
 
PEDOMAN PELAKSANAAN DAFTAR ULANG 

CALON PESERTA DIDIK PROGRAM UNGGUL BERASRAMA DAN CAMBRDIGE 

 MAN 4 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

A. Pendahuluan  

Pelaksanaan tes seleksi PPDB calon peserta didik MAN 4 Jakarta telah selesai 

dilaksanakan, dan pengumuman kelulusan hasil seleksi akan dilaksanakan pada 

Senin, 25 April 2021. Informasi kelulusan ini dapat dilihat melalui akun peserta tes 

dan dapat diakses melalui web man4jkt.kemenag.go.id. 

 

Peserta didik yang dinyatakan lulus harus melakukan proses lapor diri dan daftar 

ulang ke MAN 4 Jakarta. Proses daftar ulang menjadi bukti bagi sekolah bahwa 

peserta yang  lulus seleksi   tidak mengundurkan diri dari MAN 4 Jakarta 

pada tahun pelajaran 2021/2022. 

 

B. Waktu Pelaksanaan Daftar Ulang 

No Informasi Waktu 

 1 Lapor diri melalui call center MAN 4 Jakarta 

di No 021-7690283 

26 - 28 April 2021 

Pukul 08.00 - 14.50 

 2 Setelah lapor diri melalui call center MAN 4 

Jakarta calon peserta didik akan mengirimkan 

berkas ke MAN 4 Jakarta secara langsung atau 

melalui jasa pengiriman. 

 

 3 Pengiriman berkas berupa data pribadi orang tua 

dan calon peserta didik serta berkas (terlampir) 

yang telah diunduh melalui aplikasi dan diisi oleh 

calon peserta didik.  

26 - 28 April 2021 

(tanggal pengiriman) 

Pukul 08.00 - 14.50 

4 Alamat pengriman berkas : MAN 4 Jakarta Jalan 

Ciputat Raya 005/08 Pondok Pinang Kebayoran 

Lama Jakarta Selatan 12310 

 

5 Lapor diri lulus cadangan.  Calon peserta didik 

lulus cadangan melakukan hal yang sama pada 

poin 2 pada saat lapor diri. 

29 April 2021 

 

 

https://www.pikiran-rakyat.com/tag/daftar-ulang


 
C. Persyaratan Berkas Daftar Ulang 

Calon Peserta Didik MAN 4 Jakarta yang dinyatakan lulus seleksi tahap 

akhir (tahap II), wajib melampirkan berkas berikut pada saat daftar ulang: 

1) Foto copy Ijazah 

2) Foto copy Kartu Keluarga 

3) Foto copy Akte Kelahiran 

4) Foto copy KTP Ayah dan Ibu Kandung 

5) Pas foto warna (latar belakang merah) ukuran 3 x 4 (4 lembar), ukuran 

4 x 6 (4 lembar) 

6) Printout NISN dari laman nisn.data.kemendikbud.go.id 

7) Surat rekomendasi pemilihan peminatan dari guru BK atau wali kelas 

8) Foto kopi KJP/KPS/KIP bagi yang memiliki 

9) Surat keterangan sehat (bebas narkoba) dan tidak buta warna dari 

dokter 

10) Surat perjanjian siswa dan orang tua bermaterai 10000 

11) Surat pernyataan orang tua bermaterai 10000 (Surat pernyataan 

orang tua dan peserta didik yang telah dinyatakan lulus seleksi tahap 

2 dan melakukan daftar ulang, bahwa tidak akan melakukan 

perpindahan ke program 2lastic MAN 4 Jakarta) 

12) Kartu peserta tes seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Asli 

13) Surat keterangan berkelakuan baik dari madrasah/sekolah asal  

14) Foto copy sertifikat / surat keterangan hafalan tahfidz bagi yang 

memiliki 

15) Foto copy rapor yang sudah dilegalisir  

16) Sertifikat prestasi akademik atau non akademik yang telah diupload 

saat pendaftaran 

 

Semua berkas daftar ulang disesuaikan urutannya berdasarkan form 

dokumen syarat daftar ulang kelulusan dan dimasukan ke dalam map 

plastik snelhecter dengan ketentuan berikut: 

1) Map plastik berwarna hijau untuk Program Unggul Berasrama  

2) Map plastik berwarna merah untuk Program Cambridge IPA 

3) Map plastik berwarna biru untuk Program Cambridge IPS 

 

 



 
D. Aturan Tambahan 

Pelaksanaan lapor diri dan daftar ulang telah ditentukan waktunya. Jika calon 

peserta didik tidak lapor diri dan daftar ulang, maka pihak Panitia PPDB Program 

Program Unggul Berasrama dan Cambridge menyatakan bahwa peserta tersebut 

dinyatakan mengundurkan diri dan akan digantikan oleh peserta LULUS 

CADANGAN. Calon peserta didik yang terbukti melakukan input pemalsuan data, 

dan atau dokumen lainnya yang tidak sesuai pada saat upload pendaftaran awal, 

maka kelulusan dinyatakan gugur/diskualifikasi. 

 

 

Jakarta, 26 April 2021 

Panitia PPDB MAN 4 Jakarta 

 

 

   


