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SEMINARI MENENGAH ST.PETRUS CANISIUS 

S M A  SEMINARI  MERTOYUDAN  MAGELANG 
Jl.Mayjend. Bambang Soegeng No.15 Mertoyudan Magelang Telp.(0293) 326718 

Email : sma_seminari@yahoo.com  wibsite : www.seminarimertoyudan.sch..id 
 

 
 

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU GELOMBANG II 
SEMINARI MENENGAH ST.PETRUS CANISIUS MERTOYUDAN 

TAHUN PELAJARAN : 2020 / 2021 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mengingat situasi pandemic covid 19 yang masih belum berakhir, maka Penerimaan Peserta Didik 
baru Gelombang II Seminari Menengah St.Petrus Canisius Mertoyudan Magelang ada perubahan 
jadwal pendaftaran dan juga teknis pelaksanaan tes, diatur sebagai berikut : 
 

 I. PENDAFTARAN  PPDB Seminari 
 

Gelombang 2 : yang semula dilaksanakan  tanggal 04  Februari 2020   s.d.   16  Mei  2020 , 
diundur waktunya menjadi tanggal 26 Mei 2020 
 

A. PERSYARATAN PENDAFTARAN  : 
 

  Laki-laki katolik yang punya keinginan untuk menjadi imam/pastor 

  Terdaftar sebagai siswa kelas IX SMP atau kelas XII SMA/SMK atau siswa yang telah 
lulus tahun sebelumnya 

  Usia maksimum 17 tahun per 13 Juli 2020  untuk siswa yang berasal dari SMP dan 
maksimum  21 tahun untuk siswa yang berasal dari SMA/SMK 

  Mengisi formulir dan kuesioner yang sudah disediakan 

  Menyerahkan surat izin orang tua/wali 

  Menyerahkan surat rekomendasi dari pastor paroki dan dari sekolah 

  Menyerahkan fotokopi surat permandian, surat krisma, akte kelahiran, KK 

  Menyerahkan fotokopi Ijazah SD untuk pendaftar dari SMP dan fotokopi  Ijazah SMP  
untuk  pendaftar dari SMA/SMK 

  Menyerahkan fotokopi rapor kelas VII, VIII, IX untuk siswa berasal dari SMP dan kelas 
X,XI,XII  untuk siswa berasal dari  SMA/SMK. 

  Menyerahkan pas foto hitam putih  ukuran 3 x 4  sebanyak 4 lembar 
 

B. PROSEDUR PENDAFTARAN  : 
 

  Berkas Pendaftaran yang sudah lengkap dapat dikirim ke Seminari Menengah St. 
Petrus Canisius Mertoyudan Magelang dengan alamat sbb : 

 

 Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 
 Seminari Menengah St.Petrus Canisius Mertoyudan  
 Jl.Mayjend.Bambang Soegeng 15 Mertoyudan Magelang Jawa Tengah 
 Telpon : 0293 - 326718 --  HP/WA:0813 2769 9819    
  

  PPDB  Gelombang 2    paling lambat tanggal  22 Mei  2020  
 
 Berkas pendaftaran bisa dikirm melalui email Seminari 
 

  Informasi PPDB gelombang II tahun pelajaran 2020/2021 bisa dilihat di Website 
Seminari berikut ini :  www.seminarimertoyudan.sch.id  
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II. PERSURATAN 
  

Persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut : 
 

 
 1. SURAT IJIN ORANG TUA  

 
SURAT IJIN ORANG TUA  

UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DI SEMINARI 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Kepada  
Yth. Rm. Rektor Seminari Menengah  
St.Petrus Canisius Mertoyudan Magelang 
di  Magelang. 
 
 
Dengan hormat, 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini,  kami selaku orang tua / wali : 
 
 Nama  Lengkap :  …………………………………………………………… 
 Alamat  :  ………………………………………………………….... 
          ……………………………………………...................... 
  

Orang tua / wali calon seminaris bernama    
    :  ………………………................................................... 
 
menyatakan bahwa kami mengijinkan dan mendukung anak kami untuk  mengikuti 
pendidikan  calon imam tingkat menengah di  Seminari Menengah St. Petrus Canisius 
Mertoyudan Magelang.  
 
Demi perkembangan panggilannya, kami akan selalu siap dan bersedia bekerja sama 
dengan pihak Seminari Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan  
 
Demikian surat ini kami buat dengan sesungguhnya. 

 
 

     ………………....., ......…………………..... 
       

Hormat kami 
Orang tua / wali siswa, 

 
 
 
 

________________________                ______________________ 
                               Ibu                         Ayah 
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III. SURAT REKOMENDASI DARI PASTOR PAROKI  

Untuk melengkapi persyaratan administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru Seminari 
Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan Magelang tahun pelajaran 2020/2021 
maka kami mohon bantuan kepada pastor paroki untuk memberikan surat rekomendasi 
kepada siswa yang akan mendaftar di Seminari Menengah St.Petrus Canisius 
Mertoyudan Magelang.  
 

Surat Rekomendasi yang kami harapkan adalah rekomendasi yang memuat informasi 
sebagai berikut : 
 
2.1 Tentang Calon Sendiri 
 

a.   Sejauh mana pastor paroki mengenal calon selama ini? Sisi yang perlu dilihat 
adalah pergaulannya/sosialisasi, aktivitas di gereja, dan atau lingkungan, 
keluarganya, atau situasi yang khas lainnya? 

