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LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 01 Tahun 2019
Tanggal : 22 April 2019

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA

TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN AJARAN 2019/2020

I. KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.

3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah

penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.

4. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik yang

diselenggarakan oleh pemerintah dan sekolah yang diselenggarakan

masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal

yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat)

tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

6. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan

pendidikan anak usia dini setingkat TK di bawah binaan Menteri Agama.

7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum

pada jenjang pendidikan dasar.

8. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan

pendidikan formal setingkat SD di bawah binaan Menteri Agama.

9. Pendidikan kesetaraan Paket A adalah program pendidikan nonformal

yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI.

10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari

SD, MI, pendidikan kesetaraan Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.

11. Mekanisme dalam jaringan yang selanjutnya disebut mekanisme daring

merupakan mekanisme PPDB menggunakan sistem Real Time Online
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(RTO) dimana proses entri memakai sistem database, seleksi secara

otomatis oleh sistem, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu.

12. Mekanisme luar jaringan yang selanjutnya disebut mekanisme luring

merupakan mekanisme PPDB yang dilakukan secara manual (offline)

tanpa menggunakan sistem aplikasi.

13. Sekolah Negeri adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah.

14. Sekolah Swasta adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

15. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang sistem

penyelenggaraan pendidikannya memberikan kesempatan kepada peserta

didik yang memiliki kelainan untuk mengikuti pendidikan atau

pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama

dengan peserta didik pada umumnya dan dapat menyediakan paling

sedikit 1 (satu) guru pembimbing khusus.

16. Kelas olahraga adalah kelas yang diselenggarakan secara khusus oleh

satuan pendidikan untuk melakukan pembinaan berkelanjutan kepada

peserta didik yang memiliki potensi dan/atau bakat di bidang olahraga.

17. Kelas berasrama adalah kelas yang semua siswanya tinggal di asrama

sekolah, diselenggarakan secara khusus oleh satuan pendidikan agar

pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dapat

terlatih lebih baik dan optimal.

18. Keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga yang masuk dalam

kategori miskin dan memiliki Kartu Keluarga Miskin dan/atau terdaftar

dalam data keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Sleman pada tahun 2019.

19. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah sertifikat

pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang

pendidikan formal atau pendidikan nonformal.

20. Sertifikat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang

selanjutnya disingkat SKHUSBN atau sejenisnya adalah sertifikat atau

surat keterangan berisi nilai hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional

(USBN) atau ujian nasional SD/MI/Kesetaraan Paket A pada 3 (tiga) mata

pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan

Alam.

21. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada

satuan kelas di TK atau Sekolah.

22. Daya tampung TK atau Sekolah yang selanjutnya disebut daya tampung

sekolah adalah jumlah calon peserta didik baru paling banyak yang dapat

diterima di Taman Kanak-kanak atau Sekolah.
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23. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu

sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik,

pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang

datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus

diperbaharui secara online.

24. Zonasi PPDB adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi

beberapa bagian dalam rangka pelaksanaan PPDB.

25. Jarak udara adalah jarak antara dua titik koordinat dari domisili calon

peserta didik ke sekolah pada sistem aplikasi PPDB, bukan hasil dari

pengukuran jarak secara manual ataupun melalui penyedia Maps di

internet.

26. Orang tua/wali adalah orang tua/wali calon peserta didik baru.

27. Operator sekolah adalah operator Dapodik TK dan SD.

28. Panitia sekolah adalah petugas PPDB di tingkat TK dan Sekolah yang

telah diberikan akun untuk mengakses PPDB online.

B. Tujuan

Pengaturan PPDB bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada setiap warga negara usia sekolah agar

memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru yang

nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

2. Memberikan pedoman bagi TK dan Sekolah dalam melakukan penerimaan

peserta didik baru.

C. Asas

Pelaksanaan PPDB berasaskan:

1. nondiskriminatif, artinya pelaksanaan PPDB memberikan kesempatan

yang sama kepada setiap warga negara dalam memperoleh layanan

pendidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, dan gender, kecuali

pada sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok

gender atau agama tertentu.

