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Sistem Alokasi Penempatan Sekolah Menengah 2022
Pengaturan Pemberitahuan untuk Pendaftar Penempatan yang Diterima
Pertanyaan yang Sering Diajukan
(1)

T Apa pengaturan untuk memberi tahu pendaftar Penempatan (DP)
yang diterima (pengaturan pemberitahuan) di bawah Sistem Alokasi
Tempat Sekolah Menengah (SSPA)?
J

Orang tua yang ingin mengajukan permohonan DP akan menyerahkan
pendaftaran ke tidak lebih dari dua sekolah menengah yang berpartisipasi
yang dipilih (termasuk semua sekolah menengah umum dan sekolah
menengah Skema Subsidi Langsung (DSS) yang berpartisipasi dalam
Sistem SSPA) pada bulan Januari setiap tahun seperti biasa. Periode
pendaftaran untuk SSPA 2022 adalah dari 3 Januari hingga 17 Januari
2022.
Mulai SSPA 2020, sekolah menengah yang berpartisipasi (termasuk
Jockey Club Ti-I College) akan perlu, setelah memproses permohonan DP,
memberitahukan kepada orang tua pendaftar yang diterima mengenai
penyertaan anak-anak mereka dalam Daftar Penerimaan Penempatan
melalui surat dan telepon pada tanggal yang ditentukan sebelum Alokasi
Pusat (CA) 1. Tanggal yang ditentukan untuk SSPA 2022 adalah 31 Maret
2022. Orang tua yang telah menerima pemberitahuan permohonan yang
diterima dari sekolah menengah yang berpartisipasi dari pendaftar yang
diterima tidak perlu mengisi Formulir Pilihan Sekolah (Choice Form) pada
tahap CA yang dimulai pada bulan April.
Pengaturan pemberitahuan yang tersebut di atas merupakan suatu upaya
administratif. Mekanisme dan prosedur SSPA yang ada tidak akan
berubah. Semua siswa dalam siklus SSPA ini akan menerima hasil alokasi
SSPA (termasuk hasil pada tahap DP dan CA) pada bulan Juli seperti
biasa. Orang tua harus menyelesaikan prosedur registrasi di sekolah
menengah tempat anak mereka dialokasikan dalam kurun waktu yang
ditentukan. Hasil alokasi SSPA 2022 akan diumumkan pada tanggal 12
Juli 2022 dan periode registrasi adalah pada tanggal 14 Juli hingga 15 Juli
2022.

1

Harap mengacu pada Edaran EDB No. 18/2019 untuk rincian pengaturan untuk memberi tahu pendaftar penempatan
khusus yang diterima dan contoh surat pemberitahuan
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(2)

T Di bawah pengaturan pemberitahuan, apakah pendaftar yang masuk
daftar tunggu dan tidak diterima akan diberi tahu mengenai hasil
permohonan mereka sebelumnya oleh sekolah menengah yang
berpartisipasi?
J

(3)

T Apakah pengaturan pemberitahuan sama dengan pengumuman resmi
hasil DP?
J

(4)

Pengaturan pemberitahuan sebagai tindakan administratif tidaklah sama
dengan pengumuman hasil akhir alokasi. Mekanisme SSPA yang ada tetap
tidak berubah. Semua siswa dalam siklus SSPA ini akan menerima hasil
alokasi SSPA (termasuk hasil pada tahap DP dan CA) pada bulan Juli
seperti biasa. Orangtua diharuskan untuk menyelesaikan prosedur
pendaftaran di sekolah menengah tempat anak mereka dialokasikan pada
periode tertentu. Hasil alokasi SSPA 2022 akan diumumkan pada 12 Juli
2022, dan periode pendaftaran adalah mulai 14 Juli hingga 15 Juli 2022.

