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Lampiran : 2 Keputusan Bersama Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo 

Dan Kepela Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Kulon Progo 

Tentang Pedoman Penerimaan Peserta 
Didik Baru Pada Satuan Pendidikan 
Taman Kanak-Kanak/Raudhatul 

Athfal  Dan Sekolah/Madrasah Di 
Kabupaten Kulon Progo, 
Nomor   93 Tahun 2016  

Nomor   203 Tahun 2016 
Tanggal  10 Mei 2016  

 
 

JUKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN 

SEKOLAH/MADRASAH SECARA ONLINE 
 

 
A. KETENTUAN UMUM 

1. PPDB Online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMP 

Negeri dan SMP Swasta dan SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta dengan 

proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, 

hasil seleksi otomatis ditampilkan secara online setiap waktu; 

2. Situs PPDB Online adalah website resmi Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) Online Kabupaten Kulonprogo yang belamatkan 

www.kulonprogo.siap-ppdb.com  

3. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran 

dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk jenjang 

SMP, SMA dan SMK; 

4. Sertifikat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat 

SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil 

Ujian Nasional; 

5. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan ljazah adalah surat 

Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu 

jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan 

ljazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu tersebut yang 

dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan 

6. Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket A selanjutnya disebut DNHUN 

Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang diberikan kepada 

warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang 

diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD; 

7. Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B selanjutnya disebut DNHUN 

Paket B adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang diberikan kepada 

warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang 

diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP; 
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8. Calon peserta didik baru SMP dapat memilih minimal 1 (satu) sekolah dan 

maksimal 2 (dua) sekolah; 

9. Calon peserta didik baru SMA/MA dapat memilih minimal 1 (satu) sekolah 

dan maksimal 2 (dua) Sekolah; 

10. Calon peserta didik baru SMK dapat memilih minimal 1 (satu) 

sekolah dan maksimal 2 (dua) sekolah; 

 

B. PERSYARATAN PESERTA 

1. Calon peserta didik baru: 

a. Peserta SMP maksimal berusia 18 tahun. 

b. Peserta SMA maksimal berusia 21 tahun. 

c. Peserta SMK maksimal berusia 21 tahun. 

d. Menyerahkan SHUN atau DNHUN foto copy yang sudah dilegalisir dan 

asli atau Surat Keterangan lulus dari sekolah. 

e. Menyerahkan foto copy raport. 

f. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dilegalisir Kelurahan/Desa/ 

Kecamatan dan menunjukan yang asli. 

g. Bagi jenjang SMK : 

1) Memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas 

kejuruan/program keahlian; 

2) Penerimaan peserta didik dengan mempertimbangkan bakat, minat, 

dan kemampuan sesuai dengan program keahlian. 

 

C. TATA CARA PELAKSANAAN 

1. PENGAJUAN PENDAFTARAN ONLINE: 

a. Pengajuan pendaftaran online dapat dilakukan mandiri oleh calon 

peserta didik atau datang langsung ke sekolah tujuan 

b. Pengajuan pendaftaran online secara mandiri oleh calon peserta didik 

dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

1) Waktu pengisian formulir dan pencetakan formulir PPDB Online  

dimulai pada : 

a) Jenjang SMP tanggal 21 Juni 2016  pukul  00.00  WIB   dan  

ditutup  tanggal 29 Juni 2016 pukul 12.00 WIB. 

b) Jenjang SMA/MA dan SMK tanggal 16 Juni 2015 pukul 00.00 

WIB  dan ditutup tanggal 24 Juni 2016 pukul 12.00 WIB. 

2) Pendaftaran dan verifikasi berkas dilaksanakan mulai pada : 

a) Jenjang  SMP  tanggal   27 Juni   pukul  08.00  WIB   dan   

berkas verifikasi diterima sekolah selambat lambatnya tanggal 29 

Juni 2016 pukul 14.00 WIB. 

b) Jenjang  SMA/MA dan SMK tanggal 22 Juni 2016 pukul 08.00 

WIB  dan berkas verifikasi diterima sekolah selambat lambatnya 

tanggal 24 Juni 2016 jam 11.00 WIB. 
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3) Calon peserta didik baru membuka situs PPDB Online Kab. Kulon 

Progo (www.kulonprogo.siap-ppdb.com); 

4) Calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran 

online; 

5) Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran PPDB 

online yang memuat kode pendaftaran; 

6) Calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian 

menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran. 

