan pilihan saat mendaftar 

dengan menekan tombol Daftar Ulang dan mencetak Bukti Pendaftaran. 

k. Jika nama pendaftar tidak ada dalam rangking pengumuman SMP tujuan berarti siswa 

tersebut tidak lolos seleksi / ditolak oleh SMP tujuan. 

l. Bagi Siswa calon pendaftar yang tidak diterima dapat melakukan pendaftaran pada jalur 

lain setelah jadwal Jalur PPBD dibuka. 

3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali 

a. Bagi calon pendaftar yang tidak diterima pada Jalur sebelumnya dan Orang tua/ Wali 

memiliki Surat Perpindahan Tugas baik dari dalam maupun luar Kabupaten Nganjuk 

sesuai dengan tempat tugas baru dapat mendaftarkan diri lewat Jalur Perpindahan Tugas 

Orang Tua sesuai jadwal. 

b. Pada jalur ini calon Pendaftar wajib melampirkan scan Surat penugasan dari instansi, 

lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dengan format .jpg/.png/.jpeg. 

c. Langkah selanjutnya, calon pendaftar dapat memilih SMP Tujuan dan mengunggah scan 

Surat Tugas dari atasan yang mempekerjakan dan klik Daftar 

 

Gambar 29: Tampilan Isian Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua 

d. Setelah menekan tombol Daftar, maka calon pendaftar akan ditampilkan Bukti 

Pendaftaran, dimana siswa wajib mencetak Bukti Pendaftaran sebagai bukti. 
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Gambar 30: Tampilan Bukti Pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua 

e. Calon pendaftar dapat melakukan Cabut Pendaftaran jika pendaftar salah dalam memilih 

SMP tujuan dengan menekan tombol Batalkan Pendaftaran dan menghubungi Admin SMP 

tujuan melalui nomor yang tertera pada Bukti Pendaftaran. 

f. Calon pendaftar dapat memantau proses seleksi mulai dari pagu yang ditetapkan SMP 

tujuan sampai dengan pengumuman rangking pada menu PENGUMUMAN. 

g. Jika nama pendaftar belum muncul dalam pengumuman SMP tujuan dengan berarti 

berkas ajuan pendaftar belum diverifikasi oleh admin SMP tujuan atau bisa juga telah 

ditolak oleh SMP tujuan. 

h. Jika nama pendaftar terdapat dalam pengumuman SMP tujuan dengan status Mendaftar 

berarti berkas ajuan pendaftar telah lengkap dan diverifikasi oleh SMP tujuan namun 

belum dinyatakan diterima ataupun ditolak. 

i. Jika nama pendaftar terdapat dalam rangking pengumuman SMP tujuan dengan status 

Lulus Seleksi berarti siswa tersebut lolos seleksi / diterima oleh SMP tujuan. 

j. Calon pendaftar yang lolos dan diterima SMP tujuan wajib melakukan daftar ulang pada 

menu login siswa dan memilih Jalur Pendaftaran sesuai dengan pilihan saat mendaftar 

dengan menekan tombol Daftar Ulang dan mencetak Bukti Pendaftaran. 

k. Jika nama pendaftar tidak ada dalam rangking pengumuman SMP tujuan berarti siswa 

tersebut tidak lolos seleksi / ditolak oleh SMP tujuan. 

l. Bagi Siswa calon pendaftar yang tidak diterima dapat melakukan pendaftaran pada jalur 

lain setelah jadwal Jalur PPBD dibuka. 

4. Jalur Zonasi 

a. Bagi calon pendaftar yang tidak diterima pada Jalur sebelumnya dapat melakukan 

pendafaran pada Jalur Zonasi. 

b. Jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar 

zona Kabupaten Nganjuk. 
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c. Luar Zona Kabupaten Nganjuk ditujukan pada daerah perbatasan terdekat dengan zona 

Kabupaten Nganjuk antara lain Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten 

Bojonegoro dan Kabupaten Madiun. 

d. Pada jalur ini, calon pendaftar dapat langsung memilih SMP Tujuan dengan 

mempertimbangkan jarak terdekat daru rumah domisili. 

e. Selanjutnya tekan tombol Daftar. 

 

Gambar 31: Tampilan Isian Jalur Zonasi 

f. Setelah menekan tombol Daftar, maka calon pendaftar akan ditampilkan Bukti 

Pendaftaran, dimana siswa wajib mencetak Bukti Pendaftaran sebagai bukti. 