T Dengan cara apa sekolah menengah yang berpartisipasi akan
mengirim pemberitahuan kepada orang tua pendaftar yang terpilih
sebagai pendaftar DP yang diterima?
J

(5)

Di bawah pengaturan pemberitahuan, sekolah menengah yang
berpartisipasi hanya perlu mengirim pemberitahuan kepada pendaftar yang
diterima mengenai disertakannya mereka ke dalam Daftar Penerimaan
Penempatan. Sekolah tidak diizinkan untuk mengirim pemberitahuan
kepada pendaftar yang masuk daftar tunggu dan tidak diterima dari hasil
pendaftaran DP untuk menghindari kesalahpahaman.

Sekolah menengah yang berpartisipasi diharuskan mengirimkan
pemberitahuan kepada orang tua semua pendaftar DP yang diterima
melalui surat dan telepon pada tanggal yang ditentukan Sekolah diharuskan
untuk memberi tahu orang tua tentang pengaturan pemberitahuan, dan
mengumpulkan informasi kontak yang diperlukan sebelumnya. Tanggal
yang ditentukan untuk pemberitahuan pendaftar DP yang diterima untuk
SSPA 2022 adalah 31 Maret 2022.

T Jika siswa telah menyerahkan permohonan DP ke dua sekolah
menengah yang berpartisipasi, apakah ia akan diberi pemberitahuan
sebagai pendaftar yang diterima oleh kedua sekolah?
J

Untuk setiap siswa yang telah mengajukan permohonan DP ke dua sekolah
menengah yang berpartisipasi dan diterima dalam kedua permohonan,
orang tua mereka akan menerima pemberitahuan permohonan yang
diterima dari masing-masing dua sekolah menengah yang berpartisipasi.
Siswa yang bersangkutan akan dialokasikan ke sekolah pilihan pertama
mereka sesuai dengan mekanisme SSPA yang ada.
2
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(6) T Setelah menerima pemberitahuan sebagai pendaftar DP yang diterima
dari sekolah menengah yang berpartisipasi, apakah orang tua terkait
perlu memberitahukan urutan preferensi sekolah kepada sekolah
terkait dan mengonfirmasi penerimaan atas DP yang ditawarkan?
J

(7)

T Apakah sekolah menengah yang berpartisipasi perlu menanyakan
urutan preferensi sekolah anak-anak kepada orang tua?
J

(8)

Menurut Sistem SSPA yang ada, orang tua tidak perlu menyatakan urutan
preferensi sekolah ke sekolah tempat mereka mendaftar pada tahap DP.
Pemberitahuan dari sekolah menengah yang berpartisipasi kepada orang
tua di bawah pengaturan pemberitahuan bukan rilis resmi hasil alokasi.
Oleh karena itu, orang tua tidak harus menyatakan urutan preferensi
sekolah mereka ke sekolah yang bersangkutan, atau mengonfirmasi
penerimaan mereka terhadap DP yang ditawarkan setelah menerima
pemberitahuan mengenai penerimaan DP untuk anak mereka dari sekolah
menengah yang berpartisipasi.

Di bawah Sistem SSPA yang ada, orang tua yang mengajukan permohonan
DP untuk anak mereka tidak harus menyatakan urutan preferensi sekolah
kepada sekolah yang bersangkutan. Mekanisme SSPA yang ada tetap tidak
berubah di bawah pengaturan pemberitahuan. Oleh karena itu, sekolah
menengah yang berpartisipasi tidak boleh bertanya kepada orang tua
mengenai infomasi terkait.

T Apa yang perlu diperhatikan oleh sekolah menengah yang
berpartisipasi saat mengirim pemberitahuan penerimaan pendaftar
DP kepada orang tua melalui surat dan telepon pada tanggal yang
ditentukan?
J

Saat menerima pendaftaran DP dari orang tua (khususnya bagi orang tua
yang tinggal/bekerja di luar Hong Kong), sekolah perlu mengingatkan
mereka untuk memperbarui informasi kontak pada waktunya. Orang tua
juga harus diberitahukan mengenai pengaturan pemberitahuan pendaftar
DP yang diterima melalui pos. Sekolah harus memastikan bahwa orang tua
pendaftar yang diterima akan memperoleh pemberitahuan tertulis bahwa
anak mereka termasuk dalam Daftar Penerima Penempatan Sekolah pada
tanggal yang ditentukan. Selain itu, sekolah perlu membuat pengaturan
yang tepat sesuai dengan keadaan berdasarkan sekolah mereka, termasuk
memesan waktu yang dibutuhkan untuk surat menyurat untuk memastikan
bahwa orang tua dari pendaftar yang diterima akan menerima
pemberitahuan tertulis mengenai penerimaan anak-anak mereka di Daftar
Penerimaan Penempatan Sekolah pada tanggal yang ditentukan,
menjadwalkan waktu dengan menghubungi orang tua terkait, merencakana
pengaturan bagi orang tua yang tidak dapat dihubungi pada tanggal yang
ditentukan, dsb.
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(9)

