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BUPATI LAMPUNG UTARA 

PROVINSI LAMPUNG 


PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 

NOMOR l-::r TAHUN 2018 


TENTANG 


PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH 

DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG 


SEDERAJAT DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 


Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Taman 
Kanak·-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Me1).engah Pertama 
harus dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, 
transparan, dan nondiskriminatif dan berkeadilan dalam 
rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara 
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak
kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menellgah Pertama atau 
Bentuk Lain yang Sederajat di Kabupaten Lampung Utara. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang .Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukall Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Na.sional (Lelnbaran Negara Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43201); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t.entang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) Sebagaimana Telah Di Ubah eua Kali Terakhir 
Dengan Undang-Undang ·Nomor 9 Thun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4496) sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 



\
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5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105); 

6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

7. 	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. 	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 
tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 955); 

9. 	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik 
Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah 
Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Larnpung Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG 
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK
KANAK, SEKOLAH DAS~~, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KABUPATEN 
LAMPUNG UTARA. 

DAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lampung Utara. 
5. Kantor Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agarna Kabupaten 

Lampung Utara yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang 
pendidikan pada Inadrasah dan pendidikan agama di satuan pendidikan. 

6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk 
satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk 
lain pendidikan formal yang sederajat. 

7. Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah 
Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP atau bentuk lain yang 
sederajat. 

• 




8. 	 Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat' PPDB adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan 
informasi, proses dan evaluasi penerimaan peserta didik baru pada TK dan 
Sekolah. 

9. 	 Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan 
pendidikan dari satuan pendidika.·l lain yang kelas dan jenjangnya sarna. 

10. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah 
kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru berstandar nasional yang 
dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah 
Ibtidaiyah (MI) ,Sekolah Dasar .Luar Biasa (SDLB) baik negari maupun swasta 
dalarn lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agarna 
Kabupaten Lampung Utara. 

11. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat NUSBN adalah 
angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah berstandar nasional yang di 
cantumkan dalarn sertifikat hasil ujian sekolah berstandar nasional. 

12.Ijazah 	adalah dokumen resmi dan syah yang menyatakaIl bahwa seorang 
peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan 
diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. 

13. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat 
SHUN adalah surat keterangan yang Inemuat nilai hasil ujian sekolah 
berstandar nasional. 

14. Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba bidang akademis maupun 
Non Akade,mis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kementrian Agama, 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia 
(KONI), Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia (PMI) , Kwartir Gerakan 
Pramuka dan/atau Kepanitiaan Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/ 
Kecarnatan. 

15. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan 
kelas dalam satu satuan pendidikan. 

16. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan 
tempat tinggalj domisili terdekat, dan nilai ujian sekolah berstandar nasional. 

17. Jalur Prestasi Minat Bakat adalah penerimaan peserta didik baru dengan 
mempertimbangkan prestasi akademik dan non akademik, minat dan bakat. 

18. Jalur Khusus adalah penerimaan peserta didik baru bagi calon peserta didik 
yang berdomisili diluar zona terdekat dari satuan pendidikan dengan alasan 
khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik, teIjadi 
beneana alam/sosial/kemampuan ekonomi dan/atau merupakan anak dari 
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang dituju. 

BAB II 

TUJUAN 

Pasa12 

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru beIjalan secara 
objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminasi dan berkeadilan dalarn rangka 
mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. 

DAB III 

TATA CARA PPDB 

Bagian Kesatu 

Waktu dal1 Mekanisme 


Pasa13 

(1) 	Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB 
dimulai padc;t bulan Mei setiap tahun. 



(2) 	 Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dimulai dan 
tahap pengumuman penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah secara 
terbuka yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik 
setelah proses daftar ulang. 

(3) 	 Sekolah yang diselenggarakan olch Pemerintah Daerah wajib mengumumkan 
secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait: 
a. Persyaratan; 
b. Proses seleksi; I 

c. Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang menagtur mengenai rombongan belajar; 

d. Hasil PPDB melalui papan pengumuman sekolah maupun Media lainnya. 

