PERTANYAAN YANG SERING DITANYAKAN
PPDB DKI TAHUN 2021
Nomor
1

2
3
4

5
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Pertanyaan
● Masalah Umum
Kenapa Jalur Luar DKI ditiadakan pada PPDB
2021?
Apakah KK Luar DKI bisa mendaftar PPDB DKI?
Sisa kuota pada setiap jalur, masuk ke tahap
mana?
Apakah sekolah luar DKI dan ber-KK DKI perlu
input SIDANIRA? Bagaimana mekanismenya?

Kapan paling akhir CPDB tercatat dalam KK DKI
(cut off )?
Apa alat seleksi yang digunakan pada PPDB DKI
tahun ini,?

7

Apakah peserta didik yang sudah pernah
bersekolah di DKI sebelumnya bisa mendaftar
PPDB DKI 2021?

8

Berapa lama waktu verifikasi pra pendaftaran?

9

Apabila sudah diterima dijalur
Prestasi/Afirmasi/Zonasi dan tidak lapor diri,
apakah bisa mengikuti di jalur tahap kedua?
Apakah yang dimaksud dengan jalur tahap
kedua? Bagaimana kriteria seleksinya, kapan
dan bisa mendaftar berapa pilihan sekolah?

10

11

Apabila sudah tidak diterima dari sekolah yang
dipilih, apakah bisa memilih sekolah lainnya?

Jawaban
karena daya tampung Sekolah Negeri di DKI
sangat terbatas dan belum dapat
menampung CPDB warga DKI.
Tidak bisa mendaftar
Pada tahap kedua
Perlu, melalui pra pendaftaran dengan
mengakses laman publik Prapendaftaran
PPDB di
https://sidanira.jakarta.go.id/prapendaftaran
Per 1 Juni 2020
Sesuai jenjang dan Jalur
SD: Jalur Afirmasi, Zonasi dan PTO seleksi
menggunakan zona kelurahan dan usia
SMP dan SMA : Jalur Afirmasi dan jalur
Zonasi menggunakan zona prioritas,
sedangkan jalur Prestasi dan PTO
menggunakan jumlah bobot indeks prestasi
SMK: jalur Afirmasi, Prestasi dan PTO
menggunakan jumlah bobot indeks prestasi
Bagi peserta didik yang putus sekolah bisa
mengikuti PPDB tahun ini sepanjang ber KK
DKI, sedangkan yang masih berstatus aktif
bersekolah tidak dapat mendaftar .
Batas akhir waktu verifikasi tanggal 4 Juni
2021
Tidak bisa

- PPDB tahap kedua adalah tahapan sisa
kuota dari jalur prestasi, afirmasi, zonasi,
dan PTO;
- proses seleksinya untuk jenjang SD
menggunakan zona dan usia, untuk
jenjang SMP, SMA dan SMK menggunakan
bobot indeks prestasi akademik;
- sesuai jadwal dan untuk pilihan sekolah
maksimal 3 pilihan sekolah
Bisa, selama masih berlangsungnya proses
pendaftaran jalur tersebut,

Nomor
Pertanyaan
12
Apabila lupa password apa yang harus
dilakukan?
13
Apakah ada nilai minimal/passing grade untuk
mendaftar dijalur Prestasi Akademik?
14
Apabila sudah melakukan lapor diri, apa yang
harus dilakukan dan apakah perlu mendatangi
sekolah tujuan?
15
Berapa Kuota Jalur Tahap kedua?

16

17

18
19

1

Apabila penulisan nama dan tanggal lahir tidak
sesuai dengan SIDANIRA, bagaimana langkah
yang harus dilakukan agar tetap bisa
mendaftar?
Bagaimana cara mengkonversi nilai rapor bagi
CPDB asal Sekolah Luar Negeri?
Bisa kah bila di jalur pemilihan, memilih
sekaligus SMA & SMK?
Apabila tidak bisa, apakah bisa bila jalur
pertama (prestasi), kita pilih SMK, namun
apabila terpental apakah bisa nantinya ikut
jalur zonasi SMA?

● Jalur Prestasi
Seleksi jalur prestasi berdasarkan apa?

2

Kenapa bobot persentil akreditasi jalur non
akademis untuk akreditasi tinggi prosentasenya
kecil?

3

Bila tidak diterima dijalur prestasi, bagaimana
solusinya agar tetap bisa mengikuti seleksi
masuk Sekolah Negeri?
Apabila sudah diterima sementara dijalur
prestasi apakah bisa mengganti/membatalkan
pilihan sekolah?

4

Jawaban
Buat permohonan reset password di sekolah
negeri terdekat yang selevel
Tidak ada. Karena saat ini sudah tidak ada
Ujian Nasional
Menunggu informasi selanjutnya dari
sekolah tujuan.
Sesuai dengan sisa kuota Sesuai dengan dari
Jalur Prestasi Akademik dan non akademik,
Afirmasi, Zonasi, dan Perpindahan Orang Tua
dan anak guru
Silakan mengajukan perbaikan data ke
sekolah asal, sekolah tsb yang akan
dilanjutkan dengan mengkoordinasi ke
Bidang Persekolahan
Setelah mendapatkan rekomendasi dari
kemdikbud, Dinas Pendidikan melakukan
asesmen pada CPDB tersebut
Pemilihan sekolah SMA dan SMK dalam
waktu yg bersamaan, tidak bisa
Bisa, Cpdb dapat mengganti pilihan ketika
tidak diterima disekolah pilihan sepanjang
masih dalam waktu pendafratan ppdb di
jalur tersebut

Seleksi jalur prestasi berdasarkan jumlah
bobot indeks prestasi yang terdiri dari:
- Rerata nilai rapor
- Persentil rerata nilai rapor
- Prestasi akademik
- Prestasi non akademik dan pengalaman
organisasi kesiswaan
- Persentil nilai prestasi non akademik
Karena sekolah-sekolah akreditasi tinggi
berpeluang lebih besar untuk mendapatkan
prestasi non akademik dibanding sekolah
dengan akreditasi rendah.
Mengikuti jalur lainnya sesuai dengan
persyaratan
Tidak bisa, Selama statusnya masih diterima
sementara tidak dapat
mengganti/membatalkan pilihan sekolah
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5
Kenapa jalur prestasi menggunakan 5 kriteria?