T Bagaimana seharusnya sekolah menengah yang berpartisipasi
menangani pertanyaan melalui telepon dari orang tua mengenai
apakah anak-anak mereka menjadi pendaftar DP sekolah yang yang
diterima atau tidak?
J

Mengingat kesulitan dalam memverifikasi identitas penelepon melalui
telepon, sekolah disarankan untuk tidak mengungkapkan informasi
individu pendaftar DP yang yang diterima saat menerima pertanyaan
tersebut, agar tidak melanggar Peraturan Data Pribadi (Privasi). Sekolah
dapat memberi tahu orang tua bahwa orang tua pendaftar DP yang diterima
akan dilaporkan. Jika orang tua memiliki pertanyaan lain, sekolah dapat
menanganinya sesuai dengan mekanisme pertanyaan berdasarkan pada
sekolah.

(10) T Selain memberi tahu orang tua tentang pendaftar DP yang diterima
melalui surat dan telepon, apakah sekolah menengah dapat
menggunakan cara lain untuk memberi tahu mereka?
J

Selain memberi tahu orang tua pendaftar DP yang diterima melalui surat
dan telepon, sekolah juga dapat memberi tahu orang tua pelamar DP yang
yang diterima dengan cara lain jika diperlukan. Namun, sekolah diharuskan
untuk mematuhi prinsip dan persyaratan Undang-undang Data Pribadi
(Privasi) saat memberi tahu orang tua terkait dengan cara lain.

(11) T Setelah menerima pemberitahuan dari sekolah menengah yang
berpartisipasi sebagai pendaftar DP yang yang diterima, dapatkah
orang tua mengubah urutan preferensi sekolah untuk anak mereka?
A Menurut mekanisme SSPA yang ada, Formulir Pendaftaran untuk
Penempatan Sekolah Menengah Pertama, setelah diserahkan, tidak dapat
diambil atau dibatalkan, dan tidak ada perubahan yang dapat dilakukan
pada urutan preferensi sekolah. Oleh karena itu, orang tua tidak
diperbolehkan untuk mengubah urutan preferensi sekolah setelah
menerima pemberitahuan mengenai pendaftaran DP anak-anak mereka
yang yang diterima dari sekolah menengah yang berpartisipasi.
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(12) T Setelah menerima pemberitahuan dari sekolah menengah yang
berpartisipasi sebagai pendaftar DP yang diterima, apakah orang tua
diwajibkan untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran dengan
sekolah terkait sekaligus?
J

Pengaturan pemberitahuan adalah tindakan administratif. Mekanisme dan
prosedur SSPA yang ada tetap tidak berubah. Pemberitahuan dari sekolah
menengah yang berpartisipasi kepada orang tua bukan sebuah rilis resmi
dari hasil alokasi, dan orang tua tidak diharuskan menyelesaikan prosedur
pendaftaran dengan sekolah terkait sekaligus. Orang tua akan menerima
Slip Alokasi dan Slip Penerimaan setelah rilis resmi dari hasil SSPA pada
bulan Juli. Pada saat itu, orang tua diwajibkan untuk menyelesaikan
prosedur pendaftaran dengan sekolah menengah yang dialokasikan dalam
periode pendaftaran yang ditentukan.

