
INFORMASI DAFTAR ULANG 
PPDB ON-LINE TP. 2021/2022 

 

Peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang, bagi 
yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan 
diri. 
 
Persyaratan daftar ulang adalah membawa dokumen asli serta 
menyerahkan keseluruhan copy dokumen yang dipergunakan 
oleh CPD pada saat melakukan pendaftaran secara daring sesuai 
jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh 
sekolah. 
 
Waktu pelaksanaan daftar ulang yaitu pada hari kerja mulai,  
Hari  : Senin s.d Jum’at 
Tanggal  : 28 Juni s.d 2 Juli 2021 
Pukul : 08.00 s.d 14.00 WIB  

  (dikurangi waktu istirahat selama 60 menit). 
 
TEMPAT  : SMK NEGERI 9 SURAKARTA  

  JL. Tarumanegara Banyuanyar Banjarsari Surakarta 
  Telp. (0271) 716320 Kode Pos 57137 

 
JADWAL DAFTAR ULANG 

NO HARI/TANGGAL PAKET KEAHLIAN 
1.  Senin, 28 Juni 2021 TKJ,  

  Tata Busana 
2.  Selasa, 29 Juni 2021 Multimedia 

  Tekstil 

3.  Rabu, 30 Juni 2021 Seni Lukis 
  DKV 

  Animasi 
  Logam 

  Kayu 
4.  Kamis, 1 Juli 2021 Khusus Bagi yang belum daftar ulang dan untuk 

melengkapi berkas yang kurang untuk semua Paket 
Keahlian 

5.  Jum’at, 2 Juli 2021 Khusus Bagi yang belum daftar ulang dan untuk 
melengkapi berkas yang kurang untuk semua Paket 
Keahlian 

CATATAN : 
Dimohon seluruh CPD untuk daftar ulang sesuai dengan Jadwal yang sudah dibuat oleh Sekolah.  



PERSYARATAN DAFTAR ULANG 
a. Print out bukti pendafataran  
b. Buku Rapor SMP/sederajat.  
c. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/sederajat 

yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.  
d. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang 

berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program 
Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang 
dinilai/dihargai sama/setingkat.  

e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh 
satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan 
belum menikah.  

f. Kartu Keluarga (KK). 
g. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria 

yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan 
paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan 
telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (bagi 
yang memiliki) 

h. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diterbitkan oleh 
Kemendikbud. (jalur afirmasi) 

i. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas Kesehatan 
Provinsi khusus bagi calon Peserta Didik yang merupakan 
putera/puteri tenaga Kesehatan dan tenaga pendukungnya 
yang menangani langsung pasien Covid-19 dan yang 
melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus Covid-
19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan 
kasus covid-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa 
Tengah dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa 
Tengah. (jalur afirmasi) 

j. Surat Keterangan Kesehatan dari dinas kesehatan setempat. 
k. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Murid  
l. Surat Pernyataan Calon Peserta Didik (CPD)  

m. Pas Photo ukuran 3 x 4 berwarna 2 lembar 


