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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 2 BERBAH 
Alamat :  Sanggrahan, Tegaltirto, Berbah, Sleman. Telepon (0274) 497981 

E   Mail : smp2berbah@yahoo.co.id    

 

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP NEGERI 2 BERBAH 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

NO : 422.1 /201 
 

 
A. Daya Tampung : 

 

Jumlah 
Rombel 

Daya 
Tampung 
Peserta 

Didik 

Jalur Zonasi 
Jalur 

Prestasi 

Jalur Pindah 
Tugas 

Orang Tua 
Zonasi 
Umum 

Zonasi KK 
Miskin 

Zonasi 
ABK 

4 128 100 12 3 7 6 

 
B. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru 

1. Jalur Zonasi.  
Penentuan jalur zonasi didasarkan pada domisili calon peserta didik yang tercantum pada Kartu 
Keluarga, kecuali pada SMP Negeri yang belum terpenuhi daya tampung sekolahnya   
a. Zonasi Umum 

1) 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) dan mendapat tambahan poin 500 (lima ratus ) 

2) zonasi 1 (satu) berdasarkan domisili calon peserta didik sesuai dengan daftar Desa yang 
terdekat dengan SMP Negeri 2 Berbah dan mendapat tambahan poin 100 (Seratus):  

1. Jogotirto, Berbah 4. Tegaltirto, Berbah 7. Madurejo, Prambanan 

2. Kalitirto, Berbah 5. Maguwoharjo, Depok 8. Sumberharjo, 
Prambanan  

3. Sendangtirto, Berbah 6. Purwomartani, 
Kalasan 

 

 
3) zonasi 2 (dua) berdasarkan domisili calon peserta didik di wilayah administratif  Kabupaten 

Sleman di luar zonasi 1 dan mendapat tambahan poin 30 (tiga puluh); 
4) zonasi 3 (tiga) berdasarkan domisili calon peserta didik di luar wilayah administratif Kabupaten 

Sleman, khusus pada SMP Negeri yang daya tampungnya tidak terpenuhi dan tidak mendapat 
tambahan poin. 
 

b. Zonasi Keluarga Tidak Mampu/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). 
 

c. Zonasi Anak Berkebutuhan Khusus (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).  
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 pada lembaga pemerintah seperti Puskesmas 
atau Universitas Negeri. 

 
2. Jalur Prestasi 

a. Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar 
kabupaten Sleman yang ditentukan berdasarkan Kartu Keluarga.  

b. Penentuan jalur prestasi didasarkan pada: 
1) Nilai ujian yang tercantum pada SKHUSBN dengan nilai rata-rata minimal 75; dan/atau 
2) 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. 
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3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 
a. 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 Pernyataan Domisili bermaterai 6.000 yang diketahui oleh 
Kepala Dukuh dan Kepala Desa Desa setempat. 

b. 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. 

 
C. Syarat-syarat Pendaftaran 

1. Lulus SD/MI  memiliki Ijasah dan SKHUASBN 3 mata Pelajaran : B. Indonesia, Matematika dan IPA 
2. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2019, kecuali calon peserta didik ABK dan calon 

peserta didik dari keluarga tidak mampu 
3. Persyaratan Administrasi 

a. Menyerahkan hasil cetak tanda bukti pengisian formulir pendaftaran online. 
b. Menyerahkan pas photo 3X4 cm hitam putih sebanyak 5 (lima) lembar. 
c. Menyerahkan SKHUSBN  Asli  dan  1 lembar foto copy  yang telah dilegalisir Kepala Sekolah. 
d. Menyerahkan 1 lembar Fotokopi  Ijazah yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah dan 

menunjukkan ASLI. 
e. Menyerahkan 1 (satu) Fotokopi Akte Kelahiran yang telah di legalisir oleh Kepala Desa dan 

menunjukkan ASLI. 
f. Menyerahkan 1 (satu) Foto Copy kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa dan 

menunjukkan ASLI. 
g. Pendaftar Zonasi KK Miskin menyerahkan 1 (satu) fotocopy kartu keluarga miskin yang 

dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman tahun 2019 yang telah dilegalisir oleh Dinas 
Sosial Kabupaten Sleman dan menunjukkan ASLI 

h. Pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua menambahkan Surat Keterangan Domisili dari 
Pemerintah Desa setempat. 

i. Menyerahkan sertifikat/piagam berprestasi dalam bidang olahraga/seni/lomba akademik/mata 
pelajaran (minimal tingkat kabupaten/kota) bagi yang memiliki prestasi dan mendapat 
rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat, dari luar Kabupaten Sleman di dalam Provinsi DIY 
minimal sertifikat tingkat Provinsi, dan dari luar Provinsi DIY minimal sertifikat tingkat Nasional.  

j. Calon peserta didik yang domisili dan sekolah asal dari luar Propinsi DIY menyerahkan surat 
keterangan dari sekolah yang bersangkutan diketahui Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota 
setempat. 