(13) T Untuk orang tua yang telah menerima pemberitahuan dari sekolah
menengah yang berpartisipasi tentang pendaftaran DP anak-anak
mereka yang diterima, apakah mereka perlu mengisi dan
mengirimkan Formulir Pilihan untuk CA?
J

Semua siswa yang berpartisipasi dalam Sistem SSPA akan menerima
Formulir Pilihan pada tahap CA yang dimulai pada bulan April. Untuk
siswa yang telah diberi tahu sebagai pendaftar DP yang diterima oleh
sekolah menengah yang berpartisipasi, orang tua mereka hanya perlu
menandatangani Formulir Pilihan setelah mengisi informasi kontak,
mencoret bagian pada pilihan sekolah untuk menunjukkan bahwa mereka
tidak harus membuat pilihan sekolah, dan mengembalikan formulir ke
sekolah dasar yang diikuti anak-anak mereka.

(14) T Bagi orang tua yang telah menerima pemberitahuan dari sekolah
menengah yang berpartisipasi tentang pendaftaran DP anak-anaknya
yang diterima, dapatkah mereka menyerahkan DP dan mengisi
Formulir Pilihan untuk berpartisipasi di CA?
J

Di bawah mekanisme SSPA yang ada, semua siswa yang dialokasikan
dengan DP tidak akan dialokasikan tempat sekolah lain pada tahap CA.
Oleh karena itu, orang tua pendaftar DP yang diterima tidak diharuskan
untuk membuat pilihan sekolah pada Formulir Pilihan. Meskipun mereka
telah membuat pilihan sekolah pada Formulir Pilihan pada tahap CA yang
dimulai pada bulan April, anak-anak mereka akan tetap dialokasikan ke
sekolah menengah tempat mereka yang diterima mendaftar pada tahap DP
sesuai dengan mekanisme yang ada.
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(15) T Jika siswa telah mengajukan DP ke satu atau dua sekolah menengah
sebelum mereka mengajukan alokasi lintas jaringan, dan telah
membatalkan aplikasi DP mereka karena pendaftaran lintas jaringan
mereka, apakah orang tua mereka harus mengisi Formulir Pilihan di
Tahap CA?
J

Di bawah mekanisme SSPA yang ada, siswa dapat membatalkan salah satu
atau kedua aplikasi DP mereka jika mereka perlu mengajukan alokasi
lintas jaringan. Jika mereka telah membatalkan salah satu atau kedua
aplikasi DP mereka karena aplikasi lintas jaringan mereka, meskipun
mereka telah diberitahukan sebagai pendaftar yang diterima di bawah
pengaturan pemberitahuan, DP yang bersangkutan akan secara otomatis
dibatalkan. Jika semua DP yang ditawarkan oleh sekolah menengah yang
berpartisipasi telah dibatalkan karena aplikasi lintas jaringan, orang tua
yang bersangkutan harus mengisi Formulir Pilihan agar anak-anak mereka
dapat berpartisipasi dalam CA. Jika orang tua yang bersangkutan tidak
membuat pilihan sekolah apa pun pada Formulir Pilihan dan siswa yang
bersangkutan belum ditawari tempat sekolah oleh sekolah menengah DSS
yang tidak berpartisipasi (NDSS secondary schools), siswa yang
bersangkutan akan dialokasikan dengan tempat sekolah yang sesuai
mekanisme alokasi yang ada.

(16) T Jika siswa belum diberi tahu oleh sekolah menengah yang
berpartisipasi sebagai pelamar DP yang yang diterima, apakah itu
berarti mereka tidak akan dialokasikan untuk tempat sekolah pada
tahap DP?
J

Di bawah pengaturan pemberitahuan, beberapa siswa mungkin menerima
pemberitahuan tentang pendaftaran DP mereka yang diterima dari dua
sekolah menengah yang berpartisipasi dan mereka pada akhirnya akan
dialokasikan ke sekolah pilihan pertama mereka sesuai dengan mekanisme
SSPA yang ada, menyisakan satu tempat sekolah tersedia. Selain itu,
beberapa pelamar yang yang diterima dapat melepaskan DP yang
dialokasikan untuk mereka dan menerima tempat yang ditawarkan oleh
NDSS secondary schools. Tempat yang dialokasikan untuk pelamar DP
yang yang diterima ini juga akan disediakan. Karenanya, beberapa siswa
yang belum diberi tahu dapat dialokasikan ke sekolah tempat mereka
mendaftar pada tahap DP dalam kapasitas pendaftar cadangan.
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(17) T Kapan pelamar cadangan akan diberi tahu oleh sekolah menengah
yang berpartisipasi bahwa mereka dialokasikan dengan DP?
J

