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RTJPATI MRMPAWAH 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 


PERATTJRAN BUPATI MEMPAWAH 

NOMOR 3; TAHUN 2020 


TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 

PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOT AH DASAR 


DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

DI KABUPATEN MEMPAWAH 

TABUN AJA~AN 2020/2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI IViEIViPA\VAH, 

Menimbang a. 	 bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan 
Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan 
Ke1'.ll'.lsa.'l Peserta Didik dan Pel~ l.csanaa.t'l Penerimaa.t'l 
Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 Point 2 
huruf a dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan 
Kebudayaan NomoI" 4 Tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa 
Darurat Penyebaran Coronamrus Disease (COVID-19); 

b. 	 bahwa berdasarka.l1 pertimbanga.l1 sebagaima.l1a 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 
renerimaan reserta Didik Saru (PPDB) pada Taman
Taman Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 
Pertam~_ Tal1u.n Ajaran 2020/2021 di Kabupaten 
Mempawah. 

Mengingal 1. 	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Len Lang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 
naer~h T'm· cr1r~t n 	 ti; U·~ -i;""'<ln+-~~n II Dmh~r<ln -N-pcrara
.- .a.""""'-'L ... . ... b................. ...... 	 "'-A. ... .......--................~ ... L.a...A. ,....r_ ...... _--.a.a...A.... '''''0 


Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

http:pertimbanga.l1
http:berdasarka.l1


3. 	 Unda.Tlg-Unda.Tlg Nemer 33 Ta.l1un 2004 tenta.Tlg 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia lanun :Guu<+ l'wmor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. 	 Unda..T1g-Undang Nemor 12 Ta..i-!un 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 
Nomor 82, Tarnbahan Lernbararl Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telab diubab 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahu.!1 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019 
Nomor 183, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

5. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegArA Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir-
dengan Undang-Undang Nomor 

~ 

9 Tabun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nemor 58, Ta..rnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. 	 Perattlran P~merintah ~lomcr 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 41, Tambaban 
Lembara..n Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tabun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia NomOr 5670; 

7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintab Nomor 66 Tabun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 
NomoI" 112, TalTibahan Lcmbaran Ncgara Rcputlik 
Indonesia Nomor 5157); 

8. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tenta.ng 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi 
Kabupaten Mempawab Di Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5536); 

http:tenta.ng


9. 	 Peraturan Pemerinta.~ Nomor 12 Ta.~un 2019 tenta.T'lg 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
T~hun 2015 tentang Pembentukan Produk HuJ..0.lm 
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraluran MenLeri Dalam Neger'i Nornor l.tV 

tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157L 

11. 	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar 
Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Pada 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita 
Negara Republik Tndonesla Tahun 2015 Nomor 1868}; 

12. 	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian 
yaJ.1.g Diselenggarakan SatuaJ.1. PendidikaJ.1. dan Ujian 
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1590); 

13. 	 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta 
lJidik Ha..M~ Pada Pendidikan l\.na.l( Usia lJini, Sekolah 
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 
ltlerita Negara Republik indonesia Tahun 2019 
Nomor 1591); 

P~rRtlurRn nR~rarh -K-!:lhlln!:ltpn 1\/fpmn!:lurarh -N-r.Tnr.r S14. 	 - -- - -- - -""0__ - ... a."""",,_ .........1"'''"'''''''''.....,...... ... ..... _ ...... .t-'''"'''''.... ... ... _ ......... ....,.... ~-

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana te1ah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mempa'.:vah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah 
Tahun 2017 Nomor 6); 

15. 	 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 
LenLang Anggaran PendapaLan dan Bdanja Daerah 
Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Tahun 2019 Nomor 78) sebag8imana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Mempawah Nomor 21 Tahun 2020 (Berita 
Daerah Tahun 2020 Nornor 21). 



MEMUTUSKA.N : 


Menetapkan 	 PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARD PADA PENDIDlKAN 
ANAK USIAN DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA D1 KARUPATEN MEMPAWAH 
TAHUN AJARAN 2020/2021. 

