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Sistem Alokasi Penempatan Sekolah Menengah 2021/2023 
(Untuk Penerimaan ke Kelas 1 Sekolah Menengah pada September 2023) 

Pertanyaan yang Sering Diajukan 

Penempatan Khusus 

(1) T Apa yang dimaksud dengan penempatan khusus (DP)? 

J DP adalah penempatan Kelas 1 Sekolah Menengah (S1) yang disediakan oleh 
sekolah menengah untuk menerima siswa atas kebijakan mereka sendiri. Sekolah 
menengah pemerintah, berbantuan dan yang mendapatkan bantuan hibah per kapita 
dapat mencadangkan paling banyak 30%, dan sekolah menengah Skema Subsidi 
Langsung (DSS) yang berpartisipasi dalam Sistem Alokasi Penempatan Sekolah 
Menengah (SSPA) dapat mencadangkan lebih dari 30% penempatan S1 mereka 
sebagai DP. 

(2) T Bagaimana prosedur pendaftaran DP? 

J Periode pendaftaran DP untuk siklus ini adalah dari tanggal 3 Januari (Selasa) 
sampai 17 Januari 2023 (Selasa). Semua sekolah menengah yang berpartisipasi 
dalam Sistem SSPA (sekolah menengah yang berpartisipasi) akan menerima aplikasi 
di periode yang sama. 

Orang tua dari siswa kelas 6 Sekolah Dasar (P6) yang berpartisipasi di siklus saat 
ini akan menerima dua salinan Formulir Aplikasi untuk Penempatan Khusus 
Sekolah Menengah melalui sekolah dasar anaknya di awal Desember 2022. Siswa 
yang tidak belajar di sekolah dasar yang berpartisipasi bisa memperoleh Formulir 
Aplikasi yang dibagikan Bagian Alokasi Penempatan Sekolah dari Biro Pendidikan 
(EDB) (Alamat: Office 2, 2/F, Manulife Financial Centre, 223 Wai Yip Street, Kwun 
Tong, Kowloon; Telp: 2832 7740 dan 2832 7700) selama jam kerja dari tanggal 6 
Desember 2022 sampai 17 Januari 2023. 

Di samping itu, sejalan dengan strategi “Smart Government”, EDB akan 
menerapkan digitalisasi komprehensif terkait penerimaan S1 secara bertahap mulai 
tahun 2023. Bagi orang tua yang terdaftar sebagai pengguna SSPA e-Platform dan 
memiliki akun di “iAM Smart+”1, selain Formulir Aplikasi cetak, mereka juga bisa 
mengajukan aplikasi DP melalui SSPA e-Platform. Rincian lebih lanjut akan 
dicantumkan di situs web EDB dan dokumen terkait pada waktunya. 

Mengenai daftar sekolah menengah yang berpartisipasi, orang tua bisa merujuk ke 
Buku Pegangan untuk Pendaftaran Penempatan Khusus Kelas 1 Sekolah Menengah 
(Buku Pegangan) yang akan didistribusikan ke sekolah dasar di awal Desember 
2022. Orang tua juga bisa mengunjungi situs web EDB (www.edb.gov.hk) (Pilih: 
Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School 
Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) 
untuk mengunduh daftar atau menghubungi Sistem Permintaan Telepon Otomatis 
24 jam EDB di 2891 0088 (Tekan 2 (English) > 5 (Fax Services) > 04 (Secondary 
School Places Allocation System: School Lists)) untuk mendapatkan daftar melalui 
faks. 

1 Untuk rincian pendaftaran “iAM Smart+”, silakan kunjungi Situs Web “iAM Smart” (www.iamsmart.gov.hk) (Pilih: 
Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods). 

http://www.edb.gov.hk/en
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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(3) T Ke berapa sekolah menengah orang tua bisa mendaftar untuk anaknya di 

tahap DP? Apa konsekuensi mendaftar DP ke lebih dari dua sekolah menengah 
yang berpartisipasi? 
 

 J Pendaftaran DP tidak terbatas pada distrik. Orang tua bisa mendaftar ke maksimal 
dua sekolah menengah yang berpartisipasi, dan kalau tidak, kesempatan anaknya 
untuk memperoleh DP akan hangus. Perlu diperhatikan oleh orang tua bahwa jika 
mereka mendaftar DP ke lebih dari dua sekolah menengah yang berpartisipasi, 
meski aplikasi yang diajukan dalam bentuk cetak atau melalui SSPA e-Platform, 
kesempatan anaknya untuk memperoleh DP akan hilang. 
 
Dari dua Formulir Aplikasi yang diterima oleh siswa/orang tua, satu di antaranya 
berisi Urutan Pilihan Sekolah 1 dan yang lainnya berisi Urutan Pilihan Sekolah 2. 
Urutan Pilihan Sekolah 1 berarti pilihan pertama siswa dan Urutan Pilihan Sekolah 
2 berarti pilihan kedua siswa. Berdasarkan nomor aplikasi unik yang tercantum pada 
setiap Formulir Aplikasi, EDB akan memastikan pilihan pertama dan kedua setiap 
siswa (Formulir Aplikasi cetak dan aplikasi melalui SSPA e-Platform memuat 
nomor aplikasi yang sama untuk aplikasi dengan urutan pilihan sekolah yang sama). 
 