Pengaturan pemberitahuan tidak berlaku untuk cadangan dan pelamar yang
tidak yang diterima. Semua siswa (termasuk pelamar cadangan) pada
siklus SSPA ini akan menerima hasil alokasi resmi dari Biro Edukasi
(EDB) pada 12 Juli 2022 seperti biasa.

(18) T Dapatkah orang tua mendekati sekolah menengah pilihan lain dan
mengajukan pendaftaran setelah sekolah menengah yang
berpartisipasi telah mengeluarkan pemberitahuan kepada pendaftar
DP yang diterima?
J

Di bawah mekanisme SSPA yang ada, tempat Sekolah Menengah 1 (S1), setelah
dikurangi jumlah siswa yang mengulang dan DP, akan digunakan untuk CA.
Sekolah menengah tidak boleh melakukan prosedur penerimaan apapun
(termasuk prosedur penerimaan pendaftaran, selski atau penerimaan siswa)
untuk mengisi tempat yang mungkin tidak terpakai sebelum pengeluaran hasil
alokasi pada bulan Juli. Ini untuk menghindari tekanan yang tidak semestinya
kepada orang tua dan siswa serta menciptakan situasi yang tidak adil. Karena itu,
orang tua tidak perlu mendekati sekolah menengah pilihan lain untuk
menghindari mempengaruhi operasional sekolah.
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(19) T Beberapa siswa diberi tahu oleh sekolah menengah yang
berpartisipasi sebagai pendaftar DP yang diterima dan juga
ditawarkan tempat S1 oleh NDSS secondary school. Jika mereka
memutuskan untuk menolak tawaran dari NDSS secondary school,
mengapa mereka harus mengambil dokumen asli dari Perjanjian
Orang Tua yang ditandatangani dan Formulir Catatan Siswa Kelas 6
Sekolah Dasar dari NDSS secondary school terkait? Jika dokumen
tidak diambil, apakah siswa pada akhirnya akan dialokasikan ke
sekolah menengah yang berpartisipasi?
J

Menurut mekanisme yang ada, dengan alasan penggunaan sumber daya
publik yang efektif, NDSS secondary schools akan mengumpulkan dari
orang tua siswa yang menerima penempatan S1, menawarkan Perjanjian
Orang Tua yang ditandatangani bersama dengan salinan asli Formulir
Catatan Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar untuk konfirmasi penerimaan
tawaran dan penyerahan tempat S1 bersubsidi lainnya (termasuk tempat S1
di sekolah menengah yang berpartisipasi dan Jockey Club Ti-I College)
untuk dialokasikan melalui Sistem SSPA, untuk mencegah siswa yang
bersangkutan menempati dua tempat sekolah menengah bersubsidi di
waktu yang sama. Di bawah pengaturan pemberitahuan, jika siswa telah
diberi tahu oleh sekolah menengah yang berpartisipasi (termasuk Jockey
Club Ti-I College) sebagai pelamar DP yang yang diterima dan juga
ditawari tempat S1 oleh NDSS secondary school, mereka dapat
memutuskan apakah akan menolak tawaran dari NDSS secondary school
dalam jangka waktu tertentu di bulan April (yaitu dalam waktu sekitar 5
hari kerja setelah menerima pemberitahuan dari sekolah sebagai pelamar
DP yang yang diterima pada akhir Maret; tanggal terakhir pemberitahuan
ke NDSS secondary schools untuk SSPA 2022 adalah 8 April 2022 di
bawah keadaan normal). Jika orang tua tidak memberi tahu NDSS
secondary schools terkait dan mengambil dokumen asli dari Perjanjian
Orang Tua yang ditandatangani dan Formulir Catatan Siswa Kelas 6
Sekolah Dasar dalam jangka waktu yang ditentukan, di bawah mekanisme
yang ada, siswa terkait akan tetap dimasukkan dalam Daftar Yang Diterima
dari Siswa yang Berpartisipasi di NDSS schools, untuk diserahkan pada
awal Mei dan dengan demikian mereka tidak akan dialokasikan ke
penempatan S1 pada sekolah menengah yang berpartisipasi, termasuk yang
telah memilih mereka sebagai pelamar DP yang yang diterima.
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(20) T Apakah NDSS secondary schools dapat menolak permintaan orang
tua untuk mengambil dokumen asli Perjanjian Orang Tua yang
ditandatangani dan Formulir Hasil Belajar Siswa Kelas 6 Sekolah
Dasar?
J