2. objektif, artinya bahwa pelaksanaan PPDB harus memenuhi ketentuan

yang diatur dalam Peraturan ini.

3. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat

diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik;.

4. akuntabel, artinya pelaksanaan PPDB dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat termasuk orang tua peserta didik, baik prosedur

maupun hasilnya.

5. berkeadilan, artinya pelaksanaan PPDB tidak memihak golongan tertentu

dan tidak sewenang-wenang.
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II. MEKANISME PPDB

1. PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring dan mekanisme

luring.

2. Mekanisme PPDB pada TK, SD Swasta, dan SMP Swasta menggunakan

mekanisme luring.

3. Mekanisme PPDB pada SD Negeri dan SMP Negeri menggunakan mekanisme

daring.

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

A. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

1. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2019

untuk kelompok A.

2. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019

untuk kelompok B.

B. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah :

1. Berusia 7 (tujuh) tahun, atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada

tanggal 1 Juli 2019.

2. Pengecualian syarat usia ditujukan bagi calon peserta didik berusia paling

rendah 5 (lima) tahun 6 (bulan) pada tanggal 1 Juli 2019 yang memiliki

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dan

psikologis, yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog

profesional dari lembaga pemerintah contoh seperti Puskesmas atau

Universitas Negeri.

C. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah :

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019.

2. Ketentuan usia sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi calon

peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan

pendidikan inklusif dan calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak

mampu.

3. Memiliki ijazah dan SKHUSBN 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia,

Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

4. Persyaratan tambahan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari

sekolah di luar negeri yaitu mendapat surat keterangan dari Direktur

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia.

IV. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:



8

A. Jalur Zonasi

1. Jalur zonasi dilaksanakan dengan kuota paling sedikit 90% dari daya

tampung sekolah.

2. Kuota 90% tersebut termasuk di dalamnya untuk:

a. peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota

sebesar 10% dari kuota 90% zonasi; dan/atau

b. anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK)

yang memungkinkan mengikuti layanan sekolah formal pada Sekolah

yang menyelenggarakan pendidikan inklusif berdasarkan surat

rekomendasi dari psikolog profesional dari lembaga pemerintah seperti

Puskesmas atau Universitas Negeri dengan kuota paling banyak 3%

dari kuota 90% zonasi.

3. Penentuan jalur zonasi didasarkan pada domisili calon peserta didik yang

tercantum pada Kartu Keluarga.

B. Jalur Prestasi

1. Jalur prestasi dilaksanakan dengan kuota paling banyak 5% (lima persen)

dari daya tampung sekolah.

2. Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik

yang berdomisili di luar kabupaten Sleman yang ditentukan berdasarkan

Kartu Keluarga.

3. Penentuan jalur prestasi didasarkan pada:

a. Nilai ujian yang tercantum pada SKHUSBN dengan nilai rata-rata

minimal 75; dan/atau

b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun

non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat

provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan.

C. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan dengan kuota

paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

2. Peserta didik yang masuk melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali

merupakan peserta didik yang beralamat di luar Kabupaten Sleman

berdasarkan Kartu Keluarga, tetapi berdomisili di Kabupaten Sleman

berdasarkan Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa setempat.

3. Penentuan jalur perpindahan tugas orang tua/wali didasarkan pada

Surat penugasan/ SK mutasi dari instansi, lembaga, kantor, atau

perusahaan yang mempekerjakan terhitung mulai tahun 2016 atau

setelahnya.
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D. Ketentuan Tambahan

1. Calon peserta didik dapat memilih jalur zonasi dan jalur prestasi di luar

zonasi 1 (satu) domisili peserta didik.

2. Dalam hal kuota jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang

tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

3. Pengalihan kuota sisa ke jalur zonasi akan dilakukan pada hari setelah

pendaftaran online mandiri berakhir atau pada hari ketiga verifikasi

berkas.

4. Apabila kuota jalur zonasi tidak terpenuhi maka diberikan kesempatan

kepada calon peserta didik dari luar zonasi atau luar kabupaten Sleman

untuk dapat diterima.

5. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan

perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana di atas dikecualikan

untuk:

a. sekolah swasta;

b. sekolah kerja sama;

c. kelas berasrama;

d. kelas olahraga;

6. PPDB Kelas Olahraga diatur dengan surat edaran tersendiri. Sekolah yang

menyelenggarakan kelas olahraga adalah SMP Negeri 1 Kalasan, SMP

Negeri 2 Tempel, dan SMP Negeri 3 Sleman.

7. PPDB kelas berasrama diatur dengan surat edaran tersendiri. Sekolah

yang menyelenggarakan kelas berasrama adalah SMP Negeri 4 Pakem.

V. PENETAPAN ZONASI PPDB DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Penetapan zonasi PPDB dan daya tampung sekolah di Kabupaten Sleman

adalah sebagai berikut:

A. Daya Tampung TK

Daya tampung TK ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar,

dengan jumlah peserta didik tiap rombongan belajar paling banyak 24 siswa.

B. Penetapan Zonasi PPDB dan Daya Tampung SD

1. Zonasi SD Negeri ditentukan sebagai berikut:

a. zonasi 1 (satu) berdasarkan domisili calon peserta didik sesuai dengan

daftar Padukuhan yang terdekat dengan SD sebagaimana tercantum

pada Lampiran II;

b. zonasi 2 (dua) berdasarkan domisili calon peserta didik dalam wilayah

administratif Desa yang sama dengan lokasi SD;

c. zonasi 3 (tiga) berdasarkan domisili calon peserta didik dalam wilayah

administratif Kecamatan yang sama dengan lokasi SD.
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2. Penentuan domisili menggunakan alamat sesuai Kartu Keluarga dimana

calon peserta didik tercantum di dalamnya.

3. Calon peserta didik baru akan mendapatkan poin zonasi dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. mendapat poin setara 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh)

hari bagi yang berdomisili dalam zona 1 (satu);

b. mendapat poin setara 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari

bagi yang berdomisili dalam zona 2 (dua);

c. mendapat poin setara 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari bagi

yang berdomisili dalam zona 3 (tiga); atau

d. tidak mendapatkan tambahan poin bagi yang berdomisili di luar

zonasi 1, 2, dan 3 tetapi masih dalam wilayah Kabupaten Sleman.

4. Calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Sleman dapat diterima

apabila daya tampung sekolah tidak terpenuhi.

5. Lulusan TK kelompok B Satu Atap yang satu manajemen dengan SD Satu

Atap menjadi prioritas dalam penerimaan SD Satu Atap, dan akan

diberikan poin setara 10 (sepuluh) bulan atau 300 (tiga ratus) hari.

6. Daya tampung SD ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar

sesuai yang tercantum pada sistem Dapodik, dengan jumlah peserta didik

tiap rombongan belajar paling banyak 28 siswa.

7. Daya tampung dan daftar zonasi pada SD Negeri tercantum pada

Lampiran II.

8. Daya tampung pada SD Swasta tercantum pada Lampiran III.

C. Penetapan Zonasi PPDB dan/atau Daya Tampung SMP

1. Zonasi SMP Negeri ditentukan sebagai berikut:

a. zonasi radius: domisili beradius 0–200 meter dari SMP Negeri wajib

diterima, berdasarkan penentuan jarak udara dari titik koordinat

domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem aplikasi PPDB (tidak

mengakomodir perhitungan jarak secara manual ataupun dari

penyedia Maps yang ada di Internet);

b. zonasi 1 (satu) berdasarkan domisili calon peserta didik sesuai dengan

daftar Desa yang terdekat dengan SMP sebagaimana tercantum pada

Lampiran IV;

c. zonasi 2 (dua) berdasarkan domisili calon peserta didik di wilayah

administratif Kabupaten Sleman di luar zonasi 1;

d. zonasi 3 (tiga) berdasarkan domisili calon peserta didik di luar wilayah

administratif Kabupaten Sleman, khusus pada SMP Negeri yang daya

tampungnya tidak terpenuhi.
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2. Penentuan domisili menggunakan alamat berdasarkan Kartu Keluarga

dimana calon peserta didik tercantum di dalamnya.

