
 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 

BALIKPAPAN 
ALAMAT : JALAN 1 GUNUNG SAMARINDA RT 06 NO 79 TEL. 0542-424532 BALIKPAPAN 

76125 

 

Catatan 
a. Masukkan semua berkas ke dalam Map: LAKI-LAKI=BIRU; PEREMPUAN=MERAH; 

b. Wajib menunjukkan berkas ASLI berupa KARTU KELUARGA (KK), AKTE KELAHIRAN, SKL, SKHU dan 
KTP. Untuk Jalur AFIRMASI disertakan juga KARTU KIP/ KARTU KKS/ KARTU PKH yang ASLI. 

c. Mohon diisi dengan HURUF KAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULIR DAFTAR ULANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 

SMP NEGERI 6 BALIKPAPAN  
TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

JALUR PENDAFTARAN (Berikan tanda (√) pada salah satu pilihan) 

ZONASI PRESTASI PERPINDAHAN (MUTASI) AFIRMASI 

Zonasi 
Prestasi 

Akademik 
Prestasi Non 
Akademik 

Perpindahan 
Tugas Orang Tua 

Anak 
Guru 

Afirmasi Inklusi 

       

Yang bertandatangan di bawah ini : 

1.  Nama Lengkap :  

2.  NISN (harus diisi) :  

3.  Nomor Kartu Keluarga :  

4.  Nomor Induk Kependudukan :  

5.  Jenis Kelamin :  

6.  Tempat dan Tanggal Lahir :  

7.  Alamat Lengkap (sesuai 
dengan KK) 

:  
 
 

8.  Asal Sekolah :  

9.  Tahun Lulus  :  

10.  Nama Orang tua :  

11.  Nomor HP Orang Tua (WA) :  

12.  Pilihan Sekolah yang diterima :  
13.  Lampiran  

(masing-masing sebanyak 3 
lembar) 

: a. FC Akte Kelahiran    

b. FC Kartu Keluarga    

c. SKL ASLI bagi lulusan SD/MI tahun 2021 

d. FC SKHU bagi lulusan SD/MI sebelum tahun 2021         

e. FC KTP Orang Tua 
f. FC Kartu KIP/PKH/KKS (bagi pendaftar jalur afirmasi) 

g. FC Surat Tugas/ Surat Mutasi Orang Tua (bagi 

pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua) 

h. FC Sertifikat/ Piagam penghargaan (bagi pendaftar 

jalur prestasi non-akademik) 

i. FC SK siswa prestasi (bagi pendaftar jalur prestasi 
akademik)                  

Menyatakan bahwa: 

1. Data yang saya isikan adalah benar dan sesuai dengan fakta dokumen yang 
sebenarnya; 

2. Jika yang saya isikan adalah salah/ tidak sesuai dengan fakta maupun dokumen yang 
sebenarnya, maka saya menerima bahwa proses  pendaftaran ini dinyatakan di 
diskualifikasi. 

 
Mengetahui, 
Orang Tua  Nama Siswa 

 

...................................  ................................. 



 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 BALIKPAPAN 
Alamat : Jl. I Gn.Smd Tel/ Fax. 0542-424532 e-mail : smpn6_bpp@yahoo.co.id Balikpapan 76125 

 

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/ WALI **) 

CALON PESERTA DIDIK BARU 

SMP NEGERI 6 BALIKPAPAN 

TAHUN AJARAN 2021 / 2022 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama orang tua/ wali siswa *)  : ……………………………………….……………................................. 

2. Pekerjaan orang tua/ wali siswa *)  : ……………………………………….……………................................. 

3. Alamat orang tua/ wali siswa *)  : ……………………………………….……………................................. 

4. No. Telp/ Hp     : ……………………………………….……………................................. 

5. Agama      : ……………………………………….……………................................. 

6. Nama siswa     : ……………………………………….……………................................. 

7. Jenis kelamin     : ……………………………………….……………................................. 

8. Hubungan keluarga dengan calon siswa : ……………………………………….……………................................. 

 

MENYATAKAN 
 

Bahwa saya selaku orang tua/ wali *) dari siswa bernama : …………………………........................................ 
Saya : 
1. Bersedia membimbing dan mengawasi calon siswa di atas untuk belajar dan mentaati serta 

mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. 
2. Memastikan bahwa siswa tersebut di atas akan mengikuti pendidikan agama : 

………………………………………………………….. dengan penuh ketaatan (diisi sesuai dengan ajaran agama 
dan kepercayaannya masing-masing.) 
 
