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PPDBdilakukan tanpadiskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara
khusus dirancang untukmelayani peserta didik dari kelompok gender

atau agama tertentu.
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1. Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk

kelompok A;dan

2. Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk

kelompok B.

1. Kelas 1 SD berusia :

a) 7 tahun; atau

b) paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan

2. Sekolah memperioritaskan penerimaan calon peserta didik yang 

berusia 7 tahun.

3. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 

tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan

bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau

bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan

rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/dewan guru Sekolah

1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun

berjalan;dan

2. Memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang 

menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Peraturan Mentri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2021, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah

Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.



5https://ppdb.disdikbud.lampungtengahkab.go.id

Berdomisili dalam radius tertentu dari Sekolah Negeri tujuan.

Radius: jarak titik koordinat rumah ke Sekolah Negeri tujuan.

Penduduk Kab. Lampung Tengah terdaftar 1 Tahun (1 Juli 2022).

.       

Jalur Zonasi (Minimal 50%)

Bagi anak dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Warga Miskin sesuai database Dinas Sosial/ Pemegang KK Miskin

Jalur Afirmasi (Maksimal 15%)

Bagi anak yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali. Atau anak guru di 

sekolah tujuan. Penduduk Luar Kab. Lampung Tengah (Mutasi), Penduduk Kab. 

Lampung Tengah/Luar (Anak Guru) 

Jalur Mutasi Kerja Orang Tua/Wali (Maks 5%)

Bagi anak yang memiliki jumlah nilai gabungan & nilai prestasi minimal 245 Penduduk

Kab. Lampung Tengah atau Luar Kab. Lampung Tengah

Jalur Prestasi (Sisa Kuota/Jika masih ada)
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Peserta mendownload/Instal aplikasi

PPDB 2022 di Playstore melalui

smartphone. Atau mengunjungi

website PPDB 2022 Kabupaten

Lampung Tengah di : 
https://ppdb.disdikbud.lampungtengahka

b.go.id 

Persiapan

Peserta melakukan registrasi akun

sebagai Peserta PPDB 2022 

melalui aplikasi PPDB 2022 atau

website PPDB 2022

Membuat Akun PPDB 2022

Peserta memverifikasi data yang 

tampil pada aplikasi PPDB 2022

Kelengkapan Data Peserta

 Peserta melakukan pendaftaran

sesuai jalur PPDB 2022 yang di pilih

 Cetak/Unduh bukti pendaftaran

Pendaftaran

Peserta dapat melihat pengumuman

melalui aplikasi, atau melalui portal 

PPDB Online di Kab/Kota masing-

masing

Pengumuman PPDB 2022

Peserta yang lolos seleksi

mengkonfirmasi melalui aplikasi

dan melakukan proses daftar ulang

sesuai jadwal yang telah

ditentukan

Daftar Ulang

1

2

3

4

5

6
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Registrasi Akun Untuk Peserta yang sudah tercatat di Referensi

Data Kemdikbud, adalah peserta yang sudah mempunyai NISN 

aktif (Lulusan TK/Paud/RA dan Lulus SD/MI)
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Registrasi Akun PPDB 2022 dibagi menjadi 2, yaitu : 

A. Untuk Peserta yang sudah mempunyai NISN, dan;

B. Untuk Peserta yang belum mempunyai NISN

Registrasi Akun Untuk Peserta yang sudah tercatat di Referensi

Data Kemdikbud, adalah peserta yang sudah mempunyai NISN 

aktif (Lulusan TK/Paud/RA dan Lulus SD/MI)

A. LULUS SEKOLAH

Registrasi Akun Untuk Peserta yang belum tercatat di Referensi

Data Kemdikbud, adalah peserta yang belum mempunyai NISN 

aktif (Belum Sekolah). Dan hanya dapat digunakan untuk

peserta PPDB yang akan mendaftar sekolah ke Jenjang

Sekolah Dasar (SD)

B. BELUM SEKOLAH
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1. Dari halaman login, klik tombol DAFTAR

2. Aktif untuk tampilan registrasi pembuatan akun adalah form 

untuk peserta yang sudah mempunyai NISN 

3. Masukkan NISN peserta yang akan mendaftar PPDB

4. Masukkan tanggal/bulan/tahun lahir

5. Masukkan NPSN Sekolah asal

6. Selanjutnya klik tombol CEK DATA

Keterangan :

Apabila NISN tidak ditemukan, silahkan konfirmasikan ke

sekolah asal untuk memastikan NISN peserta terdaftar di 

referensi data Kemdikbudristek.