 

Gambar 32: Tampilan Bukti Pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua 

g. Calon pendaftar dapat melakukan Cabut Pendaftaran jika pendaftar salah dalam memilih 

SMP tujuan dengan menekan tombol Batalkan Pendaftaran dan menghubungi Admin SMP 

tujuan melalui nomor yang tertera pada Bukti Pendaftaran. 

h. Calon pendaftar dapat memantau proses seleksi mulai dari pagu yang ditetapkan SMP 

tujuan sampai dengan pengumuman rangking pada menu PENGUMUMAN. 
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i. Jika nama pendaftar belum muncul dalam pengumuman SMP tujuan dengan berarti 

berkas ajuan pendaftar belum diverifikasi oleh admin SMP tujuan atau bisa juga telah 

ditolak oleh SMP tujuan. 

j. Jika nama pendaftar terdapat dalam pengumuman SMP tujuan dengan status Mendaftar 

berarti berkas ajuan pendaftar telah lengkap dan diverifikasi oleh SMP tujuan namun 

belum dinyatakan diterima ataupun ditolak. 

k. Jika nama pendaftar terdapat dalam rangking pengumuman SMP tujuan dengan status 

Lulus Seleksi berarti siswa tersebut lolos seleksi / diterima oleh SMP tujuan. 

l. Calon pendaftar yang lolos dan diterima SMP tujuan wajib melakukan daftar ulang pada 

menu login siswa dan memilih Jalur Pendaftaran sesuai dengan pilihan saat mendaftar 

dengan menekan tombol Daftar Ulang dan mencetak Bukti Pendaftaran. 

m. Jika nama pendaftar tidak ada dalam rangking pengumuman SMP tujuan berarti siswa 

tersebut tidak lolos seleksi / ditolak oleh SMP tujuan. 

n. Pada jalur Zonasi, setiap SMP Negeri wajib mengalokasikan daya tampung (pagu) 

minimal 50% dari Pagu penerimaan. Jalur Zonasi merupakan jalur terakhir dalam 

penerimaan peserta didik di SMP Negeri. 

o. Jika ada Calon Pendaftar yang tidak lolos seleksi pada SMP tujuan dapat mendaftar pada 

SMP Negeri lain ataupun SMP Swasta yang belum memenuhi Pagu secara Luring sesuai 

jadwal dari Sekolah tujuan. 

 

B. SELEKSI PPDB SMP NEGERI 

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur prestasi, jalur 

afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur zonasi. 

2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) dilakukan dengan memprioritaskan jarak 

tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah, kecuali pada Jalur Prestasi. 

3. Seleksi calon peserta didik baru pada kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan prioritas 

sebegai berikut : 

a. Jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah; 

b. Usia; 

c. Waktu Pendaftaran; 

4. Apabila jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sama, maka seleksi untuk 

pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua 

berdasarkan Surat Keterangan lahir atau Akta Kelahiran. 

5. Apabila usia calon peserta didik sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung 

terakhir menggunakan waktu pendaftaran. 
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6. Seleksi Jalur prestasi dilakukan berdasar nilai akademik memuat ranking nilai tertinggi rerata 

nilai 4 mapel pada SKL dan nilai non akademik hasil perlombaan; 

7. Apabila seleksi pada ranking nilai rerata 4 Mapel sama, maka mempertimbangkan nilai pada 

mata pelajaran dengan urutan sebagai berikut : 

a. Matematika; 

b. IPA; 

c. Pendidikan Kewarganegaraan; 

d. Bahasa Indonesia 

8. Apabila seleksi pada ranking pada mata pelajaran dan hasil perlombaan sama, maka seleksi 

untuk pemenuhan kuota/daya tampung menggunakan jarak tempat tinggal calon peserta didik; 

9. Apabila jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka seleksi untuk pemenuhan 

kuota/daya tampung menggunakan usia tertua; 

10. Apabila usia calon peserta didik sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung 

menggunakan waktu pendaftaran; 

11. Sebelum melakukan seleksi PPDB Pada SMP Negeri, Admin sekolah harus melakukan 

beberapa tahapan pada halaman website http://ppdbsmpn.nganjukkab.go.id dengan cara : 

a. Log-in menggunakan username dan password sesuai dengan akun sekolah; 

b. Mengisi pagu data sekolah dan titik koordinat sekolah; 

c. Mengganti password akun kemudian menyimpan data. 

