
Info Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

SMA Negeri 1 Rangkasbitung
Tahun Pelajaran 2020/2021

> PPDB dengan sitem Zonasi Melalui 4 jalur:
-1. Jalur Zonasi sebanyak 50% dari daya tampung 
-2. Jalur Afirmasi sebanyak 15% dari daya tampung 
-3. Jalur Perpindahan orang tua sebanyak 5% dari daya 

tampung
-4. Jalur Prestasi Bisa dari luar Zonasi sebanyak 30% dari 

daya tampung.

> Zonasi SMAN 1 Rangkasbitung: 
Zona 1 ( Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar ) 
Kode Zona: 360015

>  Pendaftaran mulai tanggal 26 Mei 2020 - 27 Juni 2020

>  Persyaratan PPDB

- Persyaratan Umum
a) Ijazah SMP/sederaiat 
b) Akta kelahiran/Surat keterangan lahir, batas usia 

maksimum 21 tahun, dan belum menikah;
c) Kartu Keluarga atau Surat Pernyataan Domisili orang 

tua/wali singkat 1 tahun sebelum tanggal 26 Mei 
2020;

d) Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) 
lembar.

e) Melaksanakan pendaftaran secara daring/online 
sesuai dengan alamat yang tertera pada Kartu 
Keluarga atau Surat Keterangan Domisili;

- Jalur Zonasi
*) Surat Keterangan Lulus (SKL)
*) Bukti cetak tangkapan layar (capture) Sebagai tanda 

bukti titik koordinat domisili pendaftar.

- Jalur Afirmasi
*)  Surat Keterangan Lulus (SKL)
*)  Dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak

mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti:
1) Kartu Indonesia pintar (KIP); atau
2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); atau
3) Kartu Pra Sejahtera ( KPS); atau
4) Kartu Indonesia Sehat (KIS); atau
5) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai 

program pemerintah pusat atau daerah;
6) Surat Keterangan tidak Mampu dari instansi yang

berwenang.
*) Bukti cetak tangkapan layar (capture) Sebagai tanda 

bukti titik koordinat domisili pendaftar.

- Jalur Perpindahan Orang tua
*)  Surat Keterangan Lulus (SKL)
*) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau 

perusahaan yang mempekerjakan; atau surat 
pemberhentian kerja dari instansi,lembaga, kantor, 
atau perusahaan untuk Otang tua yang di PHK.

*) Bukti cetak tangkapan layar (capture) Sebagai tanda 
bukti titik koordinat domisili pendaftar.

- Jalur Prestasi
*) Surat Keterangan Lulus (SKL)
*) Nilai Ujian Sekolah
*) Nilai rapor lima semester terakhir SMP / MTs 

sederajat (Rata-rata)
*) Hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang 

akademik maupun non-akademik.

>  Tata Cara Pendaftaran
a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara daring

dengan cara mengunjungi laman/website PPDB satuan 
pendidikan yang dituju: 
(https://ppdb.smansarangkasbitung.sch.id);

b. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur 
pendaftaran pada zonasi yang sama pada satuan 
pendidikan yang dituju;

c. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi 
sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah 
ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan 
pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi, perpindahan 
tugas orangtua/wali dan jalur prestasi di luar zonasi 
domisili peserta didik; 

  
>  Daya tampung Peserta Didik Baru: 216 orang

>   Pendaftaran tidak dipungut biaya.
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