Pasa14 

(1) 	 PPDB dilaksanakan dengah menggunakan mekanisme: 
a. dalamjaringan (daring/online); atau 
b. luar jaringan (luring/offline). 

(2) 	 Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu 
jenis mekanisme sebagaimana dimaksud padaayat (1). 

(3) 	 Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan 
(daring) . ., 

(4) 	 Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan 
(daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring). 

Bagian Kedua 

Persyaratan 

Pasal5 

Persyaratan calon peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak adalah: 
a. 	 Berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan 
b. 	 Berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B. 

Pasa16 

(1) 	 Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah: 
a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima 

sebagai peserta didik; 
b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 

1 Juli tahun beIjalan. 
(2) 	 Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang 
merniliki kecerdasan istimewa/bakat istirnewa atau kesiapan belajar 
dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. 

(3) 	 Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
tersedia, rekornendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah. 

(4) 	 Ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan 
sesuai dengan batas claya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan 
belajar dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasa17 

(1) 	 Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah: 
a. Berusia paling tinggi 15 (lilna belas) tahun; 
b. Merniliki Izasah/Surat Tanda Tarnat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain 

yang sederajat. 
(2) 	 Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP untuk pendidikan 

Inklusif mengikuti ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat 1 (satu). 
(3) 	 Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib di terima. 



I 
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Pasa18 

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 
dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang 
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat 
sesuai dengan domisili calon peserta didik. 

Bagian Ketiga 

Selek:.d 

Pasa19 

(1) Seleksi calon pesecta didik kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan 
ketentuan rombongan belajar dengan mempertimbangkan kriteria dengan 
urutan prioritas sebagai berikut: 
a. Usia sebagaimana dimaksud dalarn Pasal6; dan 
b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. 

(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarna, 
maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon 
peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan. 

(3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sarna, maka 
peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan. 

I

(4) Dalam seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan test 
baca menulis dan berhitung (Calistung). 

Pasfill0 

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang 
sederat berdasarkail ketentuan rombongan \ belajar dengan 
mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut: . 
a. J arak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 
b. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; 
c. Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan 
d. Prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah 

sesuai dengan kewenangan daerah. 
(2) Apabila jumlah calon peserta didik pada jalur prestasi minat bakat dan jalur 

khusus tidak terpenuhi, maka kekurangannya dapat ditambahkan pada 
jalur zonasi dengan mempertimbangkan ketentuan pada ayat (1). 

(3) Petunjuk pelaksanaan seleksi akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pasalll 

(1) Sekolah yang berdasarkan hasil seleksi memiliki jumlah calon peserta didik 
melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik 
tersebut kepada ' Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya wajib 
menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pada sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. 

Pasal12 

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi 
rnelalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik. 

Bagian Keempat 

Sistem Zonasi 

Pasa113 

(1) Sekolah yang diselenggarakan ol~h pemerintah daerah wajib menerima 
calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah paling 
sedikit sebesar 900/0 (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan 
peserta didik yang diterima. 



( 

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 
(enam) bulan sebelum pelaks811aan PPDB. 

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur 
mela1ui Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan 
jumlah ketersediaan daya tampung dan ketentuan rombongan beJajar 
'masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah 
tersebut. 

(4) Sekolah yang diselenggarakan pemerlntah daerah dapat menerima calon 
peserta didik melalui: . 
a. Jalur prestasi minat bakat sebesar 5% (lim~ persen) dari kuota PPDB 

pada satuan pendidikan yang dituju; dan 
b. Jalur )',khusus sebesar 5% (lima persen) dari kuota P~DB pada satuan 

pendidikan yang dituju. 

Bagian Kelima 

Daftar ulang dan Pendataan Ulang 

Pasa114 

(1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima 
untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang 
bersangkutan. . 