 

2. VERIFIKASI PENDAFTARAN: 

a. Mekanisme verifikasi pendaftaran PPDB Online adalah sebagai berikut: 

1) Waktu pelaksanaan verifikasi berkas PPDB online  SMP/MTs 

dilaksanakan pada hari  Senin s.d. Rabu, tanggal 27 s.d. 29 Juni 

2016 pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB di sekolah pilihan pertama. 

2) Waktu pelaksanaan verifikasi berkas PPDB onlie SMA/MA dan SMK  

dilaksanakan pada tanggal Rabu s.d. Jumat, tanggal 22 s.d. 24 Juni 

2016 pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB di sekolah pilihan pertama. 

3) Calon peserta didik baru membawa berkas sebagaimana dimaksud 

angka 1 (satu) ke sekolah yang menjadi pilihan pertama; 

4) Calon peserta didik baru menyerahkan berkas dan tanda bukti 

pengajuan pendaftaran PPDB online yang sudah ditanda tangani ke 

panitia sekolah pilihan pertama; 

5) Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon 

peserta didik, mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian 

di stempel, ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru; 

6) Tanda bukti verfikasi pendaftaran diberikan kepada calon peserta 

didik baru dan arsip disimpan oleh panitia sekolah. 

 

D. TEMPAT PELAKSANAAN 

1. Pelaksanaan kegiatan PPDB Online SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yaitu: 

a. Pengajuan pendaftaran dapat dilakukan mandiri ataupun dengan 

datang langsung ke sekolah dan melakukan pengajuan pendaftaran 

PPDB online melalui situs www.kulonprogo.siap-ppdb.com dan 

mencetak tanda bukti pengajuan pendaftaran online. 

b. Verifikasi Pendaftaran hanya dapat dilakukan di sekolah yang dipilih 

pada pilihan pertama dalam proses Pengajuan Pendaftaran PPDB 

Online. 

c. Setelah proses pengajuan pendaftaran PPDB online, setiap calon 

peserta didik wajib melakukan proses verifikasi pendaftaran di masing-

masing sekolah yang menjadi pilihan pertama. 

http://www.kulonprogo.siap-ppdb.com/
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d. Panitia sekolah melakukan verifikasi pendaftaran dan mencetak tanda 

bukti verifikasi pendaftaran.  

e. Calon peserta didik menerima tanda bukti verifikasi pendaftaran 

sebagai bukti telah mengikuti proses pelaksanaan PPDB Online Kab. 

Kulonprogo. 

 

E. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN. 

1. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran PPDB Online 

dengan ketentuan pilihan sebagai berikut: 

a. Jenjang SMP 

1) Calon peserta didik baru SMP dapat melakukan pilihan minimal 1 

(satu) sekolah dan maksimal 2 (dua) sekolah pada sekolah peserta 

PPDB Online. 

2) Calon peserta didik baru SMP yang tidak diterima pada semua 

pilihanya pada proses pendaftaran pertama, dapat melakukan 

proses pengajuan pendafaran dan verifikasi pendaftaran dengan 

aturan pilihan yang sama seperti pendaftaran pertama untuk satu 

kali pengulangan tanpa harus melakukan undur diri. 

3) Pengajuan Pendaftaran dan Verifikasi berkas pada proses 

pendaftaran kedua dapat dilakukan selama waktu pendaftaran 

masih tersedia. 

4) Melakukan cabut berkas pendaftaran sama dengan melakukan 

undur diri pada sistem pelaksanaan PPDB Online. 

 

b. Jenjang SMA 

1) Calon peserta didik baru SMA dapat memilih  minimal 1 (satu) 

sekolah dan  maksimal 2 (dua) sekolah pada sekolah peserta PPDB 

Online. 

