
Jalur Zonasi

Jalur Prestasi

Jalur Afirmasi

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

50%

30%

15%

5%

JADWAL PPDB SMP

KAB KUDUS

100% GRATIS

Juni 27 diumumkan di situs PPDB tanggal
27 Juni 2022 selambat-lambatnya
pukul 12.00

Juni 

Pengumuman

Pendaftaran
20-25Secara online, mulai 20 Juni 2022

pukul 07.00 ditutup 25 Juni 2022
pukul 12.00

Juni 

1128-30
Daftar Ulang
Wajib bagi CPD yang diterima,
dilaksanakan pukul 07.00 s.d 12.00
dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan

Juni 

Juli 

11 Hari Pertama Masuk
Sekolah

PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) – ONLINE SMP

Dapatkan info
selengkapnya di:

K A B U P A T E N  K U D U S
T P  2 0 2 2 / 2 0 2 3

JALUR PPDB SMP DI KAB. KUDUS

Juni 

DOKUMEN YANG HARUS DIUNGGAH
dokumen yang akan diunggah berupa hasil scan/foto, berwarna, jelas terbaca dan tidak

boleh diedit. Adapun dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

Surat Keterangan Lulus
dari sekolah asal
Kartu Keluarga
Akta Kelahiran

JALUR ZONASI
Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal
Kartu Keluarga
Akta Kelahiran
1 (satu) sertifikat/piagam penghargaan paling tinggi

JALUR PRESTASI

Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal
Kartu Keluarga
Akta Kelahiran

bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah antara lain Kartu PKH/ KIP 
Surat Pernyataan orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia
diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program
penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah

Surat keterangan/rekomendasi hasil assesmen dari psikolog
Surat Pernyataan orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia
diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan surat keterangan/ rekomendasi
hasil assesmen dari psikolog bagi penyandang disabilitas.

JALUR AFIRMASI

Bagi keluarga tidak mampu, ditambah:

Bagi penyandang disabilitas, ditambah:

Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal
Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili
Akta Kelahiran
Surat Tugas/Perpindahan tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau
perusahaan yang mempekerjakan

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

KETENTUAN PENDAFTARAN
Calon peserta didik mendaftar ke SMP yang dituju secara online dengan alamat
http://kudus.siap-ppdb.com  mulai tanggal 20 Juni 2022 pukul 07.00 WIB sampai dengan
tanggal 25 Juni 2022 pukul 12.00 WIB dengan memilih salah satu jalur pendaftaran dan
mengunggah berkas yang dipersyaratkan sesuai jalur pendaftaran yang dipilih;

Panitia PPDB SMP pilihan pertama melakukan verifikasi dan validasi berkas yang di-
upload/diunggah;

Calon peserta didik mencetak/menyimpan Tanda Bukti Pengajuan Pendaftaran dari
aplikasi PPDB online sebagai bukti pengajuan pendaftaran;

Calon peserta didik baru memantau hasil verifikasi dan peringkat seleksi/jurnal/hasil seleksi
sementara PPDB di situs ppdb http://kudus.siap-ppdb.com;

Satuan pendidikan asal calon peserta didik dapat membantu calon peserta didik dalam
melaksanakan proses pendaftaran PPDB online;

Pada jalur zonasi calon peserta didik dapat memilih paling banyak 2 (dua) pilihan SMP
yang dituju dan dapat berpindah pada paling banyak 2 (dua) SMP lainnya dalam masa
pendaftaran masih berlangsung;

Pada jalur prestasi calon peserta didik dapat memilih paling banyak 2 (dua) pilihan SMP
yang dituju dan dapat berpindah pada paling banyak 2 (dua) SMP lainnya dalam masa
pendaftaran masih berlangsung;

Pada jalur afirmasi calon peserta didik dapat memilih 1 (satu) pilihan SMP yang dituju dan
dapat berpindah pada 1 (satu) SMP lainnya dalam masa pendaftaran masih berlangsung;

Pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali calon peserta didik dapat memilih 1 (satu)
pilihan SMP yang dituju dan dapat berpindah pada 1 (satu) SMP lainnya dalam masa
pendaftaran masih berlangsung;

Jika calon peserta didik baru sudah tidak tercantum dalam peringkat seleksi/jurnal/hasil
seleksi sementara PPDB maka calon peserta didik baru dapat pindah jalur pendaftaran
dalam masa pendaftaran masih berlangsung;

SMP mengumumkan hasil PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 lewat situs 
http://kudus.siap-ppdb.com  tanggal 27 Juni 2022 paling lambat pukul 12.00 WIB;