(2) Pendataan ulang dilakukan olch TK dan Sekolah untuk memastikan status 
peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan. 

Bagian Keenam 

Biaya 

Pasal15 

(1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) dibebankatl pada dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS). 

(2) Pendataan ulang sebagaimana. din?:aksud dalam Pasa! 14 ayat (2) tidak 
dipungut biaya. 

BABIV 

ROMBONGAN BELAJARC~ 
Bagian Kesatu . 

Jumlah Peserta Didik Baru Dalam Satu Rombongan Belajar ,. 
Pasal16 

(1) Jumlah Peserta Didik Baru pada Taman kanak-kanak'~pada prinsipnya 
berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok' umur perkelas 
rombongan, atau dalam satu rombongan belajar paJing banyak 20 (dua 
puluh) peserta didik. 

(2) Jumlah ~eserta Didik Baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling 
sedikit 20 (dua puluh) pe~erta didik dan paling banyak 28 (dua puluh 
delapan) peserta didik. 

(3) Jumlah Peserta Didik Baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar 
paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh 
dual peserta didik. 

(4) Jumlah peserta didik baru pada satuan pendidikan inklusif dalam setiap 
rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik. 

Pasal17 

(1) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 16 dapat dikecualikan paling banyak 
1(satu) tingkat kelas. 

. 


I 

I 

I 



(2) 	 Sekolah yang tidak dapat melaksanakan keten~uan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 harns mendapatkan rekomendasi dari Dinas 
Pendidikan dan Kebuc\ayaan.. 

Bagian Kedua 	
, # 

Jumlah Rombongan BeIajar Pada Sekolah 

Pasa118 

(1) 	 Jumlah Rombongan Belajar pada SD atau bentuk lain yang sederajat ' 
beIjumlBh paling sedildt 6 (enam) .rombongan belajar dan paling banyak 24 
(dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling 
banyak 4 (empat) rombongan belajar; ! 

(2) 	 Jumlah rombongan belajar, pada SMP atau bentuk lain yang sederajat 
berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 
(Tiga Puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 
11 (sebelas) rombongan belajar. 

BABV 

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 

Pasal19 

(1) 	 Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Kabupaten Lampung Utara 
atau antar Kabupaten dalam PrOviliSi Lampung atau antar Provinsi 
dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala 
Sekolah yang dituju dan di.setujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebud~yaan sesuai dengan kewenangannya. 

(2) 	 Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan darl semester/tahun, 
kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak 
memiliki persyaratan seperti tersebut diatas. 

(3) 	 Perpindahan peserta didik kelas 1/7 hanya dapat dilakukan setelah 
menerima raport semester I (satu). 

Pasa120 

(1) 	 Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SD atau 
bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas l(satu) setelah lulus tes 

r--". 
I kelayakan dan ,penempatan yang diselcnggarakan oleh SD atau bentuk lain 
\'..~l"""· yang sederajat yang bersangkutan. 

(2) 	 Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau 
'bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah 
memenuhi persyaratan: 
a. Lulus ujian kesetaraan Paket A; dan 
b. Lulus tes kelayakan dan penelnpatan yang diselenggarakan oleh SMP 

atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan. 

BABVI 
PELAPORAN DAN PENGAWASAlf 

Pasa121 

(1) 	Sekolah wajih melaporkan. pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta 
didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemeriritah Daerah 
melalui Dinas Pendidikan. 

(2) 	Dinas Pendidikan wajib mem.lliki kanal pelaporan untuk ~enerlma laporan 
masyarakat'terkait pelaksanaan PPDB. 

(3) 	 Masyarakat dapat i,nengawasi dan melaporkan pelan~aran dalam 
pelaksanaan PPDB melalui Dinas Pendidikan. 

Pasa122 	
, # 

! 