Jika orang tua telah menyerahkan Formulir Aplikasi cetak ke sekolah menengah, 
mohon jangan mengirimkan aplikasi duplikat melalui SSPA e-Platform, dan 
sebaliknya. Jika orang tua telah mengirimkan aplikasi duplikat (yaitu mengajukan 
aplikasi dengan nomor aplikasi yang sama ke sekolah menengah yang sama melalui 
formulir cetak dan SSPA e-Platform), aplikasi ini akan dianggap hanya satu aplikasi. 
Oleh karena itu, aplikasi duplikat tidak akan meningkatkan kemungkinan alokasi ke 
sekolah. Harap dicatat bahwa orang tua tidak boleh mengirimkan aplikasi dengan 
nomor aplikasi yang sama ke sekolah menengah yang berbeda masing-masing 
melalui formulir cetak dan SSPA e-Platform. Jika tidak, kesempatan anaknya untuk 
memperoleh DP akan hilang. 
 

(4) T Selain mendaftar ke maksimal dua sekolah menengah yang berpartisipasi, apa 
yang perlu diperhatikan orang tua saat mendaftar DP untuk anaknya? 
 

 J Siswa yang lolos pendaftaran DP tidak akan mendapatkan alokasi penempatan 
sekolah di Alokasi Pusat (CA). Oleh karena itu, orang tua harus mendaftar ke 
sekolah pilihan mereka. Orang tua juga harus memperhatikan bahwa setelah 
diserahkan, terlepas apakah dalam bentuk cetak atau melalui SSPA e-Platform, 
Formulir Aplikasi untuk Penempatan Khusus Kelas Satu Sekolah Menengah tidak 
dapat diambil atau dibatalkan, dan urutan pilihan sekolah tidak dapat diubah. 
Dengan demikian, orang tua harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati 
sebelum mengajukan aplikasi agar tidak salah memilih. 
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(5) T Apa yang harus dipertimbangkan saat orang tua memilih sekolah untuk 
anaknya? 
 

 J Orang tua harus mempertimbangkan semua aspek sekolah, misalnya filosofi 
pendidikan, budaya, agama, struktur kelas, pengembangan dan kegiatan, dan 
kemampuan, kecenderungan dan minat anaknya dalam memilih sekolah yang 
sesuai. 
 
Sekolah dapat memutuskan prosedur penerimaan, kriteria penerimaan dan bobot 
mereka sendiri sesuai filosofi dan karakteristik pendidikan mereka. Kriteria 
penerimaan dan bobot yang diadopsi sekolah harus wajar, adil, terbuka dan sehat, 
serta harus diumumkan sebelum penerimaan, misalnya dengan menampilkannya di 
tempat yang terlihat jelas di sekolah, mengunggahnya di situs web sekolah, 
menerbitkannya di Profil Sekolah Menengah atau memberitahukannya kepada 
setiap pendaftar secara tertulis. Sekolah bisa mengadakan wawancara, namun tidak 
boleh mengadakan tes tertulis dalam bentuk apa pun. 
 
Orang tua bisa merujuk ke Profil Sekolah Menengah yang akan didistribusikan oleh 
Komite Kerjasama Rumah-Sekolah di awal Desember 2022, atau mengunjungi situs 
web Profil Sekolah Menengah dan situs web sekolah untuk mengetahui 
perkembangan terbaru sekolah tersebut. 

   
(6) T Karena sekolah menengah tidak boleh mengadakan tes tertulis dalam bentuk 

apa pun untuk tujuan penerimaan, bagaimana mereka bisa menilai kinerja 
pendaftar? 
 

 J Pendaftaran akan dievaluasi berdasarkan kriteria penerimaan dan bobot yang 
ditentukan oleh sekolah, misalnya prestasi akademik dan nonakademik siswa. 
Sebagian sekolah juga akan menggunakan wawancara untuk memahami bakat, 
minat, dan potensi pendaftar agar dapat menyeleksi siswa yang tepat. 
 

(7) T Saat mendaftar DP, dokumen apa yang harus diserahkan ke sekolah 
menengah? 
 

 J Dokumen yang harus diserahkan harus dilengkapi Formulir Aplikasi untuk Sekolah 
Menengah Pertama dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh sekolah yang 
bersangkutan, misalnya rapor siswa, penghargaan atau hadiah, dan sertifikat atau 
catatan kegiatan ekstrakurikuler dan pengabdian masyarakat. Penyampaian 
informasi yang tidak segera, seperti surat rekomendasi sekolah dasar serta nilai atau 
peringkat siswa pada mata pelajaran individu, tidak diperlukan. 
 
Jika orang tua mendaftar DP melalui SSPA e-Platform, setelah memilih sekolah 
menengah yang diminati sesuai dengan urutan pilihan sekolah (Urutan Pilihan 
Sekolah 1 atau Urutan Pilihan Sekolah 2), dia harus mengunggah dokumen identitas 
siswa dan/atau dokumen yang diperlukan oleh sekolah menengah untuk melengkapi 
aplikasi. 
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(8) T Apa kriteria untuk mengalokasikan DP jika siswa telah mendaftar ke dua 
sekolah menengah yang berpartisipasi dan diterima oleh keduanya? 
 

