PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS

SMA NEGERI 15 TANGERANG
Jl. Raya Villa Tangerang Indah, Periuk, RT.001/RW.011, Periuk, Kec. Periuk, Kota Tangerang,
Banten 15131

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DI SMA NEGERI 15 TANGERANG
Kepada seluruh pendaftar, dimohonkan dapat membaca dengan seksama tata cara pendaftaran di
SMA Negeri 15Tangerang dan melaksanakan nya sesuai yang tertera dalam petunjuk teknis
pendaftaran ini.
Pendaftaran di SMA Negeri 15Tangerang dilakukan melalui 4 (empat) jalur pendaftaran , yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

I.

PENDAFTARAN JALUR ZONASI , dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Calon peserta didik membuka web pendaftaran SMA Negeri 15Tangerang :
www.sman15tangerang.sch.id
Memilih pilihan jalur pendaftaran pada jalur ZONASI
Mengisikan data yang SEBENARnya sesuai dengan bukti dokumen yang
mendukung
Melakukan pengukuran jarak tempat tinggal/domisili yang tertera pada Kartu
Keluarga/Surat Keterangan Domisili, dengan cara pengukuran titik koordinat
alamat tempat tinggal domisili calon peserta didik dengan titik koordinat
sekolah ( lihat video tutorial pada web pendaftaran )
Mengunggah/upload data yang dibutuhkan sesuai yang ada dalam aplikasi
pendaftaran
Peserta WAJIB mengirimkan berkas / dokumen yang akan diverifikasi sebagai
bukti fisik dari kebenaran data yang diisikan.
Pengiriman berkas dokumen menggunakan JASA PENGIRIMAN ke alamat :
SMA Negeri 15 Tangerang
Jalan Raya Villa Tangerang Indah, Periuk, RT.001/RW.011, Periuk, Kec.
Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131

8.

9.

10.

Berkas dokumen yang dikirimkan berupa Foto Copy :
a.
SKL ( Surat Keterangan Lulus)
b.
Akte kelahiran
c.
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili
d.
Tangkapan Layar/capture pengukuran jarak
e.
Surat Pernyataan Tempat Tinggal (lihat di web pendaftaran dan dapat
diunduh)
f.
Surat pernyataan Kebenaran Data ( lihat di web pendaftaran dan dapat
diunduh)
Calon peserta didik yang sudah mendaftar dapat mencek hasil validasi yang
dilakukan sekolah, apabila ada data yang kurang lengkap dapat segera
melengkapinya
Berkas yang dikirimkan ( berupa Fotocopy ) akan menjadi arsip sekolah dan
tidak dikembalikan kepada calon peserta didik

II.

AFIRMASI , dilakukan dengan cara :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Calon peserta didik membuka web pendaftaran SMA Negeri 15Tangerang :
www.sman15tangerang.sch.id
Memilih pilihan jalur pendaftaran pada jalur AFIRMASI
Mengisikan data yang SEBENARnya sesuai dengan bukti dokumen yang
mendukung
Melakukan pengukuran jarak tempat tinggal/domisili yang tertera pada Kartu
Keluarga/Surat Keterangan Domisili, dengan cara pengukuran titik koordinat
alamat tempat tinggal domisili calon peserta didik dengan titik koordinat
sekolah ( lihat video tutorial pada web pendaftaran )
Mengunggah/upload data yang dibutuhkan sesuai yang ada dalam aplikasi
pendaftaran
Peserta WAJIB mengirimkan berkas / dokumen yang akan diverifikasi sebagai
bukti fisik dari kebenaran data yang diisikan.
Pengiriman berkas dokumen menggunakan JASA PENGIRIMAN ke alamat :
SMA Negeri 15 Tangerang
Jl. Raya Villa Tangerang Indah, Periuk, RT.001/RW.011, Periuk, Kec.
Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131
Berkas dokumen yang dikirimkan berupa Foto Copy :
a.
SKL ( Surat Keterangan Lulus )
b.
Akte kelahiran
c.
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili
d.
Tangkapan Layar/capture pengukuran jarak
e.
Kartu sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berasal dari keluarga tidak
mampu yang mendapatkan program penanganan keluarga ekonomi tidak
mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti :











f.



KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)

KPS (Kartu Pra Sejahtera )



KIS (Kartu Indonesia Sehat ) yang dimaksud adalah bukan merupakan
kartu BPJS, tetapi program bantuan Kesehatan dari pemerintah

Kartu Penanggulangan
Kemiskinan lainnya dari Pemerintah Pusat atau





KIP (Kartu Indonesia Pintar)

Daerah,

Surat Keterangan Tidak Mampu dari Instansi yang berwenang



g.

9.

10.

III.

Surat Pernyataan Tempat Tinggal (lihat di web pendaftaran dan dapat
diunduh)
h.
Surat pernyataan Kebenaran Data ( lihat di web pendaftaran dan dapat
diunduh)
Calon peserta didik yang sudah mendaftar dapat mencek hasil validasi yang
dilakukan sekolah, apabila ada data yang kurang lengkap dapat segera
melengkapinya
Berkas yang dikirimkan ( berupa Fotocopy ) akan menjadi arsip sekolah dan
tidak dikembalikan kepada calon peserta didik

Jalur PERPINDAHAN ORANGTUA, dilakukan dengan cara :
1.
2.
3.
4.