BAB r 

PENDAHULUAN 


Pasal 1 

Dalam PeraD.lran Bupati in! yang dimaksud dengan : 
1. 	 Daerah adalah Kabupaten Mempawah. 
2. 	 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

"jJprtna Irijan h>alruat rlaprab rlal-am Ppjpnooaraan -U- lrusan. P~m~r1nt~h ... _ ... IF" Q.,i:.......................... .... ....Q...L ..J........... .&-1 ........ - ... -. ......... - ... _ ........ 00 	 - - ---t.A,..&..... - - 

yang menjadi kewenangan Daerah. 
3. 	 Bupati ada!~h Bupati Mempa1.".Tah. 

4. 	 Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata adalah Dinas 
Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah; 

5. 	 Zonasi adalah \:vilaya..h yang ditetapkan pada sistem Penerimaall 
Peserta Didik Baru; 

6. 	 Penerimaan Peserta Didik BanI, yang selanjutDy8_ disingkat PPDB 
adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada awal setiap tahun 
ajaran pada satuan pendidikan disetiap jenjang; 

7. 	 Pendidika..T1 Ana..1.c Usia Dini, ya1'1g selanjutnya disingkat PAUD 
merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal 
diba,v~h binaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pari~risata 
Kabupaten Mempawah; 

8. 	 Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SO merupakan satuan 
npnrhrl'-k- an d-",car pad-aJ'all1r fArrnal d-ihau7ah -b,naan j-ll'nas "jJenrl,rlilrarny_......"'-4. .... "'-4. ....... '-A....a..... ........~ """'--I......... ........, ... .........~ ... t.J ........... Q.,j,... .L.i............ ~ .............. ... ... _ ... """' ...... :.. .... , 


Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah; 
9. 	 Sekolah Menengah Perta."Ila, yang se1anjutnya disingkat Sr-.1P 

merupakan satuan pendidikan dasar pada jalur formal dibawah binaan 
Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten 
~M'-emnl=l"~7ah· 

• 	 AA.t'~ .. u...:. A , 

10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada 
satuan kelas d~ la..TTI satu Sekolah; 

11. Ujian Nasional selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran 
capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara 
naC:::I'onal- rlpnoan menO a rl1 narla stanrlar K.-----OTYlnetpnci L- ill'usan · ....... ..., ...... ~-"''''l:) 	 ............... b -~ l" ........ '-4.'-"I. ....... """~ ... --....... ... ......1:" v ... _... ~ ... , 


12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat SHUN 
ad~lQl) mertlpakan surat ketera..'1gan ya..1'1g berisi nila! ujian nasional 
sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata 
pelajaran tertentu; 



13. Data Pokok Pendidikarl, ya..1'1g selanjutnya disingkat Dapodik adala..1-} 
suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan 
Dan Kebudayaan yang memuat data SaD_lan pendidikan, peserta didik, 
pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang 
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus 
diperba.'1ar.J.i secara online; 

BAB II 

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 


Pasl'lj 2 


(1) 	Penerimaan Peserta Didik BanI {PPDB} Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Tahun Ajaran 2020/2021 dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) 
cara: 
a. 	 Penerimaan Peserta Didik Baru SMP dilaksanakan secara daring 

(dalam jaringan) atau online. kecuali apabila tidak tersedia fasilitas 
jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring 
(luar jaringan); 

b. 	 Penerimaan Peserta Didik Baru PAUD da..1'1 SD dila..~s~ulakaIl 

secara luring (luar jaringan). 
(2) 	 Penerimaa...1'1 Peserta Didik Baru (PPDB) Pendidika...'1 Anpk Usia Dini 

(PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Tahun Ajaran 2020/2021 dilaksanakan dengan berdasarkan asas : . 
a. 	 Nondiskriminatif, artinya Penerimaan Peserta Didik Barn pada 

satuan pendidikan disetiap jenjang tidak/tanpa membedakan 
suku, !"as, golongan dan status sosia! ekof!Omi 
masyarakat; 

b. 	 Objektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan 
pendidikan disetiap JenJang har.J.s memenuhi syarat dar1 
ketentuan yang telah ditetapkan; 

c. 	 Transpara.n, m a l{sudnya Penenmaan Peserta Didik Baru pada 
satuan pendidikan disetiap jenjang bersifat terbuka melalui 
informasi yang disampaikan dan diterima oleh orang tua, siswa 
d" "',., m",cuarak" "'t·

t.A....I,. ...	 .........'-A.~J '-A. , 


d. 	 Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan 
pend1d ikpn dispt-l'pn j'pn;pna dpTlQt- d,T>pri"'r>acnunalPurablran kpnada

