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Rehabilitasi dan Reklamasi 
Hutan

Teknologi Produksi Hasil 
Hutan

Bidang, Program dan Kompetensi Keahlian 

“Terwujudnya SMK Kehutanan Negeri 
Samarinda yang mampu menghasilkan tenaga 
teknis menengah kehutanan yang profesional, 
mandiri dan berakhlak mulia serta siap 
memasuki lapangan kerja“

VISI

Menyelenggarakan program pendidikan menengah 
kejuruan Kehutanan yang berorientasi pada 
pelayanan pendidikan berbasis Iptek dan Imtaq serta 
Kewirausahaan;
Memantapkan kelembagaan pendidikan menengah 
kejuruan Kehutanan sesuai standar
Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan 
pihak lain di dalam dan luar negeri dalam 
meningkatkan mutu pendidikan;
Menyelenggarakan administrasi dan manajemen 
umum pemerintah lingkup SMK Kehutanan Negeri 
Samarinda.

MISI
1.

2.

3.

4.

Kampus Asri dan Aman

Kurikulum 2013

Boarding School

Pendidikan 3 tahun

Keunggulan SMKKN Samarinda

Terakreditasi A

Sertifikat ISO 9001:2015

Tiga kelas / angkatan

Sarana dan Prasarana Lengkap SMK Kehutanan Negeri Samarinda atau sebelumnya dikenal dengan 
nama Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) adalah lembaga 
pendidikan formal tingkat menengah kejuruan yang bertujuan 
menyiapkan peserta didik dalam mendukung pembangunan 
kehutanan. SMK Kehutanan Negeri Samarinda diselenggarakan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan 
Kementerian Pendidikan Nasional. 

Dasar hukum pendirian SMK Kehutanan Negeri Samarinda 
berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P. 
44/Menhut-II/2010 serta ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota 
Samarinda Nomor. 421/0048/DP.IIA/01/2009.

Latar belakang pendirian SMK Kehutanan Negeri Samarinda didasari 
oleh :
1. Adanya kekosongan tenaga teknis menengah kehutanan sejak
    SKMA tutup, baik di sektor pemerintah maupun swasta
2. Antisipasi kebutuhan tenaga teknis menengah kehutanan
    dalam pembentukan KPH.
3. Adanya peluang mengisi pasar global tenaga kerja 
4. Pengembangan iklim kewirausahaan di sektor kehutanan

Selain diatas, tenaga lulusan SMK Kehutanan saat ini juga 
dipersiapkan untuk mendukung program Perhutanan Sosial, sebuah 
program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan 
ekonomi. Adapun Skema pengelolaan perhutanan sosial yaitu Skema 
Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), Kemitraan Kehutanan. Untuk 
mencapai tujuan skema perhutanan sosial diperlukan tiga pilar, yaitu 
: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. 
Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, diharapkan lulusan 
SMK Kehutanan Negeri dapat berkontribusi dalam pengelolaan 
perhutanan sosial.

Tentang Kami



1. Waktu Pendaftaran / Pemasukan Berkas : 

2. Waktu Pelaksanaan Tes : 

TATA CARA PENDAFTARAN

WAKTU PENDAFTARAN DAN TES

01 Februari 2021 s/d 30 April 2021

Shuttle Run

g

smkknsamarinda@menlhk.go.id

0813 5137 0740

a. Tahapan seleksi untuk jalur 
    umum terdiri atas:
    (1) seleksi administrasi;
    (2) seleksi tertulis;
    (3) seleksi wawancara;
    (4) seleksi kesegaran jasmani;
    (5) Seleksi kesehatan; dan
    (6) psikotest.

b. Tahapan seleksi untuk jalur 
    khusus terdiri atas:
    (1) seleksi administrasi;
    (2) seleksi wawancara;
    (3) seleksi kesegaran jasmani;
    (4) seleksi kesehatan; dan; 
    (5) psikotest.

    a. Pendaftaran calon peserta didik baru dilaksanakan secara 
                   online/daring, dan mendapatkan Bukti Pendaftaran online. 
    