Apabila saya tidak membimbing dan mengawasi sehingga siswa tersebut tidak mentaati peraturan 

dan tata tertib yang berlaku di sekolah, maka saya bersedia jika siswa tersebut diberi sanksi sebagai 
bagian dari proses pembelajaran dan pembinaan dari sekolah SMP Negeri 6 Balikpapan. 

 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung 

jawab. 
 
 

Balikpapan, ..... Juni 2021 
 

         Yang membuat pernyataan 
Orang tua/ wali calon peserta didik 

 
 
 
 
 
 

            (…………………………...........) 

                              Nama lengkap 

 
 
Catatan 
*)  Coret yang tidak perlu 
**) Diisi oleh orang tua / wali siswa 
Mohon diisi dengan HURUF KAPITAL 

 

 

 

 
 

 

MATERAI 

Rp 10.000,- 



 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 BALIKPAPAN 
Alamat : Jl. I Gn.Smd Tel/ Fax. 0542-424532 e-mail : smpn6_bpp@yahoo.co.id Balikpapan 76125 

 

SURAT PERNYATAAN CALON PESERTA DIDIK BARU 

SMP NEGERI 6 BALIKPAPAN 

TAHUN AJARAN 2021 / 2022 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama lengkap    : ………………………………………………………………………………………………………… 
2. Tempat tanggal lahir   : ………………………………………………………………………………………………………… 
3. Jenis kelamin *)   : L / P 

4. Agama    : ………………………………………………………………………………………………………… 

5. No. Telp/ Hp    : ………………………………………………………………………………………………………… 
6. Nomor Pendaftaran   : ………………………………………………………………………………………………………… 
7. Nama orang tua/ Wali*)  : ………………………………………………………………………………………………………… 
8. Alamat orang tua/ wali *)  : ………………………………………………………………………………………………………… 
9. Pekerjaan orang tua/ wali *)  : ………………………………………………………………………………………………………… 

10. No. Telp/ Hp orang tua  : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran 
 

MENYATAKAN 
 

Bahwa selama menjadi siswa, saya berjanji : 
1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat. 
2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan nama baik almamater sekolah, SMP Negeri 6 Balikpapan. 
3. Akan mematuhi dan mentaati tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 6 Balikpapan.  

4. Akan mengikuti Pendidikan Agama ………………………………………………………….. dengan penuh ketaatan (diisi 
sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing). 

5. Akan memenuhi kewajiban kehadiran minimal 80% per bulan dan siap menerima sanksi apabila kewajiban 
tersebut tidak terpenuhi. 

6. Apabila saya tidak mentaati ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, maka saya bersedia menerima 
sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

7. Dan jika saya melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib yang berlaku di sekolah, maka :  
a. Saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan kesalahan yang saya lakukan. 
b. Saya sanggup untuk tidak mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu sebagai bagian dari sanksi. 
c. Saya sanggup dikembalikan kepada orang tua/ wali siswa. 
d. Pihak sekolah juga berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila saya melakukan 

perbuatan yang  meresahkan serta membahayakan lingkungan sekolah/ guru/ siswa lainnya. 
 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab serta 
diketahui oleh orang tua/ wali saya. 

  Balikpapan,  …  Juni 2021 
 

Mengetahui/ menyetujui      Yang membuat pernyataan 
Orang tua/ wali calon peserta didik     Calon peserta didik 
 

 
 
 

(.....…………………………....)         (…………………………...........) 

          Nama lengkap                    Nama lengkap 
 
Catatan 
*)  Coret yang tidak perlu 
Mohon diisi dengan HURUF KAPITAL 

 
 

 

 

 


