
INFORMASI DAFTAR ULANG BAGI CALON PESERTA DIDIK BARU 

SMA N 9 YOGYAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2022/2023 

 

1. ALUR DAFTAR ULANG : 

1. Presensi Daftar Ulang 

2. Pengisian dan penyerahan berkas Daftar Ulang di ruang B. 102/ B. 103 / B. 104 

3. Pemotretan untuk Kartu pelajar di Ruang B. 202 

4. Entry DATA INDUK SISWA di Lab. TIK ( R. A 202 ) 

 
 

2. Kelengkapan Berkas Daftar Ulang yang harus dikumpulkan : 

a. SKL Asli / fotokopi Ijazah / Surat Pengganti Ijazah (boleh pilih salah satu) 

b. Fotokopi KK (jika tertanggal tahun 2022, disertakan fotokopi KK sebelumnya) 

c. Fotokopi Akta Kelahiran 

d. Fotokopi KTP orangtua ( bisa salah satu orangtua ) 

e. LEMBAR INDUK SISWA yang sudah diisi (Format download disini) 

f. Surat Pernyataan Keaslian Berkas/Dokumen yang sudah ditanda tangani siswa 

(Format download disini) 

g. Surat Pernyataan orangtua tentang kesiapan siswa untuk Mengikuti Tata Tertib 

Sekolah yang sudah ditandatangani dan bermaterai (Format download disini) 

h. Surat Pernyataan Siswa bermaterai (Format download disini) 

i. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar : 

- 1 ditempel di lembar induk siswa siswa 

- 1 ditempel di formulir pendaftaran / cek list ( formulir ditempel di sampul map ) 

 
 

3. Semua berkas di masukkan ke dalam map kertas dengan ketentuan : 
a. Warna kuning bagi siswa laki – laki 
b. Warna biru bagi siswa perempuan 

c. Cek list berkas dan foto sudah tertempel di halaman muka map 
Formulir pendaftaran / cek list berkas (Bisa download disini) 

 
 

4. Mengikuti Pemotretan untuk Kartu Pelajar (Pemotretan dilakukan di SMA N 9 

Yogyakarta saat Daftar Ulang) dengan ketentuan : 

a. Memakai kemeja atasan warna putih  
b. Memakai sepatu 

c. Bagi siswa laki-laki; rambut pendek, rapi dan tidak di cat, Untuk siswa 
perempuan yang tidak berhijab; rambut rapi dan tidak di cat; serta bagi 
siswa yang berhijab menyesuaikan. 

 
 

5. Diharapkan menyiapkan alat tulis sendiri 
6. Saat Daftar Ulang ke sekolah WAJIB mematuhi protokol kesehatan 
7. Mohon datang sesuai jadwal daftar ulang (Jadwal download disini) 
8.    Informasi Daftar Ulang bagi Calon Peserta Didik Baru Tahun  
       Pelajaran 2022/2023 (Bisa download disini) 
9.    Denah lokasi daftar ulang (Bisa download disini) 

Contact Person : 

 

 Pak Triyadi ( 081904010648 ) 

 Mbak Dina ( 082243923586 ) 

 

 
================ 

https://www.sma9jogja.sch.id/media_library/files/fc7b2928b1862d33e10fa6c573da1757.pdf
https://www.sma9jogja.sch.id/media_library/files/fc7b2928b1862d33e10fa6c573da1757.pdf

