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Persiapan Pengumuman Kelulusan Peserta Didik  

dari Satuan Pendidikan SMA Sederajat  
Tahun Pelajaran 2012/2013 

Kamis, 23 Mei 2013   
 

 

1.   Melalui kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih 
kepada semua lapisan masyarakat Jawa Tengah dan semua 
pihak terkait, yang telah membantu penyelenggaraan Ujian 
Nasional SMA Sederajat Tahun Pelajaran 2012/2013 di Jawa 
Tengah, sehingga semua tahapan dapat terlaksana dengan 
situasi yang cukup kondusif, tertib, aman, dan lancar serta 
dilaksanakan dengan kejujuran dan jiwa korsa. 

 

2. Kepada anak-anakku yang telah berhasil lulus, saya ucapkan 
selamat atas sukses dan kerja kerasnya. Kepada yang belum 
berhasil, saya minta untuk tetap bersabar dan berusaha. Masih 
ada kesempatan. Melalui ujian atau mengulang mengikuti ujian 
nasional tahun depan, anak-anakku masih ada kesempatan 
untuk ikut menempuh ujian kembali.  

 

3. KELULUSAN UN SMA SEDERAJAT 
a. Persyaratan Kelulusan 

Sesuai Prosedur Operasi Standar (POS) UN SMA Sederajat,  
peserta UN dinyatakan lulus apabila rata-rata nilai akhir 
(NA) seluruh mata pelajaran minimal 5,50 dan nilai akhir 
(NA) setiap mata pelajaran minimal 4,0. Khusus SMK, nilai 
Ujian Kompetensi Keahlian minimal 6. 

 

b. Hasil Kelulusan 
1) Berdasarkan hasil scoring/penilaian yang dilaksanakan 

oleh Puspendik Balitbang Kemdikbud, kelulusan 
peserta UN SMA/MA, SMK tahun pelajaran 
2012/2013 secara akumulatif sebesar 99,841 % dari 
jumlah peserta sebesar 334.594 anak, dengan   
perincian : 
a)  SMA/MA sebesar 99,922 % dari jumlah peserta 

sebesar 159.586 anak; 
b)  SMK sebesar 99,754 % dari jumlah peserta 

sebesar 175.008 anak. 
 
2)  Prestasi 

Untuk jenjang SMA siswa Jawa Tengah berhasil masuk 
10 (sepuluh) besar nasional dalam perolehan nilai UN. 
Satu diantaranya berhasil meraih peringkat 2 (dua) 
nasional yaitu atas nama ADITYA AGAM 
NUGRAHA siswa SMA Negeri 1 Kota Surakarta.  
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4.       PENGUMUMAN 
 

a. Persiapan Pengumuman 
 

1) Pada tanggal 23 Mei 2013 telah dilakukan serah terima 
dokumen Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) 
dari Panitia Pusat kepada Panitia Tingkat Provinsi, dan 
selanjutnya dicetak untuk didistribusikan kepada Panitia 
Penyelenggara UN Tingkat Kota/Kabupaten. 

2) Dalam rangka mengkoordinasikan persiapan 
pelaksanaan pengumuman, maka pada hari Kamis, 
tanggal 23 Mei 2013, telah diselenggarakan  rapat 
koordinasi dengan Panitia Penyelenggara UN Tingkat 
Kota/Kabupaten sekaligus penyerahan DKHUN untuk 
masing-masing Kota/Kabupaten.  

 
 

b. Pelaksanaan Pengumuman 
1) Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam POS, 

pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan 
pendidikan jenjang SMA Sederajat di seluruh 
kota/kabupaten di Jawa Tengah akan dilaksanakan 
serentak pada hari Jum’at, tanggal 24 Mei 2013 
mulai pukul 15:00 WIB.  

2) Untuk hasil Ujian Nasional SMP Sederajat  direncanakan 
diumumkan pada tanggal 1 Juni 2013. 

 
c. Himbauan 

Menyambut pelaksanaan pengumuman kelulusan, 
kami menghimbau kepada :  
 

1) Satuan Pendidikan untuk : 
a) Melaksanakan proses pengumuman dengan 

melibatkan orang tua/wali peserta didik dan aparat 
keamanan setempat. 

b) Menyusun penjadwalan jam pelaksanaan 
pengumuman agar tidak dilaksanakan secara 
bersamaan, khususnya antar satuan pendidikan yang 
berdekatan.  
 

2) Peserta Didik untuk :  
a) Tidak melakukan arak-arakan dengan menggunakan 

kendaraan bermotor. 
b) Tidak melakukan coret-coret pada pakaian seragam 

atau tempat lain. 
c) Mengungkapkan rasa syukur dengan kegiatan yang 

bermanfaat. 
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3) Terkait dengan pelaksanaan libur akhir semester 
genap/akhir tahun pelajaran 2012/2013, apabila satuan 
pendidikan telah menjadwalkan kegiatan Karya Wisata, 
maka dimohon perhatiannya hal-hal sebagai berikut : 
a) Karya Wisata diarahkan untuk mengunjungi obyek 

wisata yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 
b) Pelaksanaan Karya Wisata bersifat sukarela dan 

tidak ada unsur paksaan. 
c) Mempertimbangkan peserta didik yang kurang 

mampu. 
d) Tidak memberatkan orang tua/wali peserta didik.  

 
 
 
 
 

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

Sekretaris, 
 
 
 

Drs. KARTONO, M.Pd 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19590727 198403 1 009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