 
D. Jadwal Pelaksanaan 

1. Pendaftaran Online/ mandiri : Jumat, 28 Juni 2019 – Selasa, 2 Juli 2019 
2. Verifikasi berkas oleh sekolah  : Senin, 1 Juli 2019 – Rabu, 3 Juli 2019 

a. Memasukkan berkas : pukul 08.00 – 13.00 
b. Input verifikasi  : pukul 08.00 – 15.00 

3. Verifikasi berkas jalur Zonasi KK Miskin, ABK, Prestasi dan  
Perpindahan Tugas Orang tua : Senin, 1 Juli 2019 dan Selasa 2 juli 2019 

4. Pengalihan kuota sisa  : tanggal 3 Juli 2019 pukul 08.00 WIB 
5. Pengumuman hasil Seleksi  : Kamis , 4 Juli 2019  Jam : 10.00 WIB 
6. Pendaftaran ulang  : Kamis, 4 Juli 2019  jam 10.30 s.d. 14.00 WIB dan Jum’at, 5 Juli 2019 

   jam 08.00 s.d. 14.00 WIB (istirahat siang jam 11.30 s.d. 12.30 WIB) 
Menyerahkan : a.  Tanda Bukti Pendaftaran 

      b. Surat Pernyataan yang telah diisi, ditandatangani oleh siswa dan disetujui oleh 
orangtua/wali siswa. 

Bagi calon peserta didik baru yang tidak mendaftar kembali sesuai waktu yang telah ditentukan, 
dinyatakan gugur. 

 
E. Prosedur Pendaftaran : 

a. Cara mandiri, dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 
a. Orang tua/wali/calon peserta didik baru membuka situs www.ppdb.slemankab.go.id 

menggunakan username dan password yang didapatkan dari SD asal. 
b. Orang tua/wali/calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran secara online sekaligus 

menentukan paling banyak 3 (tiga) SMP Negeri pilihan.  
c. Orang tua/wali/calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pengisian formulir pendaftaran 

online. 
d. Orang tua/wali/calon peserta didik baru datang ke salah satu sekolah pilihan untuk mengumpulkan 

hasil cetak formulir pendaftaran online dan berkas pendaftaran. 
e. Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas dan mencetak bukti verifikasi berkas apabila memenuhi 

persyaratan. 
f. Orang tua/wali/calon peserta didik baru menerima hasil cetak verifikasi berkas. 
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b. Bantuan operator, dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 
a. 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. 

b. Orang tua/wali/calon peserta didik baru, menerima hasil cetak formulir pendaftaran online, 
selanjutnya mengumpulkan berkas pendaftaran ke salah satu SMP Negeri pilihan. 

c. Panitia sekolah SMP melakukan verifikasi berkas dan mencetak hasil verifikasi berkas pendaftaran 
apabila memenuhi persyaratan. 

d. Orang tua/wali/calon peserta didik baru menerima hasil cetak verifikasi berkas. 
 

c. Calon peserta didik yang merupakan lulusan MI atau SD/MI di luar kabupaten Sleman dapat mendaftar 
secara mandiri atau langsung ke SMP yang dituju. 
 

d. Calon peserta didik diberikan kesempatan untuk ubah jalur pendaftaran, ubah sekolah pilihan atau 
ubah urutan pilihan sekolah pada saat pendaftaran online dan sebelum melakukan verifikasi pada 
berkas pendaftaran 
 

F. Perpindahan Peserta Didik 
Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu daerah 
provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah 
yang dituju. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud di atas, maka Sekolah 
wajib memperbaharui Dapodik. 
1. Ketentuan Perpindahan Peserta Didik 

a. 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.  

b. Perpindahan peserta didik antar sekolah bisa dilakukan dengan peringkat akreditasi minimal sama.  
c. 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.  
 

2. Berkas Persyaratan Perpindahan Peserta Didik  
a. Surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang dituju.  
b. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten asal.  
c. Surat keterangan pindah tugas orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan. 
d. 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. 

e. Menyertakan rapor dari sekolah asal. 
f. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang 

ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
g. Surat keterangan bebas narkoba bagi peserta didik dari luar DIY, khusus SMP. 

 

Jika ada perubahan informasi, akan kami sampaikan di kemudian hari. 

Keterangan lebih lanjut dapat ditanyakan di Sekretariat PPDB SMP Negeri 2 Berbah  atau 

www.disdik.slemankab.go.id 
 
 
 
 
 
 
 