 J Berdasarkan nomor aplikasi unik yang tercantum pada setiap Formulir Aplikasi 
Penempatan Khusus Kelas Satu Sekolah Menengah, EDB akan memastikan pilihan 
pertama dan kedua dari setiap siswa (Formulir Aplikasi cetak dan aplikasi melalui 
SSPA e-Platform mencantumkan nomor aplikasi yang sama untuk pendaftaran 
dengan urutan pilihan sekolah yang sama). EDB selanjutnya akan mencocokkan 
pilihan siswa dengan Daftar Suksesl/Reservasi Sekolah untuk Penempatan Khusus. 
Jika seorang siswa lolos di kedua sekolah tempat dia mendaftar, alokasi akan 
didasarkan pada urutan pilihan siswa. Dengan kata lain, siswa akan mendapatkan 
alokasi untuk pilihan pertamanya. 
 
Jika orang tua telah mendaftar ke sekolah menengah yang pada akhirnya tidak 
menawarkan penempatan S1 berdasarkan Sistem SSPA pada siklus alokasi ini, 
aplikasi tersebut tidak akan diproses. 
 

(9) T Selain mendaftar ke maksimal dua sekolah menengah yang berpartisipasi, 
bisakah siswa mendaftar ke Jockey Club Ti-I College secara bersamaan? 
 

 J Ya. Periode pendaftaran S1 untuk masuk ke Jockey Club Ti-I College adalah dari 
tanggal 3 Januari sampai 19 Januari 2023. Jika siswa lolos ke Jockey Club Ti-I 
College, dia tidak akan mendapatkan alokasi DP atau penempatan di CA menurut 
sistem SSPA. Jika dia tidak lolos, dia masih bisa mendapatkan alokasi penempatan 
S1 melalui Sistem SSPA. 
 

(10) T Bisakah siswa juga mendaftar ke sekolah menengah Skema Subsidi Langsung 
yang tidak berpartisipasi dalam SSPA (NDSS secondary schools) secara 
bersamaan? 
 

 J Ya. Karena tidak ada batasan tentang ke berapa NDSS secondary schools siswa bisa 
mendaftar, dia bisa diterima oleh beberapa NDSS secondary schools. Namun, 
asalkan orang tua telah menyerahkan Surat Kuasa Orang Tua yang ditandatangani 
dan asli Formulir Catatan Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar ke salah satu sekolah yang 
menyediakan penawaran, ini akan menjadi konfirmasi penerimaan penempatan S1 
oleh NDSS secondary school dan kesepakatan untuk menyerahkan semua 
penempatan S1 bersubsidi lainnya (termasuk penempatan S1 dari sekolah menengah 
yang berpartisipasi dan Jockey Club Ti-I College). Sekolah akan memberi tahu EDB 
tentang keputusan orang tua di awal Mei 2023. Saat menerima Daftar Sukses Siswa 
yang Berpartisipasi dari NDSS secondary schools, EDB tidak akan memasukkan 
siswa di daftar tersebut ke sekolah menengah lain melalui Sistem SSPA. 
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Pengaturan untuk memberi tahu pendaftar DP yang lolos (pengaturan pemberitahuan) 
 
(11) T Bagaimana pengaturan untuk memberi tahu pendaftar tentang Penempatan 

Khusus (DP) yang lolos (pengaturan pemberitahuan) berdasarkan Sistem 
Alokasi Penempatan Sekolah Menengah (SSPA)? 
 

 J Dimulai dari SSPA 2020, setelah memproses aplikasi DP, semua sekolah menengah 
yang berpartisipasi (termasuk Jockey Club Ti-I College) akan diminta untuk 
memberi tahu orang tua dari semua pendaftar yang lolos mengenai dimasukkannya 
anak-anak mereka dalam Daftar Sukses Penempatan Khusus melalui surat dan 
telepon pada tanggal yang ditentukan sebelum Alokasi Pusat (CA)2. Sekolah harus 
memberitahukan di muka kepada orang tua tentang pengaturan pemberitahuan, dan 
mengumpulkan informasi kontak yang diperlukan. Tanggal yang ditentukan untuk 
siklus SSPA ini adalah 31 Maret 2023. Bagi orang tua yang terdaftar sebagai 
pengguna SSPA e-Platform, mereka juga dapat menerima pemberitahuan untuk 
pendaftar DP yang lolos melalui SSPA e-Platform di hari yang sama. Pengaturan 
pemberitahuan tidak berlaku untuk pendaftar cadangan dan yang tidak lolos, begitu 
juga pemberitahuan hasil alokasi. Orang tua yang bersangkutan tidak perlu 
membalas notifikasi. Orang tua yang telah menerima pemberitahuan dari sekolah 
menengah yang berpartisipasi mengenai aplikasi yang lolos tidak perlu mengisi 
Formulir Pilihan Sekolah (Choice Form) di tahap CA yang dimulai pada bulan April. 
 
Pengaturan pemberitahuan tersebut di atas merupakan tindakan administratif. 
Mekanisme dan prosedur SSPA yang sudah ada masih tetap. Seluruh siswa di siklus 
SSPA ini akan menerima hasil alokasi SSPA (termasuk hasil di tahap DP dan CA) 
pada tanggal 11 Juli 2023. 
 