1

2

3 4

5

5
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1234567890 187012345678910

2010-X-X

Betty Lavea

Selanjutnya akan muncul data Peserta Didik tersebut, sumber

data yang tampil adalah data dari Dapodik sekolah asal.

Apabila data tidak tampil/tidak ditemukan, silahkan

konfirmasikan dengan sekolah sebelumnya.

Pastikan NISN, Tanggal Lahir dan NPSN yang di inputkan pada 

saat proses pencarian sudah benar.

Klik LANJUTKAN untuk ke tahap

pembuatan akun PPDB
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Kemudian akan tampil halaman untuk membuat akun PPDB.

1. Silahkan isikan email aktif dan dapat diakses.

2. Isikan Nomor HP/WA aktif

3. Buatlah kata sandi yang rumit namun mudah di hafal minimal 6 karakter

4. Masukkan sandi yang telah dibuat

5. Setelah semua terisi dengan benar, silahkan klik SIMPAN

1 2

3 4

5

Setelah proses pembuatan akun

berhasil.

Untuk dapat Login ke web PPDB, 

silahkan masukkan NISN Peserta dan 

password yang telah dibuat



Sample Footer Text 13
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Registrasi Akun Untuk Peserta yang belum tercatat di Referensi

Data Kemdikbud, adalah peserta yang belum mempunyai NISN 

aktif (Belum Sekolah). Dan hanya dapat digunakan untuk

peserta PPDB yang akan mendaftar sekolah ke Jenjang

Sekolah Dasar (SD)
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1. Dari halaman login, klik tombol DAFTAR

2. Selanjutnya pilih dan Klik BELUM SEKOLAH

3. Masukkan NIK peserta yang akan mendaftar PPDB

4. Masukkan Nomor Kartu Keluarga

5. Kemudian klik tombol CEK DATA

Keterangan :

Agar data peserta PPDB dapat masuk ke Dapodik sekolah, NIK 

dan No. KK yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang 

tercatat pada dukcapil.

Pada saat proses pengiriman data PPDB, apabila NIK dan No. 

KK yang di inputkan tidak valid, maka tidak dapat masuk ke

Dapodik Sekolah

1

2

3 4

5
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Jika NIK dan NKK belum terdaftar di PPDB dalam jaringan ini, maka akan

tampil halaman LENGKAPI DATA, yang wajib di isi identitas peserta.

Silahkan isi identitas peserta sesuai dengan dokumen

kependudukan yang telah dimiliki, meliputi :

1. Nama lengkap peserta

2. Tempat lahir peserta

3. Tanggal lahir peserta

4. Jenis kelamin peserta

5. Nama ayah kandung peserta

6. Nama Ibu kandung peserta

Pastikan data yang diinputkan bersumber dari dokumen

kependudukan (Kartu Keluarga/Akta Kelahiran)

Setelah data lengkap di isi dengan benar, klik

LANJUTKAN untuk proses pembuatan akun PPDB

1 2

3 4

5 6

7
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3

DAFTAR AKUN PPDB BELUM PUNYA NISN

1 2

4

5

Kemudian akan tampil halaman untuk membuat akun PPDB.

1. Silahkan isikan email aktif dan dapat diakses.

2. Isikan Nomor HP/WA aktif

3. Buatlah kata sandi yang rumit namun mudah di hafal minimal 6 karakter

4. Masukkan sandi yang telah dibuat

5. Setelah semua terisi dengan benar, silahkan klik SIMPAN

Setelah proses pembuatan akun

berhasil.

Untuk dapat Login ke web PPDB, 

silahkan masukkan NIK Peserta dan 

password yang telah dibuat



Sample Footer Text 17
https://ppdb.disdikbud.lampungtengahkab.go.id

TAHUN PELAJARAN 2022/2023
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Akses laman PPDB Dalam Jaringan melalui : 

https://ppdb.disdikbud.lampungtengahkab.go.id

Untuk peserta yang sudah mempunyai NISN.