~ ~ 	 u ~~ ~ ~~ "'".t" ~~ J~~b ~.t"~~ ~.t"~~ ~CU~bb ~ l::lJ~" ~~~•• ~.t"~ .... 

orang tua dan masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; 
e. 	 Berkeadilan, maksudnya Penerimaan Peserta Didik Baru pada 

satuan pendidikan disetiap jenjang dilaksanakan sesuai dengan 
persantase alokasi siswa yang diterima; 

(3) 	 Peiaksanaan PPDB pada satuan pendidikan setiap jenjang dimula.i dari 
tahap; 



a. 	 Pengumumarl pendaftaraIl penerimaa.T'l calon peserta didik ba.n ...! 

pada satuan pendidikan disetiap jenjang yang dilakukan secara 
terbuka; 

b. 	 Pendaftaran; 
c. 	 Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; 
d. 	 \JpnlTllml'mr:>n npnetapr:>n pp<;>.prta rhrlitr -ban" ct' an ... ............ l;:)""" ... - .... G...i. ... ~- ... G...i.... ......"" ..... ""'"'" "-4. ... _........ _, _ ... 


e. 	 Daftar ulang. 
(4) 	 Pengumuman. pendaftaran melalui papa11 pen~.lmuman, spa11duk/ 

baleho dan atau melalui media sebagaimana dimaksud huruf a paling 
sedikit memuat informasi diantaranya; 
a. 	 Persyarata.T'l calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya; 
b. 	 Tanggal pendaftaran; 
c. 	 .Jalur pendaftaran yang terdiTi daTi jalur zonas!] jalur prestas! atau 

jalur perpindahan orang tua/wali; 
d. 	 Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 

sesuai denga.T'l data rombonga.T'l belajar dala.TIl dapodik; dan 
e. 	 Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB. 

(5) 	 Penetapa."1 peserta didik baru dil~l{uka11 berdasarkan hasil rapat 
dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui 
keputusan kepala sekolah; dan 

(6) 	 Satua.TJ. Pendidikan Dilara.TJ.g melalcukan tes membaca, menulis dan 
berhitung dalam seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas 1 (satu) 
Sekolah Dasar. 

BAB III 

PERSYAF..ATAN PESERTA DIDIK BARD 


Pasa!3 

(1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada (PAUD): 
a. 	 Berusia 4 (empat) ta:.'1.un sa.-rnpai denga.TJ. 5 (lima) ta.:.'1.un untuk 

kelompok A dibuktikan dengan akta kelahiran; 
b. 	 Berusia.5 (lima) tahun sampai denga."1 6 (enam) ta.~un untuk 

kelompok B; 
c. 	 Calon peserta didik baru wajib melampirkan foto copy akta 

kela.~ira.'1 atau surat keteranga.'1 lahir da.'1 toto copy Ka.rt:u 
Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa pada saat 
mendaftar; dal'"! 

d. 	 Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan 
terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari keluarga 
ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foro copy KIP, PKH 
dan KJP serta melebihi persyaratan usia. 

(2) Persyaratan Calon Peserta Didik Barn pacta Sekolah Dasar kelas 1: 
a . 	 Berusia 7 (tujuh) tahun sekolah wajib menerima; atau 
b. 	 Paling rendah benlsia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 .Juli tahun 

berjalan; dan kecuali 

http:ta.:.'1.un
http:denga.TJ
http:ta:.'1.un
http:Satua.TJ


c. 
beIjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki 
potensi kecerdasa'! dan/b!'lL:at !stime'N'a dan kesiapan psikis 
yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog 
professional. Namun apabila psikolog profesional tidak tersedia, 
rp-iTrlTTlPTlria"'; rian~t- ri;i .... inw·ir~Tl olph rieT"lTaTl ITlUrll ",p!rolah·
.&. _.1'\,....., ........... _ ............... _ ........... r ........ "" .............. .ci....i:.. ..._ .............. "-Y-.....L b .&. '"" .... _ ........-... .... , 
L'-"'-'-.... 

d. 	 Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan 
terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari ke1uarga 
ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP, PKH 
dan KJP serta melebihi persyaratan usia; 

e. 	 Calon peserta didik baru wajib meiarnpirkan foto copy !OIi{ta 

kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu 
Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepah desa pada saat 
mendaftar; 

f. 	 Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan 
terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari keluarga 
ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP, PKH 
dan KJPserta melebihi persyaratan usia. 

