
NO KOMPONEN PSB SD

1.Formulir yang diunduh dari laman http 

://PSB.diknaspadang.id sesuai dengan 

jalur yang dipilih

Untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi :

1.Asli dan fotocopy akte kelahiran atau 

surat keterangan lahir yang dikeluarkan 

oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh 

lurah atau pejabat setempat lain yang 

berwenang sesuai domisili calon peserta 

didik

2.Asli dan fotocopy kartu keluarga

3.Asli dan fotocopy KTP kedua orang tua 

calon peserta didik baru

5.Ijazah PAUD bagi yang memiliki

Untuk jalur perpindahan tugas ortu/wali

1.asli dan fotocopy akte kelahran atau 

surat keterangan lahir yang dikeluarkan 

oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh 

lurah atau pejabat setempat lain yan 

berwenang sesuai domisili calon peserta 

didik

2.Asli dan fotocopy kartu keluarga

3.Asli dan fotocopy KTP kedua orang tua 

calon peserta didik baru

4.Surat pindah orang tua/wali untuk 

berasal dari luar kota Padang atau surat 

keterangan tempat kerja kedua orang tua 

yang ditanda tangani pimpinan Instansi 

untuk yang berasal dari dalam kota

5.Ijazah PAUD bagi yang memiliki

1.Formulir yang diunduh dari laman http 

://psb.diknaspadang.id 

2.Bukti pendaftaran tahap I

Permendikbud No.1 thn 2021 tentang 

PPDB pada TK,SD,SMP,SMA dan SMK

Perwako No.30 thn 2021 tentang PPDB 

SD,SMP

1.Pemohon keloket pendaftaran 

disekolah dengan membawa berkas                                             

2.Operator sekolah memverifikasi berkas                                                                    

3.Operator mengentrikan data dan 

mengupload berkas                                                   

4.UPTD P2Dapodik & TI memverifkasi 

berkas yang diupload                                                                              

Dasar Hukum

2

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Persyaratan Tahap I1

Persyaratan Tahap II

STANDAR PELAYANAN PPDB

UPTD P2DAPODIK & TI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG



5.Pengumuman melalui laman ://http.psb.diknaspadang.id

4 Jangka Waktu

5 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

6 Produk Pelayanan PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Whatsaap : (Ruri) 085272227934

Laman      :disdik.padang.go.id

Facebook : DisdikbudPadang

Instagram : disdikbud_padang

7
Penanganan Pengaduan, 

kritik dan Saran

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



PSB SMP

Untuk pra pendaftaran

1.Formulir yang diunduh dari laman 

http;/PSB.diknaspadang.id

2.Fotocopy ijazah atau bukti kelulusan yang 

dlegalisir sekolah

3.Fotocopy Rapor kelas IV semester I dan II, 

Kelas V semester  dan I, kelas VI semester I dan 

memperlihatkan yang asli

4.Fotocopy surat pindah tugas orang tua/wali bagi 

peserta didik dari luar kota Padang

5.Fotocopy KK bagi peserta didik dari Kota 

Padang dan memperlihatkan asli

6.Fotocopy ijazah bagi peserta didik tamat 

sebelum tahun 2021 dan memperlihatkan yang 

asli

Untuk pendaftar dari dalam kota Padang

1.Formulir yang diunduh dari laman 

http;/PSB.diknaspadang.id

1.Formulir yang diunduh dari laman 

http;/PSB.diknaspadang.id

2.Fotocopy Rapor kelas IV semester I dan II, 

Kelas V semester  dan I, kelas VI semester I dan 

memperlihatkan yang asli

1.Peserta didik login, cek data, apabila sudah 

benar lakukan proses selanjutnya dengan memilih 

salah satu jalur penerimaan yang tersedia (jalur 

zonasi dan jalur afirmasi

STANDAR PELAYANAN PPDB

UPTD P2DAPODIK & TI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG



2.Apabila calon peserta ddik terdaftar pada Data 

terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), maka akan 

keluar 2 (dua) pilihan jalur, yaitu jalur zonasi dan 

jalur afirmasi.Calon peserta didik silahkan memilih 

salah satu jalur yang tersedia. Apabila tidak 

terdaftar dalam DTKS, maka jalur yang keluar 

hanya jalur zonasi

3.Setelah memilih jalur pendaftaran (zonasi atau 

afirmasi), slahkan pilih maksimal 4 (empat) 

sekolah atau 3 (tiga) sekolah

Ketentuan pilihan sekolah :

1.Jalur Zonasi : 2 (dua) SMP Negeri dalam zona

dan 2 (dua) SMP Swasta bebas zona atau 2 (dua)

SMP Negeri dalam zona dan 1 (satu) SMP

Swasta bebas zona atau 1 (satu) SMP Negeri

dalam zona dan 2 (dua) SMP Swasta bebas

zona. 

2.Jalur Afirmasi : 2 (dua) SMP Negeri bebas zona 

dan 2 (dua) SMP Swasta bebas zona atau 2 (dua) 

SMP Negeri bebas zona dan 1 (satu) SMP 

Swasta bebas zona atau 1 (satu) SMP Negeri 

bebas zona  dan 2 (dua) SMP Swasta bebas 

zona.
3.Hasil seleksi PPDB dalam jaringan 

(daring/online) dapat dilihat di laman web 

http://PSB.diknaspadang.id

Tidak dipungut biaya

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Whatsaap : (Ruri) 085272227934

Laman      :disdik.padang.go.id

Facebook : DisdikbudPadang

Instagram : disdikbud_padang