3. Calon peserta didik baru akan mendapatkan poin zonasi yang akan

ditambahkan sebagai nilai akhir dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mendapat tambahan poin 500 (lima ratus) bagi yang berdomisili

0–200 meter dari sekolah;

b. mendapat tambahan poin 100 (seratus) bagi yang berdomisili dalam

zona 1 (satu);

c. mendapat tambahan poin 30 (tiga puluh) bagi yang berdomisili dalam

zona 2 (dua); atau

d. tidak mendapat tambahan nilai bagi yang berdomisili dalam zona 3

(tiga).

4. Zonasi KK Miskin ditentukan berdasarkan jarak udara dari titik koordinat

domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem aplikasi PPDB (tidak

mengakomodir perhitungan jarak secara manual ataupun dari penyedia

Maps yang ada di Internet).

5. Zonasi ABK ditentukan berdasarkan jarak udara dari titik koordinat

domisili ke titik koordinat sekolah pada sistem aplikasi PPDB (tidak

mengakomodir perhitungan jarak secara manual ataupun dari penyedia

Maps yang ada di Internet).

6. Daya tampung SMP ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar

sesuai yang tercantum pada sistem Dapodik, dengan jumlah peserta didik

tiap rombongan belajar paling banyak 32 siswa.

7. Daya tampung dan daftar zonasi pada SMP Negeri tercantum pada

Lampiran IV.

8. Daya tampung pada SMP Swasta tercantum pada Lampiran V.

VI. PRESTASI AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK

Prestasi akademik dan non-akademik dapat diajukan menjadi penambahan

nilai yang akan ditambahkan pada nilai akhir dengan ketentuan sebagaimana

berikut:

A. Jenis Kegiatan/Lomba

Prestasi akademik dan non-akademik yang dapat diajukan merupakan

prestasi dari kegiatan/lomba berjenjang yang diselenggarakan oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten Sleman, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Sleman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa

Yogyakarta, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia, meliputi:

1. Olimpiade Siswa Nasional (OSN)

2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)



12

3. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Pelajar Umum

4. Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

5. Jambore Nasional/Internasional/Pramuka Garuda

6. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia/Karya Ilmiah Remaja Dinas

Pendidikan Kabupaten Sleman

7. Olimpiade siswa tingkat internasional yang dikirim melalui Kementerian.

Prestasi yang diperoleh dari kegiatan/lomba selain dari daftar

kegiatan/lomba di atas tidak dapat diajukan untuk penambahan nilai.

B. Penetapan Penambahan Nilai

Penambahan nilai prestasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kabupaten

a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 15;

b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 10;

c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 5.

2. Tingkat Provinsi

a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 30;

b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 25;

c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 20.

3. Tingkat Nasional

a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 45;

b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 40;

c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 35.

4. Tingkat Internasional

a. Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 60;

b. Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 55;

c. Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 50.

C. Ketentuan Penambahan Nilai

1. Penentuan penambahan nilai prestasi akademik dan nonakademik

sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

2. Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari satu prestasi, maka

penambahan nilai ditentukan pada satu prestasi yang tertinggi.

3. Calon peserta didik baru mengajukan penambahan nilai dengan

menyerahkan:

a. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat/piagam prestasi tertinggi yang

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang serta menunjukkan

aslinya;

b. 1 (satu) lembar fotocopy SKHUSBN atau Surat Keterangan Mengikuti

Ujian Nasional;

c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.
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4. Pengajuan penambahan nilai dilakukan secara kolektif melalui SD asal.

5. Pelayanan pengajuan surat keterangan penambahan nilai dilaksanakan

pada tanggal :

a. Tahap 1 : tanggal 23, 24, dan 27 Mei 2019,

pukul 08.00 – 11.30 WIB

b. Tahap 2 : tanggal 24 s.d. 28 Juni 2019,

pukul 08.00 – 11.30 WIB

VII. SELEKSI PPDB

A. Seleksi calon peserta didik pada TK Negeri

1. Seleksi calon peserta didik baru TK dilakukan dengan menentukan

peringkat berdasarkan usia.