Username : NISN

Password : password yang telah dibuat

Untuk peserta yang belum mempunyai NISN

Username : NIK

Password : password yang telah dibuat

A

B
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Dari menu DATA INDIVIDU, menampilkan peserta, untuk

peserta yang telah tercatat di Dapodik dan mempunyai NISN 

aktif, data tersebut bersumber dari Dapodik Sekolah asal.

Data tempat tinggal, dapat diperbaharui maksimal 1 x. 

setelah 1 kali perbaikan, maka data akan terkunci. Pastikan

data yang tertera sudah sesuai dengan dokumen

kependudukan yang syah

Unggah foto peserta

dengan ukuran

maksimal 512 kb.
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Peserta wajib melampirkan dokumen sebagai syarat untuk

mengikuti PPDB 2022/2023. Dokumen yang dilampirkan

sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Dokumen wajib :

1. Scan Kartu Keluarga

2. Scan Surat Keterangan Lulus untuk Peserta yang sudah

mempunyai NISN (Sudah Sekolah)

Dokumen lampiran selain jalur zonasi :

1. Untuk peserta yang belum sekolah, wajib mengupload

surat keterangan orang tua/wali yang menjelaskan bahwa

peserta belum pernah tercatat sebagai Peserta Didik di 

sekolah/belum sekolah

2. Untuk peserta yang akan mendaftar PPDB melalui jalur

Afirmasi, wajib menunggah Kartu Jaminan Sosial

(PKH/KIP/PIP/KIS/Surat keterangan tidak mampu dari

pemerintah setempat) dan Surat pernyataan orang tua/wali

(materai 10,000) yang menyatakan keaslian dokumen

yang dilampirkan serta siap untuk di tindak secara hukum

apabila memalsukan dokumen lampiran tersebut.

3. Bagi Peserta yang akan mendaftar PPDB melalui jalur

Mutasi kerja orang tua/wali, wajib mengunggah Surat 

mutasi/perpindahan kerja orang tua.

4. Bagi peserta yang akan mendaftar PPDB melalui jalur

Prestasi, unggah dokumen yang menjelaskan prestasi

peserta, Prestasi Formal atau Prestasi Non Formal

KETERANGAN :

Dari menu UPLOAD 

BERKAS, selanjutnya

akan menampilkan

halaman unggah berkas, 

silahkan klik Pilih File 

untuk mengunggah file 

dokumen yang telah di 

siapkan.

Dokumen yang di 

unggah adalah scan 

dokumen asli yang telah

disimpan dalam format 

PDF dengan ukuran

maksimal 1 Mb.
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PETUNJUK :

Bagi pendaftar yang menggunakan system website melalui perangkat Komputer/Laptop, 

dokumen persyaratan yang akan diunggah discan terlebih dahulu.

Disimpan dalam format PDF dengan ukuran maksimal 1 Mb.

1. Dari menu UPLOAD BERKAS selanjutnya akan muncul halaman UPLOAD BERKAS

2. Klik Tombol PILIH FILE, kemudian akan muncul direktori, selanjutnya pilih file yang akan di

unggah pada tempat penyimpanan file tersebut

3. Klik file yang akan di unggah, lalu klik OPEN.

4. Selanjutnya akan muncul notifikasi tentang file yang akan di unggah, pastikan file tersebut

sesuai dengan kolom unggahannya. Kemudian klik UPLOAD FILE

5. Setelah berhasil, maka akan muncul tombol LIHAT dan HAPUS.

6. Klik tombol LIHAT untuk memastikan bahwa file yang di unggah sudah sesuai

7. Tombol HAPUS, untuk menghapus file yang di unggah apabila file yang di unggah masih

ada kesalahan dan kemudian untuk di unggah Kembali dengan file yang benar

8. Tombol LIHAT dan tombol HAPUS, akan terkunci apabila peserta sudah melakukan

pendafaran PPDB ke sekolah yang di tuju. 

1 2
3

6

4

5
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1. Dari menu PENDAFTARAN, silahkan pilih Jalur Zonasi.