1
2
3

● Jalur Afirmasi
Kapan cut off surat keterangan kematian jalur
tenaga medis meninggal karena covid?
Apabila diterima dijalur Afirmasi dan tidak lapor
diri, apakah bisa mendaftar dijalur zonasi?
Apabila sekolah terlambat melakukan verifikasi
CPDB inklusi, bagaimana solusinya?

1

● Jalur Zonasi
Mengapa kriteria seleksi jalur zonasi tidak
menggunakan jarak atau RW?

2

Apa yang dimaksud Zona?

1
2

3

● Jalur Pindah Tugas Orangtua
Kapan cut off Surat Tugas Jalur Perpindahan
Tugas Orangtua?
Apa saja syarat-syarat mengikuti jalur pindah
tugas orangua?
Apakah surat pindah tugas orangtua Swasta
boleh mengikuti jalur Pindah Tugas Orangtua
PPDB DKI Jakarta?

Jawaban
Karena memperhatikan perkembangan
peserta didik secara menyeluruh

tidak ada Batasan cut off nya selama proses
PPDB masih berlangsung
Tidak bisa
Kepala sekolah mengajukan permohonan
verifikasi ulang ke Posko Dinas Pendidikan

Karena di DKI Jakarta tingkat kepadatan
penduduk dan tingkat hunian yang sangat
beragam serta tidak ada instansi atau
institusi yang dapat memvalidasi jarak dari
rumah CPDB dengan sekolah, dan kenapa
tidak menggunakan zona RW karena jika
menggunakan zona RW dalam satu sekolah
akan habis kuotanya oleh CPDB yang se RW
dengan sekolah tersebut, sementara di DKI
Jakarta masih terdapat 168 kelurahan yang
tidak memiliki SMA negeri dan 89 kelurahan
memiliki SMP Negeri
Pengelompokkan satuan pendidikan
berdasarkan lokasi dengan mengacu kriteria
yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi
urusan pendidikan

Cut off surat tugas jalur PTO paling cepat 1
Juni 2020
Syaratnya memiliki SK pindah tugas orang
tua dan surat keterangan domisili dari
kelurahan setempat
Sesuai dengan pergub no. 32 tahun 2021
untuk jalur PTO untuk CPDB yang orang
tuanya mendapatkan surat penugasan dari
instansi, lembaga, kantor atau perusahaan
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4

Siapa saja yang bisa mendaftar jalur anak guru?

1

• PPDB Bersama
Apa yang dimaksud dengan PPDB Bersama?

2

Siapa saja yang dapat mengikuti PPDB
bersama?

3

Apa tujuan dari PPDB bersama?

4

Apa persyaratan bagi CPDB dalam program
PPDB Bersama?

5

Kapan tanggal dimulai pendaftaran PPDB
bersama?

Jawaban
yang mempekerjakan paling singkat 1 (satu)
tahun sebelum awal tanggal pendaftaran
Anak guru dan hanya memilih sekolah
dimana orangtuanya bertugas

program kolaborasi antara Dinas Pendidikan
dengan Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat pada
jenjang Sekolah Menengah Atas dalam
kegiatan PPDB
penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP
kelas 9, yang tidak diterima di Jenjang
Menengah Atas Negeri pada saat PPDB
Tahun Pelajaran 2021/2022
meningkatkan daya tampung SMA khususnya
pada kelurahan yang tidak terdapat SMA
Negeri.
a. penerima KJP Plus sekaligus
penerima PIP kelas 9 SMP yang masih aktif;
b. memiliki Ijazah/Surat Keterangan
Lulus dari Sekolah sebelumnya; dan
c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu)
tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
Pendaftaran dan Pemilihan Sekolah
21 - 22 Juni 2021 pukul 08.00 s.d 24.00 WIB
dan 23 Juni 2021 pukul 00.01 s.d 14.00 WIB
Proses Seleksi
21 - 22 Juni 2021 pukul 08.00 s.d 24.00 WIB
dan 23 Juni 2021 pukul 00.01 s.d 14.00 WIB

Pengumuman
23 Juni 2021 pukul 17.00 WIB
Lapor Diri
24 Juni 2021 pukul 08.00 s.d 24.00 WIB
25 Juni 2021 pukul 00.01 s.d 14.00 WIB
6

Apa Kriteria seleksi pada PPDB bersama?

Dalam hal jumlah pendaftar PPDB
Bersama melebihi daya tampung,
maka dilakukan seleksi dengan
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Jawaban
kriteria sebagai berikut:
1. berdasarkan zonasi;
2. urutan pilihan sekolah;
3. waktu mendaftar.

7

CPDB yang mengikuti program PPDB bersama
dipungut biaya dalam pelaksanaan PPDB tahun
pelajaran 2021/2022

Tidak perlu karena semua biaya
pembelajaran di subsidi oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