2. Apabila diperoleh peringkat yang sama, maka seleksi calon peserta didik

baru TK ditentukan berdasarkan domisili terdekat, dan jika masih sama

maka didahulukan pendaftar yang lebih awal.

B. Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD Negeri

1. Seleksi Jalur Zonasi

a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur zonasi

dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan nilai akhir;

b. Perhitungan nilai akhir ditentukan berdasarkan penjumlahan usia

sampai dengan tahun, bulan, dan hari dan poin zonasi sesuai

ketentuan;

c. Seleksi calon peserta didik baru SD dilarang menggunakan tes

membaca, menulis dan berhitung;

d. Dalam hal penjumlahan usia dan poin zonasi diperoleh peringkat

yang sama, maka seleksi selanjutnya ditentukan berdasarkan

pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas;

e. Lulusan TK Satu Atap yang satu manajemen dengan SD Satu Atap

menjadi prioritas dalam penerimaan pada SD Satu Atap.

2. Seleksi Jalur Perpindahan Orang Tua

a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD jalur perpindahan

orang tua dilakukan dengan menentukan peringkat berdasarkan usia;

b. Dalam hal diperoleh peringkat yang sama, maka seleksi selanjutnya

ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal melakukan cetak

bukti verifikasi berkas.
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C. Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri

1. Seleksi Jalur Zonasi

a. Seleksi jalur zonasi dilakukan dengan menentukan peringkat

berdasarkan perhitungan nilai akhir menggunakan prinsip

penjumlahan nilai meliputi:

1) Poin zonasi sesuai ketentuan,

2) Nilai pada SKHUSBN, dan/atau

3) Nilai prestasi akademik/nonakademik,

4) Jika diperoleh nilai akhir sama maka ditentukan berdasarkan

pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi

berkas.

b. Seleksi zonasi radius 0-200 meter dilakukan dengan menentukan

peringkat berdasarkan jarak terdekat dari hasil pengukuran jarak

udara sesuai ketentuan;

c. Seleksi jalur zonasi KK Miskin sebanyak 10% dari kuota zonasi 90%

ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari hasil pengukuran jarak

udara  sesuai ketentuan. Jika diperoleh jarak yang sama maka seleksi

berikutnya ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal

melakukan cetak bukti verifikasi berkas;

d. Seleksi jalur zonasi ABK sebanyak 3% dari kuota zonasi 90%

ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari hasil pengukuran jarak

udara  sesuai ketentuan. Jika diperoleh jarak yang sama maka seleksi

berikutnya ditentukan berdasarkan pendaftar yang lebih awal

melakukan cetak bukti verifikasi berkas.

2. Seleksi Jalur Prestasi

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan

dengan menentukan peringkat berdasarkan perhitungan nilai akhir

menggunakan prinsip penjumlahan nilai meliputi:

a. Nilai pada SKHUSBN; dan/atau

b. Nilai prestasi akademik/nonakademik minimal tingkat Provinsi;

c. Jika diperoleh nilai akhir yang sama maka seleksi ditentukan

berdasarkan pendaftar yang lebih awal melakukan cetak bukti

verifikasi berkas.

3. Seleksi Jalur Perpindahan Orang Tua

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP jalur

perpindahan orang tua ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari hasil

pengukuran jarak udara sesuai ketentuan. Jika diperoleh jarak yang

sama maka seleksi berikutnya ditentukan berdasarkan pendaftar yang

lebih awal melakukan cetak bukti verifikasi berkas.
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D. Seleksi calon peserta didik baru pada TK dan Sekolah Swasta

Seleksi calon peserta didik baru pada TK dan Sekolah Swasta

dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kepala Sekolah masing-masing. Hasil

seleksi wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas baik dalam bentuk dokumen

dan juga laporan secara online melalui alamat website

www.disdik.slemankab.go.id paling lambat satu minggu setelah jadwal

pengumuman seleksi TK dan Sekolah Swasta sesuai ketentuan.