Pendaftaran ulang calon peserta didik yang diterima dilaksanakan tanggal 28-30 Juni
2022 pukul 07.00-12.00 WIB dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan
penyebaran COVID-19;

Bagi calon peserta didik yang telah diterima tetapi tidak mendaftar ulang sampai batas
waktu yang telah ditentukan (angka 12) maka dianggap mengundurkan diri;

Hari pertama masuk sekolah peserta didik baru hari Senin, tanggal 11 Juli 2022.
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KETENTUAN SELEKSI

Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi PPDB SMP

dengan ketentuan:

JALUR ZONASI, AFIRMASI DAN PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, dilakukan dengan

memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat/radius ke sekolah dalam zonasi

yang ditetapkan;

jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud angka 1) dihitung

berdasarkan jarak tempuh dari rumah tempat tinggal/domisili menuju ke

sekolah dengan google maps; dan

dalam hal terdapat sisa kuota yang diperebutkan oleh 2 (dua) calon peserta

didik atau lebih dengan jarak tempat tinggal sama, maka ditentukan dengan

urutan prioritas yang memiliki usia lebih tua, yang memiliki rata-rata rapor yang

lebih tinggi, dan nilai per mata pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan, dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

JALUR PRESTASI

Juara 1, juara 2, juara 3 event kejuaraan berjenjang tingkat internasional atau

juara 1 event kejuaraan berjenjang tingkat nasional;

nilai akhir jalur prestasi yang lebih tinggi;

penetapan nilai akhir jalur prestasi PPDB SMP berdasarkan rumus sebagai

berikut:

dalam hal terdapat sisa kuota yang diperebutkan oleh 2 (dua) calon peserta

didik atau lebih dengan nilai akhir jalur prestasi sama, maka ditentukan dengan

urutan prioritas jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah, yang

memiliki usia lebih tua, rata-rata rapor yang lebih tinggi, dan nilai per mata

pelajaran yang lebih tinggi dengan urutan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam,

Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Ilmu

Pengetahuan Sosial.

NA = Rata-rata Rapor + 4NK
Ket:

NA : Nilai Akhir

NK : Nilai Kejuaraan

CATATAN
Kuota jalur zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.

Kuota jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.

Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung

sekolah.

Kuota jalur prestasi paling banyak 30% dari daya tampung sekolah.

Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi

tidak terpenuhi maka akan ditambahkan ke kuota jalur zonasi.

Petunjuk teknis selengkapnya dapat diunduh di http://kudus.siap-ppdb.com

Pelaksanaan PPDB Kelas Khusus Olahraga (SMP 3 Kudus) dilaksanakan secara offline.

Khusus SMP 3 Dawe, SMP 3 Satap Gebog , SMP 3 Satap Undaan dilaksanakan secara

offline/luring (luar jejaring).

Jika informasi pada brosur ini berbeda dengan yang terdapat pada web

http://kudus.siap-ppdb.com maka yang digunakan adalah yang tertera pada website

http://kudus.siap-ppdb.com

DAFTAR SMP NEGERI YANG MENGIKUTI PPDB ONLINE

SMP 1 KALIWUNGU

SMP 2 KALIWUNGU

SMP 1 KUDUS

SMP 2 KUDUS

SMP 3 KUDUS    

SMP 4 KUDUS

SMP 5 KUDUS 

SMP 1 JATI 

SMP 2 JATI 

SMP 1 UNDAAN 

SMP 2 UNDAAN 

SMP 1 MEJOBO

SMP 2 MEJOBO

SMP 1 JEKULO

SMP 2 JEKULO 

SMP 3 JEKULO

SMP 1 BAE

SMP 2 BAE

SMP 3 BAE

SMP 4 BAE 

SMP 1 GEBOG

SMP 2 GEBOG 

SMP 1 DAWE 

SMP 2 DAWE

240 siswa

248 siswa

224 siswa

224 siswa

224 siswa

270 siswa

256 siswa

224 siswa

224 siswa

256 siswa

256 siswa

252 siswa

232 siswa

232 siswa

248 siswa

256 siswa

256 siswa

256 siswa

256 siswa

256 siswa

256 siswa

279 siswa

224 siswa

256 siswa

http://kudus.siap-ppdb.com

tidak dipungut biaya
pendaftaran

DAFTAR SMP SWASTA YANG MENGIKUTI PPDB ONLINE

SMP Muhammadiyah 1 Kudus

SMP PGRI Jati Kudus 

SMPIT Assaidiyyah Kudus

256 siswa

128 siswa

160 siswa

http://kudus.siap-ppdb.com/
http://kudus.siap-ppdb.com/
http://kudus.siap-ppdb.com/
http://kudus.siap-ppdb.com/