Calon peserta didik membuka web pendaftaran SMA Negeri 15Tangerang :
www.sman15tangerang.sch.id
Memilih pilihan jalur pendaftaran pada jalur PERPINDAHAN ORANGTUA
Mengisikan data yang SEBENARnya sesuai dengan bukti dokumen yang
mendukung
Melakukan pengukuran jarak tempat tinggal/domisili yang tertera pada Kartu
Keluarga/Surat Keterangan Domisili, dengan cara pengukuran titik koordinat
alamat tempat tinggal domisili calon peserta didik dengan titik koordinat
sekolah ( lihat video tutorial pada web pendaftaran )

5.
6.
7.

8.



Mengunggah/upload data yang dibutuhkan sesuai yang ada dalam aplikasi
pendaftaran
Peserta WAJIB mengirimkan berkas / dokumen yang akan diverifikasi sebagai
bukti fisik dari kebenaran data yang diisikan.
Pengiriman berkas dokumen menggunakan JASA PENGIRIMAN ke alamat :
SMA Negeri 15 Tangerang
Jl. Raya Villa Tangerang Indah, Periuk, RT.001/RW.011, Periuk, Kec.
Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131
Berkas dokumen yang dikirimkan berupa Foto Copy :
a.
SKL ( Surat Keterangan Lulus )
b.
Akte kelahiran
c.
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili
d.
Tangkapan Layar/capture pengukuran jarak
e.
Menyertakan Surat Keterangan / Surat Tugas yang berupa :

Surat penugasan
dari Instansi / Lembaga/Kantor / Perusahan yang








f.
g.

9.

10.

IV.

memberi tugas

Untuk anak guru dibuktikan
dengan surat keterangan mengajar di SMA

Negeri 15Tangerang



Surat pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat masa darurat Covid-19
Surat Pernyataan Tempat Tinggal (lihat di web pendaftaran dan dapat
diunduh)
Surat pernyataan Kebenaran Data ( lihat di web pendaftaran dan dapat
diunduh)

Calon peserta didik yang sudah mendaftar dapat mencek hasil validasi yang
dilakukan sekolah, apabila ada data yang kurang lengkap dapat segera
melengkapinya
Berkas yang dikirimkan ( berupa Fotocopy ) akan menjadi arsip sekolah dan
tidak dikembalikan kepada calon peserta didik

Jalur PRESTASI, dilakukan dengan cara :
1. Calon peserta didik membuka web pendaftaran SMA Negeri 15Tangerang :
www.sman15tangerang.sch.id
2.
Memilih pilihan jalur pendaftaran pada jalur PRESTASI
3.
Mengisikan data yang SEBENARnya sesuai dengan bukti dokumen yang
mendukung
4.
Melakukan pengukuran jarak tempat tinggal/domisili yang tertera pada Kartu
Keluarga/Surat Keterangan Domisili, dengan cara pengukuran titik koordinat
alamat tempat tinggal domisili calon peserta didik dengan titik koordinat
sekolah ( lihat video tutorial pada web pendaftaran )
5.
Mengunggah/upload data yang dibutuhkan sesuai yang ada dalam aplikasi
pendaftaran
6.
Peserta WAJIB mengirimkan berkas / dokumen yang akan diverifikasi sebagai
bukti fisik dari kebenaran data yang diisikan.
7.
Pengiriman berkas dokumen menggunakan JASA PENGIRIMAN ke alamat :
SMA Negeri 15Tangerang
Jl. Raya Villa Tangerang Indah, Periuk, RT.001/RW.011, Periuk, Kec.
Periuk, Kota Tangerang, Banten 15131
8.

Berkas dokumen yang dikirimkan berupa Foto Copy :
a. SKL ( Surat Keterangan Lulus )
b. Akte kelahiran
c. Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili
d. Tangkapan Layar/capture pengukuran jarak
e. Nilai Ujian Satuan Pendidikan

9.

10.

f. Nilai Pengetahuan dari Raport semester 1 – 5
g. Piagam prestasi yang dicapai (jika ada) sesuai dengan ketentuan Juknis
PPDB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Banten
h. Surat Pernyataan Tempat Tinggal (lihat di web pendaftaran dan dapat
diunduh)
i. Surat pernyataan Kebenaran Data ( lihat di web pendaftaran dan dapat
diunduh)
Calon peserta didik yang sudah mendaftar dapat mencek hasil validasi yang
dilakukan sekolah, apabila ada data yang kurang lengkap dapat segera
melengkapinya
Berkas yang dikirimkan ( berupa Fotocopy ) akan menjadi arsip sekolah dan
tidak dikembalikan kepada calon peserta didik

Tangerang, 26 Mei 2020
Kepala SMAN 15 TANGERANG