E. Ketentuan tambahan

Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila di kemudian hari terbukti

adanya pemalsuan dokumen persyaratan yang dapat dijadikan sebagai dasar

pemberian sanksi pengeluaran dari Sekolah.

VIII. PROSEDUR PENDAFTARAN PPDB

A. Prosedur Pendaftaran PPDB TK

1. PPDB TK dilakukan dengan mekanisme luring.

2. Pendaftaran dilakukan dengan mendatangi TK yang dituju, mengisi

formulir pendaftaran, dan mengumpulkan berkas pendaftaran.

3. Ketentuan berkas pendaftaran PPDB TK:

a. Formulir pendaftaran yang telah diisi;

b. Akta Kelahiran asli dan 1 (satu) lembar fotokopi; dan

c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisasi oleh setidaknya pejabat

di tingkat desa serta menunjukkan KK asli.

B. Prosedur Pendaftaran PPDB SD

1. PPDB SD Negeri dilakukan dengan mekanisme daring atau RTO melalui

alamat akses www.ppdb.slemankab.go.id.

2. PPDB SD Swasta dilakukan dengan mekanisme luring sesuai ketentuan

masing-masing sekolah.

3. Prosedur pendaftaran PPDB RTO SD Negeri dibagi menjadi dua cara:

a. Cara mandiri, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1) Orang tua/wali membuka situs PPDB Online Dinas Pendidikan

Kabupaten Sleman menggunakan username dan password yang

didapatkan dari TK asal.

2) Orang tua/wali mengisi formulir pendaftaran secara online

sekaligus menentukan paling banyak 3 (tiga) SD Negeri pilihan.

3) Orang tua/wali mencetak hasil pengisian formulir pendaftaran

online.

4) Orang tua/wali datang ke salah satu sekolah pilihan dan

mengumpulkan hasil cetak formulir pendaftaran serta berkas

pendaftaran kepada panitia sekolah.
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5) Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas dan mencetak bukti

verifikasi berkas apabila memenuhi persyaratan.

6) Orang tua/wali menerima hasil cetak bukti verifikasi berkas.

b. Bantuan operator, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1) Orang tua/wali datang ke TK asal dan meminta bantuan kepada

operator sekolah TK untuk mengisi formulir pendaftaran online

sekaligus menentukan paling banyak 3 (tiga) SD Negeri pilihan

dan mencetak hasil pengisian formulir pendaftaran online.

2) Orang tua/wali menerima hasil cetak pengisian formulir

pendaftaran online, lalu mengumpulkan berkas pendaftaran ke

SD Negeri yang menjadi pilihan 1 (satu).

3) Panitia SD melakukan verifikasi berkas dan mencetak bukti

verifikasi berkas apabila memenuhi persyaratan.

4) Orang tua/wali menerima hasil cetak bukti pendaftaran.

4. Calon peserta didik yang merupakan lulusan RA atau tidak pernah

terdaftar di TK/RA dapat mendaftar secara mandiri atau langsung ke SD

yang dituju.

5. Calon peserta didik diberikan kesempatan untuk:

a. Ubah sekolah pilihan paling banyak 1 (satu) kali; dan

b. Ubah urutan pilihan sekolah kedua dan ketiga paling banyak 1 (satu)

kali.

6. Ketentuan berkas pendaftaran PPDB SD:

a. menyerahkan Akta Kelahiran asli dan 1 (satu) lembar fotokopi; dan

b. menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga yang telah

dilegalisasi oleh kepala desa, serta menunjukkan dokumen asli.

C. Prosedur Pendaftaran PPDB SMP

1. PPDB SMP Negeri dilakukan dengan mekanisme daring atau RTO

melalui alamat akses www.ppdb.slemankab.go.id.

2. PPDB SMP Swasta dilakukan dengan mekanisme luring sesuai

ketentuan masing-masing sekolah.

3. Prosedur pendaftaran PPDB RTO SMP Negeri dibagi menjadi dua cara:

a. Cara mandiri, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1) Orang tua/wali/calon peserta didik baru membuka situs PPDB

Online Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menggunakan

username dan password yang didapatkan dari SD asal.