Pengaturan yang ada untuk mengumpulkan lembar asli Perjanjian Orang
Tua yang ditandatangani dan Formulir Hasil Belajar Siswa Kelas 6
Sekolah Dasar sebagai konfirmasi keputusan orang tua didasarkan pada
prinsip mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik dan untuk
mencegah agar siswa yang bersangkutan tidak mengambil dua tempat
sekolah menengah bersubsidi pada saat yang sama. Di bawah pengaturan
pemberitahuan, jika orang tua dari pendaftar DP yang diterima
memutuskan untuk menolak tawaran dari NDSS secondary schools,
mereka harus memberi tahu NDSS secondary schools yang bersangkutan
dan mengambil dokumen asli Perjanjian Orang Tua yang ditandatangani
dan Formulir Hasil Belajar Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar dalam kurun
waktu yang ditentukan (yaitu sekitar 5 hari kerja setelah menerima
pemberitahuan dari sekolah sebagai pendaftar DP yang diterima di akhir
Maret, pemberitahuan terakhir ke NDSS secondary schools untuk SSPA
2022 adalah 8 April 2022 dalam keadaan normal). NDSS secondary
schools harus mengembalikan dokumen yang relevan atas permintaan
orang tua. Setelah lembar asli Perjanjian Orang Tua yang ditandatangani
diambil, dokumen ini berfungsi sebagai konfirmasi bahwa orang tua telah
membatalkan penempatan di NDSS secondary schools. Karena itu, orang
tua harus mempertimbangkan dengan baik sebelum mengambil keputusan.
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(21) T Jika orang tua dari pendaftar DP yang diterima tidak dapat
mengambil Perjanjian Orang Tua asli yang telah ditandatangani dan
Formulir Hasil Belajar Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar dari NDSS
secondary schools dalam kurun waktu yang ditentukan, apakah
mereka dapat mengambil dokumen ini dari sekolah terkait setelahnya,
dan karena itu artinya membatalkan penempatan pada NDSS
secondary schools?
J

Berdasarkan pengaturan yang ada, orang tua akan menyerahkan lembar
asli Perjanjian Orang Tua yang ditandatangani serta dokumen asli
Formulir Hasil Belajar Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar anak mereka
kepada NDSS secondary schools untuk mengonfirmasi penerimaan
penawaran dari NDSS secondary schools dan membatalkan penempatan S1
lain (termasuk penempatan S1 dari sekolah menengah yang berartisipasi
dan Jockey Club Ti-I College) untuk dialokasikan melalui Sistem SSPA.
Di sisi lain, di bawah pengaturan pemberitahuan, karena beberapa siswa
mungkin menolak penempatan yang ditawarkan oleh NDSS secondary
schools setelah menerima pemberitahuan penerimaan DP dari sekolah
menengah yang berpartisipasi, orang tua yang bersangkutan dapat
mengambil dokumen asli Perjanjian Orang Tua yang ditandatangani dan
Formulir Hasil Belajar Siswa Sekolah dasar 6 dari NDSS secondary
schools dalam kurun waktu tertentu, agar NDSS secondary schools dapat
menerima siswa lain sesuai dengan daftar tunggu mereka, serta
menyerahkan Daftar Siswa Partisipan yang Diterima kepada EDB pada
awal Mei. Terkait hal tersebut, dalam situasi normal, orang tua dari DP
pendaftar yang diterima tidak boleh mengambil dokumen asli Perjanjian
Orang Tua yang ditandatangani dan Formulir Hasil Belajar Siswa Kelas 6
Sekolah Dasardari NDSS secondary schools setelah periode waktu yang
ditentukan.