    b. Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi berkas 
                   pendaftaran, meliputi :
         (1) Bukti Pendaftaran online;
         (2)     Copy kartu keluarga;
         (3)     Surat keterangan domisili dari Kepala Desa / Lurah, 
                    kepala suku / adat / walinagari / petinggi desa/ yang 
                    disebut dengan nama lain;
         (4)     Copy nilai raport semester 1 (satu) sampai semester 5 (lima) 
                    yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
         (5)     Copy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang telah 
                   dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
         (6) Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas 
                   atau dokter pemerintah;
         (7) Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal;
         (8) Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm dengan pakaian 
                   seragam sekolah asal sebanyak 4 (empat) lembar;
         (9) Copy serti�kat prestasi, jika ada (akademis, olah raga, 
                    seni dan lain-lain).
       (10) Copy Nomor Induk Siswa Nasional

    c. Untuk Jalur khusus ditambah dengan:
         (1) Copy keputusan pembentukan KTH beserta daftar 
                   anggota KTH, untuk peserta yang berasal dari anggota 
                   keluarga anggota KTH;
         (2) Copy keputusan izin Perhutanan Sosial beserta anggota, 
                   untuk peserta yang berasal dari anggota keluarga 
                   pemegang izin Perhutanan Sosial; dan/ atau
         (3) Copy keputusan pe netapan Desa Konservasi, 
                    untuk peserta yang berasal dari Desa Konservasi.

    d. Calon peserta didik baru wajib mengirimkan berkas 
                   �sik pendaftaran melalui jasa pengiriman resmi;

    e. Peserta yang telah mendaftar pada salah satu SMK 
                   Kehutanan Negeri tidak dapat mendaftar ke SMK Kehutanan 
                   Negeri lain dalam periode seleksi yang sama.
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Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran 
secara online pada link 

http://bit.ly/formulirppdbsmkknsmd
Dari tanggal 01 Februari – 30 April 2021
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Calon peserta didik Mendapatkan 
Bukti Pendaftaran Online

DAFTAR ULANG
Tgl. 08-12  Juni 2021

Calon peserta didik Melengkapi 
berkas pendaftaran 

SELEKSI FISIK, ANATOMI 
TUBUH DAN TES KESEHATAN

Tgl. 28-30 Mei 2021

SELEKSI TERTULIS, PSIKOTES DAN 
WAWANCARA

Tgl. 24-27 Mei 2021

PENGUMUMAN HASIL 
AKHIR SELEKSI

Tgl. 07 Juni 2021

Calon peserta didik Mengirim berkas pendaftaran menggunakan 
jasa pengiriman resmi dengan alamat tujuan : 

PANITIA PPDB SMKKN SAMARINDA, 
Jl. P. Untung Suropati, Kec. Sungai Kunjang,  Samarinda 75126 

Kalimantan Timur

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI 
ADMINISTRASI

Tgl. 03 Mei 2021

a. Calon peserta didik baru yang akan mendaftar PPDB pada SMK  
    Kehutanan Negeri harus memenuhi persyaratan.
b. Persyaratan meliputi :
    (1) Usia paling rendah 14 (empat belas) tahun dan paling tinggi 17 (tujuh 
         belas) tahun;
    (2) Lulusan SLTP/MTs/sederajat pada tahun pelajaran berjalan             
         (2020/2021) atau 1 (satu) tahun pelajaran sebelumnya (2019/2020);
    (3) Tinggi badan calon peserta didik :
         (a) Jalur reguler (umum) minimal 160 (seratus enam puluh) cm untuk 
                  putera dan 155 (seratus lima puluh lima) cm untuk puteri;
         (b) Jalur khusus minimal 155 (seratus lima puluh lima) cm untuk 
                  putera dan 150 (seratus lima puluh ) cm untuk puteri;
    (4) Rata-rata nilai rapor semester 1 sampai semester 5 untuk mata 
         pelajaran IPA,Matematika,Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris :
         (a) Jalur reguler (umum) minimal 75 (tujuh puluh lima);
         (b) Jalur khusus minimal 70 (tujuh puluh);
    (5) Sehat jasmani dan rohani;
    (6) Tidak cacat mata (strabismus) dan tidak buta warna;
    (7) Bebas dari penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
    (8) Tidak bertindik, bertato dan
    (9) Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari 
         sekolah asal.

24 Mei 2021 s/d 30 Mei 2021
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