2) Orang tua/wali/calon peserta didik baru mengisi formulir

pendaftaran secara online sekaligus menentukan paling banyak

3 (tiga) SMP Negeri pilihan.
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3) Orang tua/wali/calon peserta didik baru mencetak tanda bukti

pengisian formulir pendaftaran online.

4) Orang tua/wali/calon peserta didik baru datang ke salah satu

sekolah pilihan untuk mengumpulkan hasil cetak formulir

pendaftaran online dan berkas pendaftaran.

5) Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas dan mencetak bukti

verifikasi berkas apabila memenuhi persyaratan.

6) Orang tua/wali/calon peserta didik baru menerima hasil cetak

verifikasi berkas.

b. Bantuan operator, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1) Orang tua/wali datang ke SD asal dan meminta bantuan kepada

operator sekolah SD untuk mengisi formulir pendaftaran online

sekaligus menentukan paling banyak 3 (tiga) SMP Negeri pilihan

dan mencetak hasil pengisian formulir pendaftaran online.

2) Orang tua/wali/calon peserta didik baru menerima hasil cetak

formulir pendaftaran online, lalu mengumpulkan berkas

pendaftaran ke salah satu SMP Negeri pilihan.

3) Panitia sekolah SMP melakukan verifikasi berkas dan mencetak

hasil verifikasi berkas pendaftaran apabila memenuhi

persyaratan.

4) Orang tua/wali/calon peserta didik baru menerima hasil cetak

verifikasi berkas.

4. Calon peserta didik yang merupakan lulusan MI atau SD/MI di luar

kabupaten Sleman dapat mendaftar secara mandiri atau langsung ke

SMP yang dituju.

5. Calon peserta didik diberikan kesempatan untuk:

a. Ubah jalur pendaftaran paling banyak 1 (satu) kali;

b. Ubah sekolah pilihan urutan kedua atau ketiga paling banyak 1

(satu) kali; dan/atau

c. Ubah urutan pilihan sekolah antara kedua dan ketiga paling banyak

1 (satu) kali.

6. Ketentuan berkas pendaftaran PPDB SMP:

a. SKHUSBN asli dan 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisasi oleh

kepala SD/MI/Paket A;

b. 1 (satu) lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh kepala

SD/MI/Paket A;

c. 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh

kepala desa, serta menunjukkan dokumen aslinya;



18

d. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisasi oleh

kepala desa, serta menunjukkan dokumen aslinya;

e. khusus bagi pendaftar zonasi KK Miskin menambahkan 1 (satu)

lembar fotokopi Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas

Sosial Kabupaten Sleman Tahun 2019 yang telah dilegalisasi oleh

pejabat Dinas Sosial Kabupaten Sleman, serta wajib menunjukkan

kartu aslinya. Kartu Keluarga Rentan Miskin tidak berlaku dalam

ketentuan PPDB ini;

f. khusus bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua

menambahkan Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa

setempat.

D. Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran PPDB dibebankan pada dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) sejumlah daya tampung kecuali jenjang TK, sehingga tidak

memungut biaya pendaftaran dari orangtua/wali, dengan nominal sebagai

berikut:

1. TK : Rp 30.000,00

2. SD : Rp 35.000,00

3. SMP : Rp 45.000,00

IX. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

A. Jadwal Pelaksanaan PPDB TK
1. Jadwal PPDB TK Negeri

a. Pendaftaran : tanggal 24, 25, dan 26 Juni 2019;

b. Seleksi : tanggal 26 Juni 2019;
c. Pengumuman : tanggal 27 Juni 2019 pukul 10.00 WIB;

d. Daftar ulang : tanggal 27-28 Juni 2019 sesuai ketentuan

masing-masing TK.
2. Jadwal PPDB TK Swasta

a. Pendaftaran : tanggal 26, 27, dan 28 Juni 2019;
b. Seleksi : tanggal 28 Juni 2019;

c. Pengumuman : tanggal 29 Juni 2019 pukul 10.00 WIB;

d. Daftar ulang : tanggal 29 Juni dan 1 Juli 2019 sesuai
ketentuan masing-masing TK.