2) Calon peserta didik baru SMA untuk Sekolah yang  menerapkan 

Kurikulum 2013 dapat memilih 2 (dua) peminatan MIA atau IIS baik 

pada sekolah pilihan pertama dan pilihan kedua,  

3) Calon peserta didik yang tidak diterima pada semua pilihannya pada 

proses pendaftaran pertama, dapat melakukan proses pengajuan 

pendafaran dan verifikasi pendaftaran kembali dengan aturan 

pilihan yang sama seperti pendaftaran pertama untuk satu kali 

pengulangan tanpa harus melakukan undur diri. 

4) Melakukan cabut berkas pendaftaran sama dengan melakukan 

undur diri pada sistem pelaksanaan PPDB Online. 

c. Jenjang SMK 

1) Calon peserta didik baru SMK dapat memilih minimal 1 (satu) 

sekolah dan  maksimal 2 (dua) sekolah pada sekolah peserta PPDB 

Online. 
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2) Calon peserta didik baru SMK dapat memilih 3 (tiga) program 

keahlian atau 3 (tiga)  paket keahlian baik di sekolah pilihan pertama 

maupun  pilihan kedua. 

3) Calon peserta didik yang tidak diterima pada semua pilihanya pada 

proses pendaftaran pertama, dapat melakukan proses pengajuan 

pendafaran dan verifikasi pendaftaran kembali dengan aturan 

pilihan yang sama seperti pendaftaran pertama untuk satu kali 

pengulangan tanpa harus melakukan undur diri. 

4) Melakukan cabut berkas pendaftaran sama dengan melakukan 

undur diri pada sistem pelaksanaan PPDB Online. 

 

2. Calon peserta didik baru yang telah melakukan pendaftaran PPDB Online 

dan masih diterima dalam hasil seleksi sementara, tidak dapat 

melakukan proses pendaftaran lagi ke sekolah lainnya dan tidak 

diperkenankan melakukan perubahan pilihan. 

 

F. PESERTA PPDB ONLINE  

1. Siswa Peserta PPDB Online Tahun Pelajaran 2016/2017  Kab. Kulon Progo 

adalah seluruh lulusan SD/MI, SMP/MTS, Program Paket A, dan Program 

Paket B atau sederajat. 

2. Sekolah peserta PPDB Online  Kabupaten Kulon Progo Tahun Pelajaran 

2016/2017 adalah: 

a. Jenjang SMP/MTs Negeri dan Swasta; 

b. Jenjang SMA/MA Negeri dan Swasta; 

c. Jenjang SMK Negeri dan Swasta : 

 

G. DASAR DAN CARA SELEKSI. 

1. Seleksi dilakukan dengan melalui seleksi administrasi, Nilai Ujian 

sekolah/Madrasah (NUS/M), dan Nilai Prestasi Non Akademik (NP); 

2. Nilai Total didapatkan dari perhitungan sebagai berikut : 

a. Jenjang SMP 

 

dengan keterangan: 

NA   = Nilai Akhir 

N US/M = Nilai Ujian Sekolah/Madrasah 

NUS/M  = NUS/M .Mat + NUS/M .IPA + NUS/M .IND 

NP   = Nilai Prestasi Non Akademik (jika memiliki) 

b. Jenjang SMA bagi sekolah yang Menerapkan Kurikulum 2006. 

NA = NUN + NP 

dengan keterangan: 

NA  = Nilai Akhir 

NUN  = Nilai Ujian Nasional 

NUN  = NUN. Mat + NUN. IPA + NUN. B.IND + NUN. B.ING 

NA = NUS/M + NP, 
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NP  = Nilai Prestasi Non Akademik (jika memiliki) 

c. Jenjang SMA bagi sekolah yang Menerapkan Kurikulum 2013. 

NA = NUN + NP  

dengan keterangan: 

NA  = Nilai Akhir 

NUN  = Nilai Ujian Nasional dengan pembobotan sebagai berikut : 

(a) Peminatan MIA dengan rumus perhtiungan:  

(4 x NUN IPA ) + ( 3 x NUN Matematika) + (2 x NUN B.Inggris) + (1 x 

NUN B. Indonesia). 