(3) Persyaratan Calon Peserta Oidik Baru pada SMP kelas 7: 
a. 	 Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 

t-~huTl hpn' r:>I"'n· 
'-"A...&. ......... ...,'-' JGi......i.~ , 


b. 	 Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SO atau bentuk 

c. 	 Calon peserta didik barn wajib melampirkan foto copy akta 
kelahiran atau surat keterangan lahir dan foto copy Kartu 
Keluarga yang dileg!'l iisir oleh 
mendaftar. 

d . 	 Calon peserta didik baru b!'lik 'warga Negara Indonesia atau 
warga Negara asing yang berasal dari sekolah luar negeri wajib 
menyertakan surat keterangan dari direktur jenderal yang 
TTlPTlaTloaTll -b1ri<l?no TlPTld--iri;1rr:>Tl ria",-:.r rian TTlPTlPnoah· ......... _ ......-... ... 0-........... ...._<A...i. b 1"'-..........................a...i. ... ~ ..... GU '"'" ......... _ ...... - ...0-... ... ' 


e. 	 Calon peserta didik barn warga Negara asing wajib mengikuti 
matriku.1asi pendidika..Tl B!'Il}asa Indonesia, paling singkat 6 bula'! 
yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan; dan 

f. 	 Bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan 
terluar dapat menerirna calon peserta didik berasal dari keluarga 
ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP, PKH 
da.?'1 KJP serta melebihi persyaratan usia. 

BABIV 
JALUR PENDAFTARA.N PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 

Pasa!4 

Jalur Pendaftaran Peserta Oidik Barn (PPOB) dengan ketentuan sebagai 
berikut: 



a. J ~ iur zonasi paling sedikit 65~/o (ena.-rn puluh lima persen) dari daya 
tampung sekolah; 

b. Jalur afirmasi pRling sedikit 15% (lima belas persen) dan daya 
tampung; 

c. Jalur prestasi, paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya 
t-aTnnllnrr1..Q...l.~~.t"~~~b sei'obh·:'.. ~~~, 

d. Perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) 
dan daya tampung sekolah. 

Pasal5 

dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat 
melaJnlkan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi, jalur prestasi 
dan jalur perpindahan tugas orang tua/ wali di luar zonasi domisili 
peserta didik. 

(2) 	 Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang 
membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain 
yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penerima8n Peserta Didik Baru 
(PPOB) Pendidikan Anak Usia Oini (PAUO), Sekolah Oasar (SO) dan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2020/202l. 

(3) 	 Oomisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu 
keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum 
np'ialrQ~naarn ppnB
.t" ~~~.~~~~~ ~ ~ • 

(4) 	 Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari 
p.lkun teta...'l.gga da...'l. p.lkun v-.Targa yang dilegalisir oleh lurah/kep~la 
desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang 
bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak 
dl't-er-b;Ulrannua Cllrat- lrptprangQn ~oTn ; s~ j;

'"' ... ......'-A....I. ...... .&.J '-''-4. ... '" ......"'''''''' ..... '-A...I. ... - a....i. ... '-A. ................ .4. 


(5) 	 Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu 
ya.'l.g dibuktika.'l. denga..."l keikutsert.aa.'l. peserta didik dalam progra...-rn 
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Oaerah. 

(6) 	 Orang tuajwali peserta didik wajib membuat surat ketera.Ylgan yang 
menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti 
memalsukan bl...l..kti keikutsertaan dala...1TI p!'og!'am pena...'!.ga...'!.a...'l. 
keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Oaerah. 

(7) 	 Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat 
memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) 
Rombongan Belajar dikecualikan pada PPDB melalui jalur zonasi, 
jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang 
tua/wali. 