12. Tahapan seleksi PPDB pada SMP Negeri yang menggunakan mekanisme daring (dalam 

jaringan)/ online, adalah sebagai berikut : 

a. Admin PPDB SMP melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang diunggah oleh calon 

peserta didik ; 

b. Admin PPDB SMP memverifikasi berdasarkan keabsahan dan keaslian berkas; 

c. Admin PPDB SMP melakukan persetujuan berkas per jalur pendaftaran apabila berkas 

dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada PPDB; 

d. Admin PPDB SMP melakukan penetapan (menerima atau menolak) calon peserta didik 

sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan hasil rapat keputusan sekolah sesuai jadwal 

yang sudah ditetapkan; 

 

C. PENGUMUMAN PENETAPAN 

1. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam 

PPDB dan jadwal yang telah ditentukan 

2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin 

oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah. 
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3. Hasil penetapan peserta didik ditampilkan di menu pengumuman sesuai jadwal penetapan 

pada halaman http://ppdbsmpn.nganjukkab.go.id 

 

D. DAFTAR ULANG 

Daftar ulang PPDB SMP Negeri menggunakan mekanisme daring/online adalah sebagai berikut : 

1. Calon peserta didik melaksanakan Log-in melalui akun pendaftar; 

2. Calon peserta didik memilih jalur pendaftaran; 

3. Calon peserta didik menekan tombol daftar ulang dan mencetak bukti daftar ulang; 

4. Calon peserta didik mengirim bukti daftar ulang melalui whatsapp contact person yang 

tercantum pada menu pengumuman. 

 

Gambar 33: Tampilan Bagi Pendaftar yang Lolos seleksi dan wajib mencetak Bukti 
Pendaftaran sebagai bukti telah melakukan daftar Ulang 

5. Bagi Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan 

dapat diganti dengan Peserta lain sesuai urutan pemeringkatan. 

  

http://ppdbsmpn.nganjukkab.go.id/
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PENUTUP 
 
 
 

Buku Panduan Penggunaan Website PPDB SMP Negeri Kabupaten Nganjuk ini memuat petunjuk 

praktis yang berisi penjelasan secara umum, fitur-fitur dan langkah-langkah penggunaan dan pemanfaatan 

situs website PPDB SMP Negeri Kabupaten Nganjuk dalam proses Penerimaan Peserta Didik SMP Negeri 

Kabupaten Nganjuk yang dilakukan secara daring yang akan dijadikan acuan bagi siswa calon pendaftar, 

guru Sekolah Dasar asal pendaftar, dan orang tua / wali murid pendaftar. Dengan memperhatikan dan 

melaksanakan secara tertib aturan, alur dan petunjuk yang tertuang dalam Buku Panduan Penggunaan 

Website PPDB SMP Negeri Kabupaten Nganjuk ini serta disiplin, disertai tanggung jawab yang tinggi akan 

tercapai hasil yang optimal sesuai dengan harapan. 

Keberhasilan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik (PPDB) di SMP Negeri Kabupaten Nganjuk 

ini dapat menjadi salah satu pengembangan pendidikan di bidang teknologi dan keakurasian data di 

wilayah Kabupaten Nganjuk. Di samping itu, kegiatan ini akan menjadi ajang pembentukan karakter 

peserta didik yang melek Teknologi agar mempunyai daya saing serta tidak lagi Gagap Teknologi. 

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Buku Panduan Penggunaan Website PPDB SMP Negeri 

Kabupaten Nganjuk ini akan ditentukan kemudian oleh panitia penyelenggara. Untuk mendukung 

keberhasilan kegiatan Penerimaan Peserta Didik (PPDB) di SMP Negeri Kabupaten Nganjuk ini, panitia 

penyelenggara di SMP Negeri wilayah Kabupaten Nganjuk dan SD calon pendaftar dapat mengacu pada 

Buku Panduan Penggunaan Website PPDB SMP Negeri Kabupaten Nganjuk ini sepanjang tidak 

bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. 

Semoga Buku Panduan Penggunaan Website PPDB SMP Negeri Kabupaten Nganjuk ini, dapat 

dijadikan panduan dalam mengakses situs Website PPDB SMP Negeri Kabupaten Nganjuk yang 

merupakan kegiatan dari Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dalam rangka membangun 

good governance di era Revolusi Industri 4.0 serta mampu menghasilkan Program Inovasi Pembelajaran 

berbasis daring yang bermutu, terintegrasi, terarah untuk menunjang pembelajaran yang madani, maju dan 

berbasis teknologi secara cepat dan tepat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang merupakan 

program lanjutan dan pengembangan pada tahun sebelumnya. 

 