Jika siswa belajar di sekolah dasar yang tidak berpartisipasi dalam Sistem SSPA dan 
mendapatkan alokasi penempatan sekolah di tahap DP, sekolah menengah yang 
berpartisipasi atau Jockey Club Ti-I College akan menelepon orang tua untuk 
memberitahukan tentang hasil DP resmi dan pengaturan terkait pada tanggal 11 Juli 
2023 (yakni tanggal pengumuman hasil alokasi). Bila perlu, pada 11 Juli 2023, orang 
tua juga bisa menghubungi sekolah menengah tempat mereka mendaftar. 

 
(12) T Jika siswa telah mengirimkan aplikasi DP ke dua sekolah menengah yang 

berpartisipasi, apakah mereka akan dinyatakan lolos pendaftaran oleh kedua 
sekolah? 
 

 J Untuk siswa perorangan yang telah mengirimkan aplikasi DP ke dua sekolah 
menengah yang berpartisipasi dan telah lolos di kedua pendaftaran, orang tua 
mereka akan menerima pemberitahuan dari dua sekolah menengah yang 
berpartisipasi. Siswa yang bersangkutan akan mendapatkan alokasi ke sekolah 
pilihan pertama sesuai dengan mekanisme SSPA yang ada. 
 

 
  

                                           
2 Silakan merujuk ke Edaran EDB No.18/2019 terkait rincian pengaturan untuk memberi tahu pendaftar penempatan 

khusus yang lolos dan contoh surat pemberitahuannya. 
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(13) T Berdasarkan pengaturan pemberitahuan, apakah pendaftar cadangan dan 
pendaftar yang gagal akan diberi tahu sebelumnya oleh sekolah menengah 
yang berpartisipasi tentang hasil pendaftaran mereka? 

   
 J Menurut pengaturan pemberitahuan, sekolah menengah yang berpartisipasi 

diharuskan untuk hanya memberi tahu pendaftar yang lolos tentang masuknya 
mereka dalam Daftar Sukses Penempatan Khusus sekolah. Sekolah tidak 
diperbolehkan memberi tahu pendaftar cadangan dan pendaftar yang gagal tentang 
hasil pendaftaran DP mereka, demi menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. 

   
(14) T Kapan pendaftar cadangan akan diberitahu oleh sekolah menengah yang 

berpartisipasi bahwa mereka mendapatkan alokasi DP?  
   
 J Pengaturan pemberitahuan tidak berlaku bagi pendaftar cadangan dan yang gagal. 

Semua siswa (termasuk pendaftar cadangan) di siklus SSPA ini akan menerima hasil 
alokasi resmi dari EDB pada tanggal 11 Juli 2023. 

   
(15) T Setelah menerima pemberitahuan dari sekolah menengah yang berpartisipasi, 

apakah orang tua yang bersangkutan harus memberitahukan urutan pilihan 
sekolah mereka kepada sekolah yang bersangkutan dan mengonfirmasi bahwa 
mereka menyetujui DP yang ditawarkan? 
 

 J Menurut Sistem SSPA yang ada, orang tua tidak perlu memberitahukan urutan 
pilihan sekolah mereka ke sekolah tempat mereka mendaftar. Pemberitahuan dari 
sekolah menengah yang berpartisipasi kepada orang tua berdasarkan pengaturan 
pemberitahuan bukan merupakan pemberitahuan resmi dari hasil alokasi. Karena 
itu, orang tua tidak perlu memberitahukan urutan pilihan sekolah mereka kepada 
sekolah yang bersangkutan, atau mengonfirmasi bahwa mereka menyetujui DP yang 
ditawarkan setelah anak-anak mereka dinyatakan lolos pendaftaran DP. 
 

(16) T Setelah dinyatakan lolos pendaftaran DP oleh sekolah menengah yang 
berpartisipasi, bisakah orang tua mengubah urutan pilihan sekolah untuk 
anak-anak mereka?  

   
 J Sejalan dengan mekanisme SSPA yang ada, setelah diserahkan, terlepas dari apakah 

berupa formulir cetak atau melalui SSPA e-Platform, Formulir Aplikasi untuk 
Penempatan Khusus Kelas Satu Sekolah Menengah tidak bisa diambil atau 
dibatalkan, dan urutan pilihan sekolah tidak bisa diubah. Dengan demikian, orang 
tua tidak diperbolehkan mengubah urutan pilihan sekolah setelah anak-anak mereka 
dinyatakan lolos pendaftaran DP oleh sekolah menengah yang berpartisipasi. 

   
(17) T Bisakah sekolah menengah yang berpartisipasi bertanya kepada orang tua 

tentang urutan pilihan sekolah anak-anak mereka?  
   