2. Selanjutnya akan muncul halaman yang menampilkan sekolah dalam lingkup wilayah 

zonasi dari jarak terdekat dengan domisili peserta. Klik tombol DAFTAR, 

3. Kemudian akan muncul konfimrasi pilihan, silahkan klik YA, DAFTAR.

4. Pendaftaran Jalur Zonasi telah Berhasil di lakukan, silahkan klik DOWNLOAD BUKTI 

PENDAFTARAN,

5. Halaman akan mengarahkan pada tampilan Kartu Tanda Peserta PPDB yang dapat di 

unduh, silahkan unduh dengan mengeklik tombol panah (ikon download), atau klik

icon cetak apabila kartu akan langsung di cetak/print.

1

2

3

4

5
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1. Dari menu PENDAFTARAN, silahkan pilih Jalur 

Afirmasi.

2. Selanjutnya akan muncul halaman yang 

menampilkan sekolah dalam lingkup wilayah 

dengan jarak terdekat dengan domisili peserta, 

akan tampil paling atas. 

3. Selanjutnya pilih sekolah, lalu klik tombol

DAFTAR.

4. Kemudian akan muncul notifikasi Apakah anda

yakin ingin mendaftar di Sekolah ini.? Kalau sudah

yakin, silahkan klik YA DAFTAR

5. Setelah berhasil, akan muncul notifikasi BERHASIL, silahkan klik Download 

Bukti Pendaftaran

6. Selanjutnya akan di arahkan ke halaman cetak/download KARTU TANDA 

PESERTA PPDB ONLINE, klik icon download untuk mengunduh, atau klik

icon print untuk langsung di cetak/print

1

2

3 4
5

6
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1. Dari menu PENDAFTARAN, silahkan pilih Jalur 

Mutasi Kerja Ortu/Wali.

2. Selanjutnya akan muncul halaman yang 

menampilkan sekolah dalam lingkup wilayah 

dengan jarak terdekat dengan domisili peserta, 

akan tampil paling atas. 

3. Selanjutnya pilih sekolah, lalu klik tombol

DAFTAR.

4. Kemudian akan muncul notifikasi Apakah anda

yakin ingin mendaftar di Sekolah ini.? Kalau sudah

yakin, silahkan klik YA DAFTAR

5. Setelah berhasil, akan muncul notifikasi BERHASIL, silahkan klik Download 

Bukti Pendaftaran

6. Selanjutnya akan di arahkan ke halaman cetak/download KARTU TANDA 

PESERTA PPDB ONLINE, klik icon download untuk mengunduh, atau klik

icon print untuk langsung di cetak/print

2

3 4
5

6

1
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1. Dari menu PENDAFTARAN, silahkan pilih Jalur 

Prestasi.

2. Selanjutnya akan muncul halaman yang 

menampilkan sekolah dalam lingkup wilayah 

dengan jarak terdekat dengan domisili peserta, 

akan tampil paling atas. 

3. Selanjutnya pilih sekolah, lalu klik tombol

DAFTAR.

4. Kemudian akan muncul notifikasi Apakah anda

yakin ingin mendaftar di Sekolah ini.? Kalau sudah

yakin, silahkan klik YA DAFTAR

5. Setelah berhasil, akan muncul notifikasi BERHASIL, silahkan klik Download 

Bukti Pendaftaran

6. Selanjutnya akan di arahkan ke halaman cetak/download KARTU TANDA 

PESERTA PPDB ONLINE, klik icon download untuk mengunduh, atau klik

icon print untuk langsung di cetak/print

2

3 4
5

6

1
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1. Dari menu PENDAFTARAN, silahkan pilih Jalur 

Sekolah Swasta.

2. Selanjutnya akan muncul halaman yang 

menampilkan Sekolah Swasta dalam lingkup

wilayah dengan jarak terdekat dengan domisili

peserta, akan tampil paling atas. 

3. Selanjutnya pilih sekolah, lalu klik tombol

DAFTAR.