(b) Peminatan IIS dengan rumus perhitungan: 

(4 x NUN B. Indonesia) + (3 x NUN B.Inggris + (2 x NUN Matematika) 

+ (1 x NUN IPA). 

NP  = Nilai Prestasi Non Akademik (jika memiliki) 

d. Jenjang SMK 

1) NA = NUN + NP, 

 keterangan:  

NA = Nilai Akhir 

NUN = Pembobotan Nilai Ujian Nasional sebagai berikut : 

(a) Program Kehlian Teknologi dengan rumus perhitungan : 

(4 x NUN Matematika) + (3 x NUN B. Inggris) + (2 x NUN IPA) + (1 x 

NUN B. Indonesia). 

(b) Program Keahlian Kesehatan dengan rumus perhitungan : 

(4 x NUN IPA) + (3 x NUN Matematika) + (2 x NUN Inggris) + (1 x 

NUN B. Indonesia). 

(c)  Progran  Keahlian Bisnis Manajemen dengan rumus perhitungan : 

(4 x NUN Matematika) + (3 x NUN B. Inggris) + (2 x NUN B. 

Indonesia) + (1 x NUN IPA). 

(d) Program  Keahlian Pariwisata dengan rumus perhitungan : 

(4 x NUN B. Inggris) + (3 x NUN Matematika) + (2 x NUN B. 

Indonesia) + (1 x NUN IPA). 

NP = Nilai Prestasi non Akademik  (jika memiliki) 

 

3. Perhitungan Nilai Akhir (NA) sebagaimana dimaksud dilakukan secara 

online dan real time menggunakan rumus perhitungan yang telah 

ditetapkan tersebut di atas; 

4. Jika ada calon peserta didik baru yang memiliki Nilai Akhir (NA) sama , 

maka aturan penentuan rangking diberlakukan aturan : 

a. Jenjang SMP. 

1) Urutan skala prioritas pilihan sekolah. 

2) Calon peserta didik yang melakukan verifikasi berkas lebih awal 

diutamakan. 

b. Janjang SMA. 
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1) Urutan skala prioritas pilihan peminatan bagi sekolah yang 

menerapakan Kurikulum 2013. 

2) Calon peserta didik yang melakukan verifikasi berkas lebih awal 

diutamakan bagi sekolah yang menerapan Kurkulum 2006 maupun 

Kurikulum 2013. 

b. Jenjang SMK. 

2) Urutan skala prioritas pilihan program keahlian/paket keahlian. 

3) Calon peserta didik yang melakukan verifikasi berkas lebih awal 

diutamakan. 

 

H. PESERTA LUAR DAERAH. 

1. Calon peserta didik baru luar daerah adalah calon peserta didik baru yang 

domisili sekolahnya berasal dari luar Kabupaten Kulon Progo; 

2. Calon peserta didik baru luar daerah tidak diwajibkan membawa Surat 

Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal sekolah untuk 

mendaftarkan ke luar daerah. 

 

I. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI. 

Pengumuman hasil seleksi PPDB online dilaksanakan secara terbuka melalui 

Website PPDB Online Kabupaten Kulon Progo, Website sekolah dan papan 

pengumuman sekolah yang mudah dilihat masyarakat umum. 

 

J. LAPOR DIRI ( REGISTRASI ) PESERTA DIDIK BARU. 

1. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib lapor diri/heregistrasi 

di sekolah tujuan dengan menyerahkan tanda bukti verifikasi berkas 

pendaftaran PPDB Online dan mengisi formulir lapor diri yang 

disediakan oleh masing-masing sekolah; 

2. Calon peserta didik baru yang telah melakukan lapor diri diberikan tanda 

bukti lapor diri/Heregistrasi dari Panitia Sekolah. 

 

 

      

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN 
AGAMA KABUPATEN KULON PROGO 

 
 
 

 
 

EDHI GUNAWAN 

 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KULON PROGO 

 
 
 

 
 

SUMARSANA 

 

 