Pasa16 

(1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud da!am Pasa! 4 hU!'..1f b 
diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari 
keluarga ekonomi tidak mampu. 

,,))
\~J 

C-',:::dAn
Q..i......, ........ 

npc;:prt~ d-l'rllk" .t" ....... ~ ........... ""-"" "'"-A. a. 
hanu U~n<T hprasa 1 d-an Irpl11ar<T~ plrAn OYnl' 
-Q..i. J ........... O -_ .... _ .....................................................Q..i.o........ ........... a.'O,J .... ............ 

t-;d-ak-
W a. 

mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan 
bukti keilnltsertaa.Yl dalam progra.rn pena.'1ganan keluarga tidak 
mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

(3) Calon peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi 
merupakan cl'lion peserta didik baru yarlg berdomisili di dala..rn da..f1 
diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. 

Pasal '7 

{l} J~lur prestasi sebagaima..t:.a dim~ksud d~lam Pasal S hun..lf c tida..1.c:. 
berlaku untuk pendaftar calon peserta didik baru pada PAUD dan 
kelas 1 (satu) SD. 

(2) J l'l iur prestasi sebagl'llma..f1a diml'l ksud dl'l ia..rn Pasai 5 huruf C 

ditentukan berdasarkan : 
a_ Nilai rata-rata raport dari 5 (lima} semester kelas IV, V dan VI 

semester I untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan 
Matematika dengan nilai minimal 80 (delapan puluh) sebanyak 
1- (101.0' -, ;C;:PT'luill-h T'lerc;:pr~hlS)" \--l"' .... _ .. .t" ... _ _ ....  , 

b. hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik 
maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat 
nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/kota 
sebanyak 5%. 

f'~ 'J 
\'-' 

"Ru'k' t-;
LJ .... W at-~c .................. v preCt-'-'Cl' .... v'-<A.v sph~<T'-';Yn~na rl;Ynak-cudv...., ........oQ.J........................... "'-'I...............v p~d" a au~t-""" J"""''''' (,)\\4..lJ h11n1f h ................... ,""..L ...., 

diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) 
tahun sejak ta..t:.gg~l pend~ftaral'1. 

BABV 
BIAYA PENEF'lMAAN PESERTA DIDIK BARTJ 

(1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menenma bantuan 
operasional sekolah (BOS) tid~ i{, dipungut biaya. 

(2) Pendaftaan ulang tidak dipungut biaya. 
(3) Sekola..l:. yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilara..t:.g 

melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan 
pelak:sanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik. 

i4.\\ IJ -Uiiaran<T meiak-111ran .......... b .........................Q...i. .... 
T'l11n<Tl1t-~n 1untllk meYnhp-ji.t"'-4......... b ........ ~ ........ '-4, ........................ ,..."v .......... 

Cera<T~m ~ta11 hu'irll 
- ' .... ""'b'-'LI. .... _"'__ ...., ... a. ........ 

tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. 



{1) 

(2) 

(3) 

(4) 

{5} 

(6) 

(7) 

(8) 

B.A K VI 

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 


Perpinda...lJ.a...'l peserta didik a...'ltar sekola...'-l dalam satu daerah 
kabupatenJkota, antar kabupatenJkota 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, maka Sekolah yang 
bersangkutan w8jib memperoahafui Dapodik 
Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan 
PPDB dan / atau svstem zonasi vang diatur dalam Peraturan Buoati,,J ..J L.JI 	 ... 

In!. 

Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di 
Indonesia atau di daera.f1 Kabupaten l\1empa\v!:l h setela.~ memenuhi 
persyaratan diantaranya : 
a. 	 Surat pernyataan dan Kep!:lla Sekolah asa!; 
b. 	 Surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangam 

bidang pendidikan dasar dan menengah; dan 
Tul'lls h.cirpjava Iran d-an npnempat-an "{Tan" d-,cp',pnggar" Iranc. 	 £..,I '-A. "'"-~ ..... _.&. J '-"'..&.:tr..""""--'L..a. ................ l"''''.... ..a. """-",,,",,"-,.a. J b .&.~_"'_..f,..&. - - CLi ..'"""" .... 