Dinas Pendidikan mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 



BABVII 

LARANGAN 

Pasa123 

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sekolah yang 
diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah 
maupun pemerintah daerah dan/atau pihak lain dilarang melakukan 
pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik 
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.. 

BABVIII 

SANKSI 

Pas.124 

(1) Pelanggaran terhadap-\ Peraturan Bupati ini dibe:ri.kan ~anksi dengan 
ketentuan sebagai berikut: . : 
a. 	Bupati memberikan sanksi. kepada pejabat Dinas PendkiikSn berupa: 

1. 	Teguran tertulis; . 
2. 	Penundaan atau pengurangan hak; 
3. 	Pembebasan tugas; danjatau 
4. 	Pel:\lberhentian sementarajtetap darijabatan. 

b. 	Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, 
dan/atau Tenaga Kependidikan berupa: 
1. 	Teguran tertulis; 
2. 	Penundaan atau pengurangan hak; 
3. 	Pembebasan tugas; dan/atau 
4. 	Pemberhentian sementara/tetap darijabatan 

(2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi Komite Sekolah atau pihak lain yang 
melanggar ketentuan dalam. peraturan ini. . 

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), selain 
sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan sanksi berupa 

penggabungan atau penutupan sekolah kepada sekolah yang tidak dapat 

memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan 

jumlah rombongan belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 dan Pasa1I8. ' 


BABIX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
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(1) 	 Dalam PPDB sekolah dapat mengi;kutsertakan Komite Sekolah. 
(2) 	 PPDB pada Satuan Pendidikan" dibawah naungan Kementerian Agama 

dapat mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh 
Menteri Agama beserta Instansi Vertikal. 

(3) 	 Petunjuk teknis dan pelaksanaan PPDB akan diatur mela1ui Peraturan 
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 
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Sekolah wajib melakukan pengts:tan., pengmman dan pemutakhiran data 
peserta didik dan rombongan belajar dalanl dapodik secara berkala paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. 

I 



·. 
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(1) Sekolah 'yang: 
a. Menyelanggarakan pendidikan khusus; 
b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; 
c. Berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), 

dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal6 ayat (1) huruf a dan pasal 
7 ayat (1) huruf a. 

(2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. 

(3) Ketentuan zona.si sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat 
dikecualikan untuk: 
a. 	Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; 
b. 	Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; 
c. 	 Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; 
d. 	Sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T); dan 
e. 	 Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat 

memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan 
belajar; 

(4) 	Sekolah yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
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Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini wajib ditindaldanjuti oleh 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 
\ 
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Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, sekolah yangmemiliki jumlah 
peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar 
pada sekolah yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 
16 dan Pasal 17 maka: 

( a. Pada tahurt ajaran 2018/2019 wajib menyesuaikan ketentuanjumlah peserta 
\.. .. .." didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada 

sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat dan 
kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat; 

b. Wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan 
belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah untuk kelas 2 (dua) 
sampai dengan kelas 6 (enam) SD ata.u bentuk lain yang sederajat, paling 
lruna 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan; dan 

c. Wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan 
belajar dan jumlah rombongan belajar pada sekolah untuk kelas 8 (delapan) 
sampai dengan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat, 
paling lama 3(tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan 

BABXI 

KETENTUAN PENUTUP 
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Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan ,Bupati Lampung 
Utara Nomor 34 Tahun 2017 ten-tang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 
Tingkat SD/ SMP dengan Sistem Luar Jejaring (Luring/offline) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 



, , 

\. 
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Peraiuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerilltahkan pengundangan Peraturan I 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabllpaten Lampung t 

Utara. 

Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal '- >" - ~ - 2018 

BUPATI LAMPU,"G .1ftI"'........" ...., 


ILMU MANGKUNEGARA 

Diundangkan di Kotabunli 

pada tanggal ;tS' - b - 2018 .
, 

SEKRETARIS DAERAH 

KAB~A6NG UTARA, 

SA!tfSIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 NOMOR l1 


