
KETENTUAN KHUSUS 

Peserta  Didik Pindahan 
 

1.  Penerimaan Peserta Didik Pindahan 
Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti kepindahan tugas orang tua / 
wali, baik berasal dari luar negeri, provinsi dan kabupaten/kota lainnya ditentukan 
sebagai berikut  : 
a. Peserta didik dari anak/keluarga PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan, harus 

menunjukan atau melampirkan surat pindah tugas orang tua/wali; 
b. Peserta didik baru dari anak/keluarga yang non-PNS/TNI/POLRI harus 

melampirkan salinan KTP orang tua/wali dan surat keterangan pindah dari 
desa/kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah 
berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor; 

c. Peserta didik baru pindahan dari luar negeri harus melampirkan hasil penelitian 
kesetaraan yang ditetapkan oleh Dirjen Dikdasmen Kemendikbud ; 

d. Perpindahan peserta didik baru yang berasal dari sekolah yang tidak 
diselenggarakan Kemendikbud RI dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh 
sekolah yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. Perpindahan peserta didik baru dari sekolah asal ke sekolah yang dituju hanya 
diperbolehkan jika menggunakan kurikulum yang sama atau kompetensi 
keahlian yang sama (untuk SMK). 

 
2. Penerimaan peserta didik pindahan yang tidak diatur nomor 1 dapat dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Perpindahan peserta didik dari sekolah negeri/swasta ke sekolah negeri/swasta 

lain dapat dilakukan untuk kelas awal pada semester 2 (dua), untuk kelas lainnya 
mengikuti ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan daya 
tampung sekolah (luas bangunan, dan fasilitas belajar) serta  mendapat 
persetujuan dari  Dinas Pendidikan; 

b. Peserta didik pindahan dari sekolah sejenis yang memiliki status akreditasi yang 
sama atau lebih tinggi dengan sekolah yang dituju; 

c. Untuk jenjang pendidikan SMP/SMA/SMK peserta didik pindahan tidak dalam 
satu kecamatan; 

d. Peserta didik pindahan harus mempunyai laporan hasil belajar peserta didik (buku 
laporan hasil belajar peserta didik (LHBPD)) dan membawa hasil print out NISN 
dari website (nisn.data.kemdiknas.go.id). Bagi yang belum punya, sekolah 
penerima harus mengusulkan NISN bagi yang bersangkutan melalui mekanisme 
yang dapat dilihat pada website tersebut.  

 
3. Penerimaan Peserta Didik Baru WNA 

a. peserta didik baru yang berasal dari WNA harus telah menjadi penduduk 
Indonesia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor imigrasi serta 
dilengkapi dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat, salinan 
yang sah akta kelahiran, dan tanda bukti kewarganegraan orang tua yang 
bersangkutan; 

b. pendaftaran dan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru bagi WNA 
diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik tingkat sekolah 
dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan. 



 

4. Persyaratan Mutasi Peserta Didik 
a. Surat permohonan pindah sekolah dari orang tua peserta didik ke sekolah yang 

dituju; 
b. Surat keterangan pindah dari sekolah asal diketahui oleh Dinas Pendidikan ; 
c. Ijasah jenjang pendidikan sebelumnya; 
d. Mempunyai laporan hasil belajar peserta didik (buku laporan hasil belajar peserta 

didik (LHBPD)) dan membawa hasil print out NISN dari website 
(nisn.data.kemdiknas.go.id). Bagi yang belum punya, sekolah penerima harus 
mengusulkan NISN bagi yang bersangkutan melalui mekanisme yang dapat dilihat 
pada website tersebut; 

e. Buku laporan hasil belajar peserta didik (LHBPD); 
f. Surat keterangan dari Desa/Kelurahan ditempat yang baru; 
g. Surat keputusan alih tugas orang tua bagi PNS/TNI/POLRI. 

 