B. Jadwal Pelaksanaan PPDB SD

1. Jadwal PPDB SD Negeri
a. Pendaftaran online : tanggal 20 s.d. 25 Juni 2019;

b. Verifikasi berkas : tanggal 24, 25, 26 Juni 2019,

- pukul 08.00 – 11.30 WIB untuk
memasukkan berkas
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- s.d. pukul 14.30 untuk menyelesaikan input

verifikasi berkas
c. Pengalihan kuota sisa : tanggal 26 Juni 2019 pukul 08.00 WIB;

d. Pengumuman seleksi : tanggal 27 Juni 2019 pukul 10.00 WIB;

e. Pendaftaran ulang : tanggal 27 dan 28 Juni 2019 sesuai
ketentuan masing-masing sekolah.

* Khusus bagi panitia sekolah, tukar berkas dilaksanakan pada tanggal
26 Juni 2019 pukul 15.30 WIB di UPT Pelayanan Pendidikan

Kecamatan.

2. Jadwal PPDB SD Swasta
a. Pendaftaran : tanggal 26, 27, dan 28 Juni 2019;

b. Seleksi : tanggal 28 Juni 2019;

c. Pengumuman : tanggal 29 Juni 2019 pukul 09.00 WIB;
d. Pendaftaran ulang : tanggal 29 Juni dan 1 Juli 2019 sesuai

ketentuan masing-masing sekolah.

C. Jadwal Pelaksanaan PPDB SMP
1. Jadwal PPDB SMP Negeri

a. Pendaftaran online : tanggal 28 Juni s.d. 2 Juli 2019;

b. Verifikasi berkas : tanggal 1, 2, 3 Juli 2019,
- pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB untuk

memasukkan berkas
- s.d. pukul 15.00 WIB untuk menyelesaian

input verifikasi berkas;

c. Pengalihan kuota sisa : tanggal 3 Juli 2019 pukul 08.00 WIB;
d. Pengumuman seleksi : tanggal 4 Juli 2019 pukul 10.00 WIB;

e. Pendaftaran ulang : tanggal 4 dan 5 Juli 2019 sesuai ketentuan

masing-masing sekolah.

* Khusus bagi panitia sekolah, tukar berkas dilaksanakan pada tanggal

3 Juli 2019 pukul 16.00 WIB di Dinas Pendidikan.

2. Jadwal PPDB SMP Swasta
a. Pendaftaran : tanggal 3, 4, dan 5 Juli 2019;

b. Seleksi : tanggal 5 Juli 2019;

c. Pengumuman : tanggal 6 Juli 2019;
d. Pendaftaran ulang : tanggal 6 dan 8 Juli 2019 sesuai ketentuan

masing-masing sekolah.

X. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar

kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan

atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
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Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud di atas,

maka Sekolah wajib memperbaharui Dapodik.

A. Ketentuan Perpindahan Peserta Didik

1) Perpindahan peserta didik kelas 1 (satu) SD dan 7 (tujuh) SMP hanya

diperbolehkan dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orangtua,

dan pelaksanaannya minimal setelah penerimaan rapor semester satu.

2) Perpindahan peserta didik antar sekolah bisa dilakukan dengan

peringkat akreditasi minimal sama.

3) Peserta didik yang pindah karena kasus khusus, misalnya pindah dari

daerah konflik, wajib diterima selama daya tampung memungkinkan dan

dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

B. Berkas Persyaratan Perpindahan Peserta Didik

1) Surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju.

2) Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama

Kabupaten asal.

3) Surat keterangan pindah tugas orangtua/wali peserta didik yang

bersangkutan.

4) Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga orangtua/wali peserta didik atau

surat keterangan pindah dari Kepala Desa setempat yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat yang baru.

5) Menyertakan rapor dari sekolah asal.

6) Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil

penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

7) Surat keterangan bebas narkoba bagi peserta didik dari luar DIY,

khusus SMP.

XI. PENUTUP

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,

Dra. SRI WANTINI, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640213 199007 2 001