(22) T Jika orang tua telah mengambil Perjanjian Orang Tua asli yang telah
ditandatangani dan Formulir Hasil Belajar Siswa Kelas 6 Sekolah
Dasar dari NDSS secondary schools untuk mengonfirmasi pelepasan
penempatan sekolah yang ditawarkan, dapatkah mereka meminta
NDSS secondary schools yang bersangkutan untuk menerima
anak-anak mereka di masa mendatang?
J

Jika orang tua telah mengambil dokumen asli Perjanjian Orang Tua yang
ditandatangani dan Formulir Hasil Belajar Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar
dari NDSS secondary schools, ini artinya mereka telah memutuskan untuk
membatalkan tempat yang ditawarkan oleh NDSS secondary schools.
Setelah pengumuman hasil SSPA pada bulan Juli, jika orang tua ingin
mendaftar S1 kembali di NDSS secondary schools yang bersangkutan,
sekolah dapat memutuskan apakah akan menerima siswa sesuai dengan
mekanisme berdasarkan penerimaan siswa di sekolah mereka.
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(23) T Apakah sekolah menengah yang berpartisipasi dapat mengubah
Daftar Pendaftar yang Diterima/Daftar Tunggu setelah menyerahkan
pada EDB?
J

Sekolah menengah yang berpartisipasi diharuskan menyerahkan Daftar
Pendaftar yang Diterima/Daftar Tunggu ke EDB pada atau sebelum
tanggal yang ditentukan (tanggal yang ditentukan untuk SSPA
2022 adalah 30 Maret 2022). Sekolah harus memeriksa Daftar dengan
sangat berhati-hati sebelum penyerahan. Setelah mengirimkan Daftar
tersebut, sekolah tidak diperbolehkan untuk membuat perubahan apa pun
padanya kecuali dalam keadaan khusus (misalnya pelamar tidak
memenuhi syarat permohonan DP, jumlah pemohon DP yang diterima
yang diberitahukan sekolah lebih dari kuota DP sekolah, dll.). Jika ada
keadaan khusus, sekolah harus memberikan penjelasan tertulis kepada
EDB dan meminta persetujuan terlebih dahulu dari EDB
sesegera mungkin dan sebelum mereka memberi tahu orang tua dari siswa
yang terdampak.

(24) T Di bawah pengaturan pemberitahuan, apakah jumlah penempatan
sekolah yang tampak pada dokumen terkait CA yang dimulai pada
bulan April akan diperbarui, setelah dikurangi jumlah DP yang
ditawarkan, untuk memfasilitasi pilihan sekolah orang tua pada tahap
CA?
J

Di bawah pengaturan pemberitahuan yang, beberapa siswa mungkin
menerima pemberitahuan tentang penerimaan permohonan DP dari dua
sekolah menengah yang berpartisipasi dan mereka pada akhirnya akan
dialokasikan ke sekolah pilihan pertama mereka sesuai dengan mekanisme
SSPA yang ada, sehingga masih ada satu tempat sekolah. Selain itu,
beberapa pemohon yang diterima dapat membatalkan DP yang
dialokasikan untuk mereka dan menerima tempat yang ditawarkan oleh
NDSS secondary schools. Tempat yang dialokasikan untuk pemohon DP
yang diterima ini juga dianggap masih tersedia. Di bawah mekanisme
SSPA yang ada, beberapa siswa dapat dialokasikan dengan DP yang belum
digunakan ini sesuai kapasitas pemohon dalam daftar tunggu dan
tempat-tempat yang tersisa akan digunakan untuk CA tersebut. Dokumen
terkait CA harus dicetak pada bulan Maret untuk dibagikan kepada orang
tua sebagai referensi mereka pada bulan April. Dengan demikian,
pembaruan jumlah tempat sekolah yang bersangkutan tidak memungkinkan
karena jadwal yang ketat.
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(25) T Apakah sekolah dasar yang berpartisipasi masih perlu menyerahkan
hasil evaluasi internal siswa yang diberitahukan sebagai pendaftar DP
yang diterima untuk memperhitungkan tanda alokasi mereka?
J