 J Berdasarkan Sistem SSPA yang ada, orang tua yang mendaftar DP untuk anak-anak 

mereka tidak perlu memberitahukan urutan pilihan sekolah mereka ke sekolah yang 
bersangkutan. Mekanisme SSPA yang ada tetap tidak berubah menurut pengaturan 
pemberitahuan. Oleh karena itu, sekolah menengah yang berpartisipasi tidak boleh 
bertanya kepada orang tua mengenai informasi terkait. 
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(18) T Bagi orang tua yang anaknya telah dinyatakan lolos pendaftaran DP oleh 
sekolah menengah yang berpartisipasi, bisakah mereka menyerahkan DP dan 
mengisi Choice Form untuk berpartisipasi dalam CA?  

   
 J Berdasarkan mekanisme SSPA yang ada, semua siswa yang mendapat alokasi DP 

tidak akan mendapatkan alokasi penempatan sekolah lain di tahap CA. Oleh 
karenanya, orang tua pendaftar DP yang lolos tidak diharuskan memilih sekolah 
pada Choice Form. Meskipun mereka telah memilih sekolah pada Choice Form di 
tahap CA yang dimulai pada bulan April, anak-anak mereka akan tetap mendapatkan 
alokasi ke sekolah menengah tempat mereka lolos mendaftar di tahap DP sesuai 
dengan mekanisme yang ada. 

   
(19) T Apakah pengaturan notifikasi sama dengan pemberitahuan resmi hasil DP? 

Setelah dinyatakan lolos pendaftaran DP oleh sekolah menengah yang 
berpartisipasi, haruskah orang tua menyelesaikan prosedur pendaftaran di 
sekolah yang bersangkutan sekaligus? 
 

 J Pengaturan pemberitahuan sebagai tindakan administratif tidak sama dengan 
pemberitahuan hasil akhir alokasi. Mekanisme dan prosedur SSPA yang ada tidak 
mengalami perubahan. Seluruh siswa di siklus SSPA ini akan menerima hasil alokasi 
SSPA (termasuk hasil di tahap DP dan CA) di bulan Juli seperti biasanya. 
 
Karena pemberitahuan dari sekolah menengah yang berpartisipasi kepada orang tua 
bukan merupakan pemberitahuan resmi hasil alokasi, orang tua tidak diharuskan 
untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran di sekolah yang bersangkutan sekaligus. 
Orang tua akan menerima Slip Alokasi dan Slip Penerimaan setelah pemberitahuan 
resmi hasil SSPA pada 11 Juli 2023. Saat itu, orang tua harus menyelesaikan 
prosedur pendaftaran di sekolah menengah yang dialokasikan dalam jangka waktu 
tertentu (yaitu dari 13 sampai 14 Juli 2023).  

   
(20) T Apa yang harus diperhatikan oleh sekolah menengah yang berpartisipasi saat 

memberi tahu orang tua pendaftar DP yang lolos melalui surat dan telepon 
pada tanggal yang ditentukan?  

   
 J Ketika menerima aplikasi DP dari orang tua (terutama orang tua yang 

tinggal/bekerja di luar Hong Kong), sekolah harus mengingatkan mereka untuk 
memperbarui informasi kontak pada waktunya. Orang tua juga harus menerima 
informasi yang cukup mengenai pengaturan untuk memberi tahu pendaftar DP yang 
lolos melalui surat dan telepon pada tanggal yang ditentukan. Selain itu, sekolah 
juga harus membuat pengaturan yang tepat menurut keadaan terkait sekolah mereka, 
di antaranya menyediakan waktu yang diperlukan untuk mengirim email guna 
memastikan bahwa orang tua dari pendaftar yang lolos akan menerima 
pemberitahuan tertulis tentang masuknya anak-anak mereka dalam Daftar Sukses 
Penempatan Khusus sekolah pada tanggal yang ditentukan, menjadwalkan waktu 
untuk menelepon orang tua yang bersangkutan, menetapkan pengaturan untuk orang 
tua yang tidak bisa dihubungi di tanggal yang ditentukan, dan lain-lain. 
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(21) T Bagaimana seharusnya sekolah menengah yang berpartisipasi menangani 
pertanyaan melalui telepon dari orang tua mengenai apakah anak-anak 
mereka lolos pendaftaran DP sekolah?  

   
 J Mengingat sulitnya memverifikasi identitas penelepon melalui telepon, saat 

menerima pertanyaan tersebut, sekolah disarankan untuk tidak menyampaikan 
informasi setiap pendaftar DP yang lolos agar tidak melanggar Peraturan Data 
Pribadi (Privasi). Sekolah bisa memberi tahu orang tua tentang cara pemberitahuan 
kepada orang tua pendaftar DP yang lolos, dan mengingatkan mereka bahwa orang 
tua yang terdaftar sebagai pengguna SSPA e-Platform juga dapat menerima 
pemberitahuan untuk pendaftar DP yang lolos melalui SSPA e-Platform di hari yang 
sama. Bila orang tua punya pertanyaan lain, sekolah bisa menanganinya sesuai 
dengan mekanisme penyelidikan berbasis sekolah. 

   
(22) T Selain memberi tahu orang tua pendaftar DP yang lolos melalui surat dan 

telepon, bisakah sekolah menengah menggunakan cara lain?  
   
 J Di samping memberi tahu orang tua pendaftar DP yang lolos melalui surat dan 

telepon, sekolah juga bisa memberi tahu orang tua pendaftar DP yang lolos dengan 
cara lain jika perlu. Namun, sekolah wajib mematuhi prinsip dan persyaratan 
Peraturan Data Pribadi (Privasi) saat memberi tahu orang tua terkait dengan cara 
lain. 

