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Tahun Pelajaran z$fi n0l8
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Tempat

Dengan hormat sehubungan dengan segera dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Peserta

Didik Baru (P2DB) SI\P Negeri 6 Unggul Sekayu Tahun Pelajaran 201712018, dengan ini kami

sampaikan informasi dan lembar format pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB)

SMP Negeri 6 Unggul Sekayu. Mohon Bapak/Ibu dapat rnenyampaikan informasi tersebut pada

pescrta didik dan mengkoordinasi pendaftaran secara kolektif.

Demikian informasi ini kami sampaikarq atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan

terima kasih.
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI6 UNGGUL SEKAYU

SEKOLAII STAI{DAR NASIONAL
Jl. Kolonel Wahid Udin Lh I Ka1,uara, Sekayq MusiBanyuasin 3071 I TetfFax (0714) 321745 CerLNo.

e*mail: smpn6mggulsekayu@yahoo,co.id, website: www.smpn6sekayu-sch.id

SELEKSI PEI\IERIMAANT PESERTA DIDIK BARU (P2DB)
SMP NEGERI 6 I'NGGUL SEKAYU

TAHTJN PELAJARAN 2OI7 I2OI8

Penerimaan pcserta didik baru di SMPN 6 Unggul Sekayu melalui 2 jalur yaitu :
a. Jalur Tanpa Tes (Khusus pesertia didik Musi Banyuasin)
b. Jalur Tes

Persyaratan Umum :
a. Peserta didik kelas M tahun pelajaran zArcDUU dan tidak pernah tinggal kelas

(melampirkan surat keterangan tidak pernah tinggal kelas diketahui oleh Kepala Sekolah)
b. Sehatjasrnani dan rohani (melampirkan surat keterangan dari Dokter)
c. Melengkapi berkas pendafataran dan dokumen pendukung yang diperlukan

A. Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Tanpa Tes

I. Jalur Tanpa Tes melalui Prestasi Akademik:
a. Peserta didik memiliki prestasi akademik sebagai juara I (ranking pertama) mulai dari

kelas I sampai kelas VI, minimal 9 kali (tidak harus berturut-turut).
b. Nilai rata-rata 11 semester (mulai sernester I kelas I sampai semester I kelas VI) minimal 75

Mekanisme Pendaftaran Jalur Tanpa Tes Akademik :
a. Menyerahkan formulir data diri pendaftar yang diketahui oleh kepala sekolah.
b. Menyerahkan surat pemyataan bahwa pesertia didik yang bersangkutan benar memiliki

prestasi akademik sebagai juara I (rninimal 9 kali) oleh Kepala Sekolah yang diketahui
KepalatlPTD.

c. Menyerahkan photo copi rapor dari kelas I s.d kelas VI semester I yang dilegalisir kepala
sekolah beserta rapor asli.

d. Menyerahkan pas photo hitam putih ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
e. Berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam map kertas kambing warna cokelat.
f. Jika dikemudian hari diternukan manipulasilpenyfunpangan data pengisian Formulir

Keterangan Diri Pendaftar, maka calon peserta dinyatakan di diskualifikasilditolak.
g. Jumlah peserta didik yang diterima melalui jalur ini sebanyak 5 peserta didik.
h. Jika pendaftar melebihi kuota (5 orang) maka panitia akan meranking dan akan dipilih 5

orang peringkat pertama sedangkan selebihnya akan disertakan dalam seleksi penerimaan
peserta didik melalui jalur tes.

tr. .Ialur Tanpa Tes melalui Prestasi Non Akademik
a. Peserta didik memiliki prestasi non akadernik OSN (Olimpiade Matematika, Olimpiade

Sains), O2SN (Olimpiade Olahraga) dan FL2SN (Festival Seni, Hafiz auran) se&ua
peroftlngan sebagai juara I, II, UI minimal di tingkat Provinsi yang dibuktikan dengan
piagam atau surat keputusan yang asli.

b. Prestasi yang menjadi syarat minimal :

- Olimpiade Sains IOSN (Olirnpiade Matematik4 Olimpiade Sains) :

e Mendapatkan juara I, II, III perorangan diajang Olimpiade Sains Nasional (OSI[)
tingkat Provinsi

o Jumlah kuota yang diterima I orang
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- O2SN (Olimpiade Olahraga)
o Pernah menjadi juara I, II, III untuk semua jenis cabang olahraga perorangan di

tingtat provinsi yang diselenggarakan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga atau
induk organisasi olahraga yang resmi

. Jumlah kuota yang diterima I orang

- FL2SN (Festival Seni)
o Pernah meqiadi juara I, II, III di FL2SN (Festival dan Lomba Seni Nasional

perorangan yang diselenggarakan oleh Kemenkian/Dinas di tingkat Provinsi)
r Jumlah kuota yang diterima I orang