4. Kemudian akan muncul notifikasi Apakah anda

yakin ingin mendaftar di Sekolah ini.? Kalau sudah

yakin, silahkan klik YA DAFTAR

5. Setelah berhasil, akan muncul notifikasi BERHASIL, silahkan klik Download 

Bukti Pendaftaran

6. Selanjutnya akan di arahkan ke halaman cetak/download KARTU TANDA 

PESERTA PPDB ONLINE, klik icon download untuk mengunduh, atau klik icon 

print untuk langsung di cetak/print

2

5

6

1

3 4
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Dari Menu RIWAYAT. Selanjutnya akan muncul sub menu Riwayat Pendaftaran dan Riwayat Aktifitas.

1

2

1. Riwayat Pendaftaran : menampilkan proses

pendaftaran yang sudah selesai dilakukan. Bagi

peserta yang belum melakukan cetak Kartu

Pendaftaran, bisa melalui menu Riwayat pendaftaran

dengan mengeklik tombol CETAK PENDAFTARAN.

2. Riwayat Aktifitas : Menampilkan aktifitas yang telah

di lakukan oleh pendaftar melalui system PPDB Dalam

Jaringan
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Konfirmasi daftar ulang, wajib di lakukan oleh peserta setelah pengumuman PPDB dinyatakan LULUS. Namun apabila Peserta/Orang Tua/Wali

lupa, Konfirmasi daftar ulang dapat dilakukan oleh Admin PPDB Sekolah apabila Peserta benar-benar dan siap untuk mengikuti proses

pembelajaran di sekolah tersebut.

Konfirmasi

PERNYATAAN

Saya atas nama Orang Tua/Wali dari ANTON LESMONO SAPUTRO - NISN 0123456789, 

yang dinyatakan LULUS PPDB 2022 Jalur Zonasi di SMP NEGERI 1 BINTANG TIMUR-

(NPSN : 10000000). Dengan ini menyatakan kesanggupan dan akan mematuhi tata tertib

pelaskanaan daftar ulang di sekolah tersebut dengan sebenar-benarnya sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan.

Konfirmasi

MENYETUJUI

1. Untuk melakukan proses Konfirmasi setelah pengumuman diterima (LULUS PPDB), silahkan login 

terlebih dahulu melalui website ppdb.disdikbud.lampungtengahkab.go.id

2. Selanjutnya klik menu KONFIRMASI

3. Kemudian akan muncul halaman Konfirmasi yang berisi Pernyataan Orang Tua/Wali. Klik tombol

MENYETUJUI

4. Dengan demikian peserta sudah selesai melakukan proses pendaftaran dan di terima, kemudian

untuk melakukan proses daftar ulang ke sekolah pada jadwal yang telah ditentukan.

1

2
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a) Bagi peserta yang sudah mempunyai NISN apabila saat diinputkan NISN tidak ditemukan, silahkan

konfirmasikan ke sekolah asal.

b) Registrasi peserta yang belum mempunyai NISN (belum sekolah), hanya diperuntukkan kepada peserta

yang akan mendaftar PPDB ke jenjang SD (Sekolah Dasar).

c) Pastikan identitas yang diinput berdasarkan/sesuai dengan dokumen kependudukan yang syah

diterbitkan oleh Dukcapil.

d) Data yang diinput apabila tidak sesuai dengan data dukcapil, data tersebut akan dinyatakan INVALID

oleh system integrasi dan mengakibatkan data tidak akan masuk ke Dapodik Sekolah yang

menerimanya.

e) Lampiran dokumen persyaratan yang di unggah/diupload adalah dokumen asli yang telah discan

dengan format pdf.

f) Peserta yang sudah mendaftar di sekolah yang diinginkan, tidak dapat mendaftar Kembali ke sekolah

lain, sebelum melapor untuk membatalkan pendaftarannya dengan alasan tertentu melalui Panitia

PPDB Sekolah sebelumnya.

g) Peserta dapat melihat Pengumuman melalui website ppdb pada saat Jadwal Pengumuman

dilaksanakan.

h) Konfirmasi Peserta Diterima (LULUS) wajib dilakukan melalui website PPDB, atau menyerahkan ke Panitia

PPDB Sekolah untuk mengkonfirmasi apabila siap untuk menjadi Peserta Didik di Sekolah tersebut.

https://ppdb.disdikbud.lampungtengahkab.go.id
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