 
(23) T Sebagian siswa dinyatakan lolos pendaftaran DP oleh sekolah menengah yang 

berpartisipasi dan ditawari penempatan S1 oleh NDSS secondary school. Jika 
mereka memutuskan untuk menolak tawaran dari NDSS secondary school, 
mengapa mereka harus mengambil dokumen asli Surat Pernyataan Orang Tua 
dan Formulir Catatan Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar dari NDSS secondary 
school yang bersangkutan? Jika dokumen tidak diambil, apakah siswa 
akhirnya akan mendapatkan alokasi ke sekolah menengah yang 
berpartisipasi? 
 

 J Sejalan dengan mekanisme yang ada, dengan alasan penggunaan sumber daya 
publik yang efektif, NDSS secondary schools akan meminta Surat Pernyataan Orang 
Tua yang ditandatangani berikut dokumen asli Formulir Catatan Siswa Kelas 6 
Sekolah Dasar dari orang tua siswa yang menerima penempatan S1 yang ditawarkan 
guna konfirmasi penerimaan penawaran dan penyerahan penempatan S1 lain yang 
disubsidi (termasuk penempatan S1 sekolah menengah yang berpartisipasi dan 
Jockey Club Ti-I College) untuk dialokasikan melalui Sistem SSPA, demi mencegah 
siswa yang bersangkutan agar tidak mendiami dua tempat di sekolah menengah 
bersubsidi secara bersamaan. Berdasarkan pengaturan pemberitahuan, jika siswa 
telah dinyatakan lolos pendaftaran DP oleh sekolah menengah yang berpartisipasi 
(termasuk Jockey Club Ti-I College), sekaligus ditawari penempatan S1 oleh NDSS 
secondary school, dia bisa memutuskan apakah dia akan menolak tawaran dari 
NDSS secondary school dalam jangka waktu tertentu di bulan April (yakni dalam 
waktu sekitar 5 hari kerja setelah dinyatakan lolos pendaftaran DP oleh sekolah pada 
akhir Maret; tanggal terakhir pemberitahuan ke NDSS secondary schools untuk 
SSPA 2023 adalah 12 April 2023 dalam keadaan normal). Jika orang tua tidak 
memberi tahu NDSS secondary schools yang bersangkutan dan mengambil 
dokumen asli Surat Pernyataan Orang Tua yang ditandatangani serta Formulir 
Catatan Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai 
dengan mekanisme yang ada, siswa yang bersangkutan akan tetap dimasukkan 
dalam Daftar Sukses Siswa NDSS schools yang berpartisipasi untuk diserahkan 
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paling lambat awal Mei dan, dengan demikian, mereka tidak akan mendapatkan 
alokasi penempatan S1 dari sekolah menengah yang berpartisipasi, termasuk 
sekolah yang telah menyatakan kelulusan pendaftaran DP mereka. 

(24) T Bisakah NDSS secondary schools menolak permintaan orang tua untuk 
mengambil dokumen asli Surat Pernyataan Orang Tua dan Formulir Catatan 
Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar yang ditandatangani? 

 J Pengaturan yang ada untuk meminta dokumen asli Surat Pernyataan Orang Tua yang 
ditandatangani berikut Formulir Catatan Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar sebagai 
konfirmasi keputusan orang tua berlandaskan prinsip mengoptimalkan penggunaan 
sumber daya publik dan demi mencegah siswa yang bersangkutan agar tidak 
mendiami dua tempat sekolah menengah bersubsidi secara bersamaan. Berdasarkan 
pengaturan pemberitahuan, jika orang tua dari pendaftar DP yang lolos memutuskan 
untuk menolak tawaran dari NDSS secondary schools, mereka bisa memberi tahu 
NDSS secondary schools yang bersangkutan dan mengambil dokumen asli Surat 
Pernyataan Orang Tua dan Formulir Catatan Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar dalam 
periode waktu yang ditentukan (yaitu dalam waktu sekitar 5 hari kerja setelah 
dinyatakan lolos pendaftaran DP oleh sekolah di akhir bulan Maret, tanggal terakhir 
pemberitahuan ke NDSS secondary schools untuk SSPA 2023 adalah 12 April 2023 
dalam keadaan normal). Atas permintaan orang tua, NDSS secondary schools harus 
mengembalikan dokumen yang relevan. Setelah dokumen asli Surat Pernyataan 
Orang Tua diambil, dokumen itu akan berfungsi mengonfirmasi bahwa orang tua 
telah menyerahkan penempatan sekolah di NDSS secondary schools. Dengan 
demikian, orang tua harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum mengambil 
keputusan. 

(25) T Jika orang tua dari pendaftar DP yang lolos tidak mengambil dokumen asli 
Surat Pernyataan Orang Tua yang ditandatangani dan Formulir Catatan 
Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar dari NDSS secondary schools dalam jangka waktu 
tertentu, bisakah mereka mengambil dokumen tersebut dari sekolah yang 
bersangkutan setelahnya untuk menyerahkan penempatan sekolah di NDSS 
secondary schools?  