Sekolah yang dituju. 
Peserta didik seta.ra S~.1P di negara lain dapat diterima di Sl\.1P di 
Indonesia setelah : 
a. 	 Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang 

membuktika.T1 bahwa peserta didik ya.T1g bersa.'1gkub n tel!:lh 
menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; 

b. Surat pernyataan dan Kepa!a Sekolah asal; 
c. Surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani 

bidang pendidikan dasar dan menegah; dan 
d. 

Sekolah yang dituju. 
Pesert-..a didik jalur pendidika..Tl non forma.! atau informal dapat 
diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes 
kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang 
b-ersa...Ylgkuta..."1. 

Peserta didik jalur pendidikan non formal atau informal dapat 
ditenma di SMP tidak pada swal kelas 7 {tujuh} setelah memenuhi 

persyaratan : 
a . 	 Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan 
b. 	 Lulus tes kelayakan dan penempatan yang yang 

diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan. 
Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidkan 
non formal atau informal ke sekolah, maka sekolah yang 
bersangkutan wajib memperbaharui Oapodik. 

http:membuktika.T1
http:daera.f1


BAB !II 

WAKTU PELAKSANAAN PPDB 


Pasal 10 


(1) 	 Satual'l pendidik3...'l jenja..'lg Pendidika..'l ~tl..na.~ Usia Dini (PAUD) 

dalam melaksanakan kegiatan PPDB waktunya dilaksanakan pada 
tanggal 15 sampai dengan 30 Juni 2020. 

(2) 	 Saman pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dalam melaksanakan kegiatan PPDB 
waktunya dilaksan8.kan setelah pengumuma...n kelulu.san siswa 
kelas VI Sekolah Dasar pada tanggal 1 sampai dengan 6 Juli 2020. 

BAB VIII 


PELAPORAN DAN EVALUASI 


Pasal l! 

{1} 	 Sattla..'1 pendidika..'1 wajib me1aporkan pe!aksa..'1aan PPDB dan 
perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran 
kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 
I{ahllnatpn 1\JfpTYlnanrah.... lII..'-'1..t.J"""".t-''''''''''''....., ................ _ ............ 1"" \iV~ ..... 


(2) 	 Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten 
Mempawah v:ajib memiliki !r~"1al {salurB...'1) pelaporan untuk 

menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. 
(3) 	 Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan 

PPDB. 
(4) 	 Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten 

MeTY'lpa~TAh .nJpJakukan koordinasi, pem8.ntaufU1, dan evaI-uasi 

pelaksanaan PPDB 
(5) 	 Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten 

lVlempawah melakukml pemmltauan atau evaluasi terhadap 
pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(6) 	 Dalam pelaksa..'1aan PPDB satuan pendidikan w.e.Jib melaksana l{an 
sesuai dengan Petunjuk Teknis. 

BABIX 

PEMBINAAN DAN PENGA WASAN 


Pasal 12 


Bupati Mempa\~.rah mel~lui Dinas Pendidikan, Pemuda, Ol~~raga da.'!. 

Pariwisata Kabupaten Mempawah melakukan pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan PPDB pada setiap jenjang Satuan Pendidikan 
Ppnd-l"d';'Iran Anak 'f lcia !)'n' IPA lTD' Qplrola'h '''acar IQf)\ d-an ~plro'la 'h 
.... _........ ....~.................. ,I.. II>. .... '-"-... "'""'''''''.... ......, ........... \ .... ~ a....... } u....., ........................... i..J_""".............. \;...J...." ................. __ ........................... 


Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2020/2021. 



• 


BABX 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 13 

Peratura..'! Bupati Mempa'}.Ta..~ 1m. mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar pengundangan Peraturan Bupati Inl dengan penempatan dalam 

Berita Daerah Kabupaten IvIempawah. 


Ditetapkan di Mempawah 
pada tanggal ~-~- 2020 

EMPAWAH, 
Diundangkan di M mpawah 

pada tanggal •••••••••••••• 

SEKRHARIS 0 HKABUPATEN MEMPAWAH 

BERn OAf HKABUPATEN MfMPAWAH 
TAHU •••••••..•. NOMOR ................... . 
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