Di bawah pengaturan pemberitahuan, mekanisme SSPA yang ada tidak
berubah. Sekolah dasar yang berpartisipasi tetap perlu menyerahkan hasil
evaluasi internal (IA) pada akhir Sekolah Dasar 5, di tengah atau pada
akhir Sekolah Dasar 6 untuk semua siswa (termasuk yang diberitahukan
oleh sekolah menengah yang berpartisipasi bahwa mereka termasuk
pendaftar DP yang diterima atau siswa yang diterima oleh NDSS
secondary schools). Pada tahap CA, nilai berskala semua siswa yang
berpartisipasi pada wilayah/jejaring sekolah yang sama akan diurutkan
dengan komputer. Lalu siswa akan dibagi rata menjadi tiga
wilayah/jaringan, yang masing-masing terdiri atas sepertiga dari
keseluruhan siswa yang berpartisipasi pada wilayah/jejaring sekolah yang
sama. Berdasarkan pengaturan pemberitahuan, batas alokasi semua siswa
yang berpartisipasi (termasuk pendaftar DP yang diterima) akan dihitung
berdasarkan hasil IA yang sudah distandarisasi.

(26) T Mengapa EDB akan memberikan daftar pendaftar DP yang diterima
kepada setiap sekolah dasar yang berpartisipasi pada bulan April
setiap tahun?
J

EDB akan memberikan daftar pemohon DP yang diterima kepada setiap
sekolar dasar yang berpartisipasi pada awal April setiap tahun untuk
memfasilitasi sekolah dalam
mengingatkan para orang tua yang
bersangkutan bahwa mereka tidak perlu membuat pilihan sekolah pada
tahap CA, dan menyediakan dukungan yang tepat pada murid yang tidak
menerima pemberitahuan dalam untuk CA. Nama sekolah menengah
terkait, urutan preferensi sekolah dalam permohonan DP dan apakah siswa
dipilih sebagai pendaftar DP yang diterima oleh satu atau dua sekolah
menengah tidak akan ditampilkan dalam daftar.
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(27) T Apakah sekolah dasar atau menengah mengumumkan proporsi atau
jumlah siswa yang diberitahukan sebagai pendaftar DP yang
diterima?
J

Di bawah pengaturan pemberitahuan, setiap siswa mungkin dapat terpilih
sebaga pendaftar DP yang diterima di dua sekolah menengah yang
berpartisipasi. Mereka pada akhirnya akan dialokasikan di sekolah pilihan
pertama dan beberapa pendaftar yang diterima mungkin akan memilih
untuk belajar di NDSS secondary schools. Oleh karena itu, beberapa siswa
DP yang belum diterima mungkin masih memiliki kesempatan untuk diberi
alokasi DP dalam kapasitas daftar tunggu. Dengan kata lain, informasi
tersebut bukanlah hasil akhir pendaftaran DP. Siswa yang ada di Daftar
Penerimaan Penempatan di suatu sekolah mungkin pada akhirnya tidak
dialokasikan ke sekolah tersebut. Selain itu, diterima atau tidaknya siswa
pada tahap DP dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk strategi orang
tua dalam memilih sekolah, jumlah pendaftar, kriteria penerimaan dan
bobot, jumlah tempat sekolah, dll. Oleh karena itu, proporsi atau jumlah
siswa yang menerima pemberitahuan tentang pendaftaran DP mereka yang
diterima di sekolah menengah untuk berpartisipasi sebenarnya bukan
merupakan indikator tingkat akademik atau kinerja keseluruhan sekolah
yang bersangkutan. Sekolah dasar atau menengah tidak diperbolehkan
untuk mengungkapkan informasi/data terkait untuk menghindari pengaruh
terhadap strategi siswa lain dalam memilih sekolah pada tahap CA.
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