 

b. Sejauh mana kemantapan calon untuk menjadi imam?  sangat menginginkan sendiri 
atau masih dalam taraf coba-coba dulu atau karena pengaruh teman? muncul dari 
keinginan sendiri atau karena keinginan orang lain ( orang tua; saudara / saudari; 
atau yang lain )? 

 
2.2. Tentang Keluarga Calon 
 

a. Sejauh mana pastor mengenal keluarga calon dari sisi : keadaan ekonomi, 
pendidikan dan latar belakang sosial, status perkawinan orangtua, keutuhan dan 
situasi akhir keluarga/relasi suami istri, status anak dalam keluarga dr calon? 
 

b. Bagaimana dengan keaktifan keluarga calon dalam masayarakat dan gereja, 
termasuk religiusitasnya? 

 
2.2. Kesimpulan tentang calon 
 

a. Baik sekali ? Baik ? Sedang? Kurang ? 
 

b. Pantas Diterima  (P) ? Sebaiknya Dicoba (D) Sebaiknya Ditolak ( N ) 
 

c.   Mungkin masih ada beberapa catatan penting yang berhubungan dengan calon 
yang belum disentuh dalam tuntunan rekomendasi ini 

 
2. SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA SEKOLAH  
 

 Untuk melengkapi persyaratan administrasi penerimaan peserta didik  baru Seminari 
Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan Magelang tahun pelajaran 2020/2021, kami 
mohon bantuan kepada Bapak /Ibu Kepala Sekolah kiranya berkenan untuk membuatkan 
surat rekomendasi kepada siswa Bapak/Ibu yang telah mendaftar di Seminari Menengah 
St.Petrus Canisius Mertoyudan Magelang.  

  
Surat Rekomendasi yang kami harapkan adalah rekomendasi yang memuat informasi 
sebagai berikut : 
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  3.1 Tentang Kepribadian dan Latar Belakang Calon Seminaris 
 

Sejauh mana kepala sekolah atau staf pendidik di sekolah mengenal calon dalam hal : 
kepribadian, sosialisasi, kedewasaan, keaktifan di sekolah dan kegiatan yang diikuti, 
situasi keluarganya serta ekonomi keluarga (cukup kooperatif atau tidak/ mampu bayar 
uang sekolah dsb)? 

 

3.2. Tentang Kemampuan Studi/Intelektual Calon Seminaris 
 

Seberapa jauh kemampuan intelektual selama di sekolah dilihat dari : bakat yang 
dimiliki, semangat belajar, kegiatan ekskul yang diikuti, organisasi atau kepanitiaan 
sekolah, hasil belajar / nilai rapor, penampilan dan atau cara berpikir dan berbicara 
(mengenali penalaran calon)? 

 

3.3. Kesimpulan tentang Calon 
 

a. Baik sekali?  Baik?  Sedang?  Kurang? 
b. Mantapkah keinginannya menjadi imam? Atau ikut-ikutan? 
c.   Pantas diterima (P)?  Sebaiknya dicoba (D)?  Sebaiknya ditolak (N)? 
d. Mungkin masih ada beberapa catatan penting yang berhubungan   

  dengan calon yang belum disentuh dalam tuntunan rekomendasi ini! 
 

 
III. PELAKSANAAN TES GELOMBANG 2  :  

  

Tes tertulis dan wawancara   : Kamis  28  Mei  s.d  Sabtu 30  Mei 2020  
      SECARA ON LINE 
   

 siswa  dari SMP   : Bhs.Indonesia, Bhs.Inggris dan  Matematika 

  Siswa  dari SMA/SMK  : Bhs.Indonesia, Bhs.Inggris 
 
Soal tes tertulis akan dibagikan melalui wa pada tanggal 28 Mei 2020, untuk pengiriman 
hasil tes tertulis dikirimkan ke email Seminari dalam bentuk softcopy (format MS.Word 
atau JPEG) paling lambat 1 Juni 2020   

 

  Pengumuman tes tahap 1   : 07  Juni  2020 

  Pengiriman hasil check up  :12   Juni  2020  

  Pengumuman hasil check up : 15  Juni  2020 

  Regristrasi Seminaris Baru : 21  Juni  2020 (wawancara ortu) 
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CATATAN  : 

 

  Siswa yang lolos tes tahap 1 (tes tertulis, tes potensi akademik, wawancara dan tes 
fisik),  segera mengikuti tes kesehatan ( check up ) di Rumah Sakit  terdekat dan bukan 
poliklinik dengan membawa surat pengantar check up dari Seminari 

 

  Hasil tes tahap ke 2 (check up)  akan diumumkan melalui website Seminari. 
 

  Siswa yang dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru, agar segera melengkapi 
persyaratan administrasi yang akan disampaikan melalui surat pemberitahuan 
kemudian. 

 

  Tahun Pelajaran  2020/2021  dimulai pada hari Senin 13 Juli  2020 
 

Demikian beberapa informasi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Seminari 
Menengah St. Petrus Canisius Mertoyudan Tahun Pelajaran 2020/2021. 

 
 
 

Magelang,  20  April  2020 
Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 

Seminari Menengah St.Petrus Canisius Mertoyudan Magelang 
 
 
 
 
 

Julius Mario Plea Lagaor SJ                   Ant.Agus Sulistyono, SIP,S.Pd.             
             Ketua                               Moderator 

 


