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Surabaya, 2}uri 2014

Kepada Yth.,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/I(ota
Se Jawa Timur

Bahwa dalam tadgka persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun
Pelajaran 201412015 bagi RA/Madrasah dan untuk menjaga suasana kondusif di
daerah, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan RA/TK,
MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA atau yang sederajat untuk memasuki satuan
pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan benar;

2. Prinsip PPDB adalah:
a. Semua anak usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh

pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
b. Pada dasarnya tidak ada penolakan peserta didik baru, bagi yang memenuhi

syarat, kecuali jika daya tampung di madrasah yang bersangkutan tidak
mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir, maka madrasah
tersebut berhak mengadakan seleksi.

3. Azas dalamPPDB meliputi:
a. Objektif, artinya bahwa dalam Penerimaan peserta Didik

didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan
ditetapkan;

b. Transparan, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat
diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk
menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;

c. Akuntabel, artinya Penerimaan peserta Didik garu dapat
dipertanggungiawabkan baik prosedur maupun hasilnya;

d. Tidak disk:riminatif, artnya Penerimaan Peserta Didik Baru pada RA, MI
MTs, MA tanpa membedakan suku, golongan kaya atau miskin;

e. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi.'-' berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.4. Calon Peserta Didik yang berasal dari luar provinsi dan berminat meqiadi calon, p|t-dl d!!ik baru tingkat satuan pendidikan MI, MTs dan MA Negeridiberikan
', alokasi l0% atau sesuai dengan daya tampung madrasah;

5. Batas usia maksimum calon peserta didik pada tanggal 14 Juli 20l4,untuk MI I2
tahun, MTs 18 tahun, dan MA 2I tahun;

6. Jumlah peserta didik baru pada setiap kelas (rombel) paling banyak sebagai
berikut:
a. RA sebanyakz0 orang;
b. Madrasah Kategori standar/Reguler: MI, MTs dan MA sebanyak 40 orang;c. Madrasah Kategori standar Nasional: MI sebanyak 2g orang, MTs dan MA

sebanyak 32 orang.
7. Waktu pendaftaran dan seleksi:

Baru, baik peserta
umum yang telah

a.

b.
c.
d.

Pendaftaran
Pelaksanaan tes
Pengumuman
Lapor diri

23 Juni s.d. 5 Juli 2014
7 - 8 Juli 2014 @agi yang melaksanakan seleksi)
9 Juli 2014
9 - 12 Juli 2014



8.

9.

Kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2014/2015 dimulai tanggal H fufi 2011;
Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB):
a. Setiap jenjang pendidikan wajib melaksanakan MOPDB.
b. Pelaksanaan MOPDB tanggal 14 - 16 Juli 2014.
c. Materi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya meliputi: pengenalan

lingkungan madrasah, wiyata mandala, tata tertib dan kedisiplinan, motivasi
belajar, orientasi pendidikan madrasah, akhlak/etika, ibadah, kreatifitas, dan

lain-lain.
Peserta didik baru yang telah diterima wajib mentaati peraturan dan tata tertib
madrasah yang bersangkutan yang harus dibuktikan dengan:

a. Surat penryataan dari peserta didik berrraterai Rp.6.000,- dan

b. Surat pernyataan dari orang tua/wali bermaterai Rp.6.000,-

Segala yang menyangkut masalah pelaksanaan teknis diserahkan kepada masing-

masing daerah selagi:tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan monitorin$, supervisi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB agar

dilaksanakan oleh Pengawas masing-masing wilayah;
Kepala RA/Madrasah Negeri wajib membuat Laporan PPDB dan dikirim ke

Kabupaten/I(ota sebagaimana format terlampir, selanjutrya direkap oleh Seksi

Pendidikan Madrasah Kab/Ko dan diserahkan ke Bidang Pendidikan Madrasah

Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur Up. Seksi Kesiswaan atau dikirim
ke E-mail : madrasahjatim@gmail.com paling akhir tanggal9 Agustus 2014.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Bidang Pendidikan Madrasah
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10.

11.

t2.

13.

Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jatim
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