- HafrzhQur'an:
. Hafizh Qur'an minimal I juz kecuali juz ke 30
o Dibuktikan dengan surat keterangan dari madrasah/sekolah asal
o Pada saat pendaftaran akan langsung diseleksi oleh panitia.
r Jumlah kuota yang diterima I orang

c. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota pada setiap cabang, maka diurutkan berdasarkan
peringkat.

d. Jika pendaftar memiliki peringkat yang sam4 maka diurutkan berdasarkan peringkat nilai
rata-rata rapor.

e. Jika salah satu cabang tidak memenuhi kuota, akan dialihkan ke cabang yang lain sesuai
dengan peringkat

f. Peserta yang tidak diterima melalui jalur tanpa tes non akademik akan diikutsertakan
pada jalur tos.

Mekanisme Pendaftaran Jalur Tanpa Tes Non Akademik:

a. Menyerahkan formulir data diri pendaftar yang diketahui oleh kepala sekolah.

b. Menyerahkan surat pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan benar memiliki
prestasi non akademik sebagai juara I, II dan III oleh Kepala Sekolah yang diketahui
Kepala UPTD.

c. Menyerahkan photo copi rapor dari kelas I s.d kelas VI semester I yang dilegalisir kepala
sekolah beserta rapor asli.

d. Menyerahkan pas photo hitam putih ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
e. Berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam map kertas kambing wama biru.
f. Jika dikemudian hari ditemukan manipulasi/penyimpangan data pengisian Formulir

Keterangan Diri Pendaftar, maka calon peserta dinyatakan di diskualifikasi/ditolak.

III. Jalur Tanpa Tes melalui Utusan Kecamatan
a. Pendaftar merupakan psserta didik yang berasal dari 14 Kecamatan
b. Kuota yang diterima untuk setiap Kecamatan sebanyak 1 orang dengan ketentuan

memiliki nilai rata-rata seluruh mata pelajaran dari Kelas I sampai kelas VI semester I
adalah 75 bag) pelaksana Kurikulum 2006 dan 3,00 aspek pengetahuan bagi pelaksana
Kurikulum 2013.

c. Apabila ada kecamatan yang tidak mengirimkan pesertanya, maka kuotanya tidak bisa
digantikan oleh peserta dari Kecamatan lain.



Mekanisme Pendaftaran Tanpa Tes melalui Utusan Kecamatan :

a. Menyerahkan Formulir Data Diri Pendaftar yang diketahui oleh Kepala Sekolah.
b. Menyerahkan surat pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan memang benar

perwakilan dari Kecamatan yang telah diseleksi oleh Kepala {.JPTD Kecamatan (Jalur
Tanpa Tes hestasi Akademik melalui utusan Kecamatan).

c. Menyerahkan photo copy rapor dari Kelas I sampai Kelas VI semester 1 yang dilegalisir
oleh kepala sekolah beserta rapor asli.

d. Menyerahkan pas photo hitam putih ukuranZ x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
e. Berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam map berkas kambing warna hijau.

B. Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Tes

L Syarat Pendaftaran
a. Peserta didik ketas VI SD/\4I NegerVSwasta Tahun Pelajaran 201612A17.

b. Merniliki rata-rata nilai rapor kelas V semester I dan II serta kelas VI semester I minimal
75 bagi pelaksana Kurikulum 2006 dan minimal 3,00 bagi pelaksana Kurikulum 2013.

c. Nilai rata-rata pada rapor kelas V dan kelas VI semester I :

No Mata Pelajaran Kurikulum 2006 Kurikulum 2013

Bahasa Indonesia Minimal 75 Minimal3,00

2 Matematika Minimal 75 Minimal3,00

) IImu Pengetahuan AIam (IPA) Minimal 75 Minimal3,00

d. Calon peserta yang tidak memenuhi standar ruta-rata nilai yang ditentukan tetapi memiliki
pretasi juara I, II atau III pada Lomba Olimpiade IPA, Olimpiade Matematika, O2SN atau

FLS2N minimal tingkat Kabupaten yang dibuktikan dengan piagam/sertifikat dari instansi
penyelenggara berhak mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru SMPN 6 Unggul
Sekayu.