 J Sejalan dengan pengaturan yang ada, orang tua akan menyerahkan dokumen asli 
Surat Pernyataan Orang Tua yang ditandatangani dan Formulir Catatan Siswa Kelas 
6 Sekolah Dasar ke NDSS secondary schools guna mengonfirmasi penerimaan atas 
tawaran dari NDSS secondary schools dan menyerahkan penempatan S1 lainnya 
(termasuk penempatan S1 sekolah menengah yang berpartisipasi dan Jockey Club 
Ti-I College) untuk dialokasikan melalui Sistem SSPA. Di sisi lain, menurut 
pengaturan pemberitahuan, karena sebagian siswa bisa menolak penempatan 
sekolah yang ditawarkan oleh NDSS secondary schools setelah dinyatakan lolos 
pendaftaran DP oleh sekolah menengah yang berpartisipasi, orang tua yang 
bersangkutan bisa mengambil dokumen asli Surat Pernyataan Orang Tua dan 
Formulir Catatan Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar dari NDSS secondary schools dalam 
jangka waktu tertentu agar NDSS secondary schools bisa menerima siswa lain sesuai 
daftar tunggu untuk mengisi lowongan, dan menyerahkan Daftar Sukses Siswa yang 
Berpartisipasi ke EDB di awal bulan Mei. Sehubungan hal ini, dalam keadaan 
normal, orang tua dari pendaftar DP yang lolos tidak boleh mengambil dokumen asli 
Surat Pernyataan Orang Tua yang ditandatangani dan Formulir Catatan Siswa Kelas 
6 Sekolah Dasar dari NDSS secondary schools setelah jangka waktu yang 
ditentukan. 
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(26) T Jika orang tua telah mengambil dokumen asli Surat Pernyataan Orang Tua 
dan Formulir Catatan Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar dari NDSS secondary 
schools untuk mengonfirmasi penyerahan penempatan sekolah yang 
ditawarkan, bisakah mereka meminta NDSS secondary schools yang 
bersangkutan untuk menerima anak-anak mereka lagi di masa mendatang?  

   
 J Jika orang tua telah mengambil dokumen asli Surat Pernyataan Orang Tua dan 

Formulir Catatan Siswa Kelas 6 Sekolah Dasar dari NDSS secondary schools, 
berarti mereka telah memutuskan untuk menyerahkan penempatan yang ditawarkan 
NDSS secondary schools. Setelah hasil SSPA diumumkan di bulan Juli, jika orang 
tua ingin mendaftar penempatan S1 di NDSS secondary schools yang bersangkutan 
lagi, sekolah bisa memutuskan apakah akan menerima siswa sesuai dengan 
mekanisme penerimaan siswa berbasis sekolah. 

 
(27) T Bisakah sekolah menengah yang berpartisipasi mengubah Daftar 

Sukses/Cadangan Penempatan Khusus setelah diserahkan ke EDB? 
 

 J Sekolah menengah yang berpartisipasi diwajibkan untuk menyerahkan Daftar 
Sukses/Cadangan Penempatan Khusus ke EDB pada atau sebelum tanggal yang 
ditentukan (tanggal yang ditentukan untuk SSPA 2023 adalah 30 Maret 2023). 
Sekolah harus memeriksa Daftar tersebut dengan sangat hati-hati sebelum 
diserahkan. Setelah Daftar dikirimkan, sekolah tidak diperbolehkan mengubahnya 
kecuali dalam keadaan khusus (misalnya pendaftar tidak memenuhi syarat 
pendaftaran DP, pendaftar DP yang lolos dan telah diberi tahu pihak sekolah 
jumlahnya melebihi kuota DP sekolah, dan lain-lain). Dalam keadaan khusus, 
sekolah harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada EDB dan meminta 
persetujuan terlebih dahulu dari EDB sesegera mungkin sebelum mereka memberi 
tahu orang tua siswa yang terkena dampak. 

   
(28) T Jika siswa belum dinyatakan lolos pendaftaran DP oleh sekolah menengah 

yang berpartisipasi, apakah itu berarti mereka tidak akan mendapatkan 
alokasi penempatan sekolah di tahap DP? 
 

 J Berdasarkan pengaturan pemberitahuan, sebagian siswa bisa menerima 
pemberitahuan kelulusan pendaftaran DP dari dua sekolah menengah yang 
berpartisipasi dan mereka akhirnya akan dialokasikan ke sekolah pilihan pertama 
mereka sesuai dengan mekanisme SSPA yang ada, dengan menyisakan satu tempat 
sekolah. Di samping itu, sebagian pendaftar yang lolos bisa melepaskan DP yang 
dialokasikan untuk mereka dan menerima tempat yang ditawarkan oleh NDSS 
secondary schools. Penempatan yang dialokasikan untuk pendaftar DP yang lolos 
ini juga akan kembali tersedia. Karena itu, sebagian siswa yang belum diberi tahu 
bisa mendapatkan alokasi dengan penempatan S1 di sekolah tempat mereka 
mendaftar di tahap DP dalam kapasitas pendaftar cadangan. 
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(29) T Bisakah orang tua menjajaki sekolah menengah pilihan lainnya dan mendaftar 
ke sekolah tersebut setelah sekolah menengah yang berpartisipasi 
menyampaikan pemberitahuan kelulusan kepada pendaftar DP yang lolos? 
 