[I. Mekanisme Pendaftaran melalui Jalur Tes :

Berkas pendaftaran dikirim secara kolektif oleh Kepala Sekolah dengan melengkapi
persyaratan sebagai berikut :

a. Mengisi Formulir Data Diri Pendaftar yang diketahui oleh Kepala Sekolah.

b. Menyerahkan photo copirapor kelas V (semester I dan II) dan kelas VI semester I yang

telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah dan disertai dengan buku rapor asli.

c. Menyerahkan pas photo hitam putih ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
d. Menyerahkan surat keterangan kepala sekolah tentang tidak pernah tinggal kelas.

e. Menyerahkan photo copi piagam/sertifikat prestasi yang dilegalisir oleh lembaga/instansi
terkait bagi pendaftar khusus.

e. Berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam map kertas kambing warna merah untuk peserta

didik dari Musi Banyuasian dan warna kuning untuk luar Musi Banyuasin.
f. Bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat telah ditentukan, dinyatakan gugur/ditolak.
g. Jika dikemudian hari ditemukan manipulasi/penyimpangan data pengisian formulir data

pendaftar, maka calon peseria dinyatakan di diskualif,rkasi/ditolak.
h. Berkas pendaftaran yang telah diserahkan menjadi arsip SMPN 6 Unggul Sekayu dan tidak

dapat diminta kembali.

i. Kuota untuk peserta didik di luar Musi Banyuasin sebanyak yakni sebanyak 3 orang.



Kegiatan:

l. Sosialisasi
Dilaksanakan pada tanggal2T Februari s.d 5 Maret 2017.

2. Pendaftaran
Dilaksanakan pada tanggal I - l8 MaretZAlT.

3. Pengumuman calon peserta didik yang diterima melalui jalur tes pada tanggal 25 Maret
2017 Pukul 14.00 WIB.

4. Pengambilan nomor peserta/tanda peserta

Diberikan kepada calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan pada seleksi berkas.

Waktu pengambilan pada tanggal 26Maret 2017 Pukul 16.30 - 17.30 WIB di sekretariat
Penerimaan Pese(a Didik Baru (P2DB) SMPN 6 Unggul Sekayu.

C. Seleksi :

1. Seleksi Tahap I
a- Seleksi Berkas

Dilaksanakan pada saat pendaftaran. Bagi calon peserta didik yang dinyatakan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan berhak mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA).

b. Test Potensi Akademik (TPA)
Dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017 Pukul 08.00 WIB s.d selesai dan bertempat
di SMPN 6 unggul Sekayu.
Materi : Matematika Bahasa Indonesiq Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS).
Pengumuman seleksi tahap I dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 17.00 WIB.
Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus pada seleksi tahap I berhak
mengikuti seleksi tahap II.
Jumlah yang diterima pada seleksi tahap I adalah 120 orang dan apabila pada ranking
120 terdapat beberapa nilai yang sam4 maka pemenggalan akan diteruskan sampai
berganti nilai dibawahnya.

2. Seleksi Tahap II

No Jenis Tes Pelaksanaan Waktu Tempat

I Tes IQ 29Maret20l7 08.00 s.d selesai

SMPNegeri
6 Unggul
Sekayu

z Tes Fisik 7 Apnl20r7 06.30 s.d selesai

J
Tes Wawancara
Pengetahuan Umum

8 Apil2A17 07.30 s.d selesai

4
Tes Wawancara Bahasa
Inggris

8 April2017 07.30 s.d selesai

Pengumuman seleksi tahap [I dilaksanakan pada tanggal I I April 2017 Pukul 16.00 WIB.
Bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus pada seleksi ahap II dinyatakan
diterima sebagai peserta didik SMPN 6 Unggul Sekayu Tahun Pelajaran 201712018.



Ketentuan Lain :

Setiap salon peserta didik yang diterima sebagai peserta didik SMPN 6 Unggul Sekayu

wajib:
L. Daftar Ulang

Pelaksanaan daftar ulang mulai tanggal 12 - l8 Ap'il2017 Pukul 08.00 s.d 11.30 WIB
di Sekretariat sekeksi penerimaan peserta didik SMPN 6 Unggul Sekayu.

Bagi calon peserta didik baru yang diterima tidak daftar ulang sampai waktu yang

telah ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri sebagi peserta didik SMPN 6 Unggul

Sekayu.

b. LatihanKedisiplinan
Dilaksanakan pada tanggal 12 - 13 Mei 2017 mulai Pukul 07.00 WIB s.d selesai di

SMPN 6 Unggul Sekayu.

c. MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah)

Dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 5 Juli2017 di SMPN 6 Unggul Sekayu.

Catatan:

l. Jadwal sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi serta

disampaikan pada wakfu tes berlangsung.

2. Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin No
4201595/Dikbudl20U tanggal 2l Februari'2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
(P2DB) Tahun Pelajaran 2017D018 menyebutkan bahwa SMPN 6 Unggul Sekayu tidak
menerima siswa pindahan dari kelas VlI, VIII, dan IX. Hal ini dikarenakan peserta didik
SMPN 6 Unggul Sekayu diseleksi melalui berbagai tahapan sebagaimana diuraikan di
atas.

la Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
n Musi Banyuasin, Sekolah,

IN Ilasan, M.Pd
TK. I / IV.bUtama Muda / [V.c

NIP. 19690423 199303 1 003 MP. 19680512199703 | 004
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