 J Berdasarkan mekanisme SSPA yang ada, penempatan S1 sekolah, setelah dikurangi 
kuota repeater dan DP, akan digunakan untuk CA. Sekolah menengah tidak boleh 
melakukan prosedur penerimaan (termasuk prosedur penerimaan aplikasi, memilih 
atau menerima siswa) untuk mengisi tempat yang mungkin tidak terpakai sebelum 
hasil alokasi diumumkan pada bulan Juli. Hal ini dimaksudkan agar orang tua dan 
siswa tidak tertekan dan menghindari timbulnya ketidakadilan. Dengan demikian, 
orang tua tidak perlu menjajaki sekolah menengah pilihan lainnya agar tidak sampai 
berdampak pada operasional sekolah. 
 

(30) T Apakah SD yang berpartisipasi tetap diwajibkan menyerahkan hasil penilaian 
internal siswa yang telah dinyatakan lolos pendaftaran DP untuk penghitungan 
rentang nilai alokasinya?  

   
 J Berdasarkan pengaturan notifikasi, mekanisme SSPA yang ada tidak mengalami 

perubahan. Sekolah dasar yang berpartisipasi tetap diwajibkan untuk menyerahkan 
hasil penilaian internal (IA) di akhir kelas 5 Sekolah Dasar, di tengah-tengah dan di 
akhir kelas 6 untuk semua siswa (termasuk mereka yang dinyatakan lolos 
pendaftaran DP oleh sekolah menengah yang berpartisipasi atau mereka yang 
diterima di NDSS secondary schools). Pada tahap CA, nilai skala dari semua siswa 
yang berpartisipasi di jaringan kawasan/sekolah yang sama akan diurutkan oleh 
komputer berdasarkan prestasi. Kemudian siswa akan dibagi rata menjadi tiga 
rentang nilai kawasan/jaringan, yang masing-masing terdiri dari sepertiga jumlah 
siswa yang berpartisipasi di jaringan kawasan/sekolah yang sama. Dengan kata lain, 
jumlah siswa di setiap rentang nilai ditentukan oleh jumlah siswa yang 
berpartisipasi. Menurut pengaturan pemberitahuan, rentang nilai alokasi dari semua 
siswa yang berpartisipasi (termasuk mereka yang dinyatakan lolos pendaftaran DP) 
akan dihitung berdasarkan hasil IA skala mereka. 
 

(31) T Mengapa EDB akan memberikan daftar pendaftar DP yang lolos kepada 
masing-masing sekolah dasar yang berpartisipasi di awal bulan April?  

   
 J EDB akan memberikan daftar pendaftar DP yang lolos kepada setiap sekolah dasar 

yang berpartisipasi di awal bulan April guna memfasilitasi sekolah dasar untuk 
mengingatkan orang tua yang bersangkutan bahwa mereka tidak perlu memilih 
sekolah di tahap CA, dan memberikan dukungan yang sesuai untuk siswa yang tidak 
menerima pemberitahuan untuk persiapan CA. Informasi mengenai nama sekolah 
menengah yang bersangkutan, urutan pilihan sekolah dalam aplikasi DP dan apakah 
siswa dinyatakan lolos pendaftaran DP oleh satu atau dua sekolah menengah tidak 
akan ditampilkan dalam daftar. 
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(32) T Bisakah sekolah dasar atau menengah membuka data proporsi atau jumlah 
siswa yang dinyatakan lolos pendaftaran DP?  

   
 J Berdasarkan pengaturan pemberitahuan, setiap siswa bisa dinyatakan lolos 

pendaftaran DP oleh dua sekolah menengah yang berpartisipasi. Mereka pada 
akhirnya akan dialokasikan ke sekolah pilihan pertama mereka dan sebagian 
pendaftar yang lolos bisa memilih belajar di NDSS secondary schools. Oleh karena 
itu, sebagian siswa yang belum lolos pendaftaran DP mungkin masih memiliki 
peluang untuk mendapatkan alokasi DP sebagai pendaftar cadangan. Dengan kata 
lain, informasi tersebut bukanlah hasil akhir permohonan DP. Siswa yang masuk 
dalam Daftar Sukses Penempatan Khusus di sekolah mungkin akhirnya tidak 
dialokasikan ke sekolah tersebut. Di samping itu, tentang apakah siswa akan 
dinyatakan lolos pendaftaran di tahap DP atau tidak, hal itu dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, di antaranya strategi orang tua untuk memilih sekolah, jumlah 
pendaftar, kriteria dan bobot penerimaan, serta jumlah tempat di sekolah, dan lain-
lain. Oleh karena itu, proporsi atau jumlah siswa yang dinyatakan lolos pendaftaran 
DP ke sekolah menengah yang berpartisipasi sebenarnya bukan merupakan 
indikator tingkat akademik atau kinerja keseluruhan sekolah yang bersangkutan. 
Sekolah dasar atau menengah tidak diperbolehkan untuk membuka informasi/data 
terkait agar strategi siswa lain untuk memilih sekolah di tahap CA tidak terpengaruh. 
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