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I. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK 

Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD adalah berusia 7 (tujuh) tahun 

sampai dengan 12 (dua belas) tahun atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 

1 Juli 2020. 

 

II. SISTEM PPDB 

PPDB SD Model dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring/online dan 

luring/offline. menggunakan sistem online berdasarkan database hasil integrasi antara Data 

Pokok Pendidikan (Dapodik), Data Kependudukan, dan Data Penanganan Kemiskinan. 

 

III. JALUR PENDAFTARAN PPDB DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH 

A. Jalur Pendaftaran PPDB 

1. Jalur TK Model 

2. Jalur Zonasi, wilayah 

3. Jalur ABK 

4. Jalur Afirmasi, 

5. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, 

. 

B. Daya Tampung dan kuota pendaftaran 

    Rombel Daya 

Tampung 

K u o t a 

TK 

Model 

Luar TK  Model 

Jalur Zonasi 

wilayah 

Jalur 

ABK 

Jalur 

Afirmasi 

Jalur Pindah 

Tugas 

3 kelas 84 62 17 1 3 1 

. 

 

IV. JALUR TK MODEL 

Peserta didik TK Model prioritas diterima, sisa kuota diperuntukkna sesuai ketentuan jalur 

zonasi wilayah , jalur ABK, jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Mekanisme 

pendaftaran peserta didik dari TK Model akan dilaksanakan dengan mekanisme tersendiri. 

 

V. JALUR ZONASI 

A. Jalur zonasi dilaksanakan dengan kuota 17 (tujuh belas)  peserta didik dan penyandang 

disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan kuota  1 (satu) peserta didik. 

B. Jalur zonasi ditentukan berdasarkan domisili yaitu alamat tempat tinggal calon peserta 

 



 

didik baru yang sah atau yang tertera dalam Kartu Keluarga berdasarkan data Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) dan telah terdaftar secara resmi di database kependudukan 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling akhir pada 1 Juli 

2019. 

C. Jalur zonasi terbagi menjadi 2 (dua): 

1. Zonasi Wilayah, dan 

2. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

 

VI. JALUR ZONASI WILAYAH 

A. Ketentuan Jalur Zonasi Wilayah 

1. Jalur zonasi wilayah diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili 

dalam wilayah administrasi seperti yang tercantum pada poin C 8. 

 

B. Tata Cara Pendaftaran Jalur Zonasi Wilayah 

Tata cara pendaftaran terbagi menjadi dua tahap, yaitu Tahap Validasi Data dan 

Tahap Pengajuan Pendaftaran. Kedua tahap tersebut dilakukan secara online dengan 

mengakses laman https://ppdb.slemankab.go.id menggunakan username dan password. 

Tata cara perolehan username dan password dijelaskan secara rinci dalam poin X. 

1. Tahap Validasi Data, dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Orang tua/wali melakukan pengecekan identitas anak pada tanggal 2 Juni 

sampai dengan 6 Juni 2020 pada menu Profil Siswa. 

b. Pengecekan identitas anak meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), 

tanggal lahir, dan alamat berdasarkan Kartu Keluarga. 

c. Orang tua/wali wajib mengisi Formulir Perubahan Data dengan memperbaiki 

data yang masih salah, mengisi data yang masing kosong, serta menginputkan 

nomor kontak. 

2. Tahap Pengajuan Pendaftaran 

a. Pengajuan pendaftaran online dilaksanakan mulai tanggal 11 Juni 2020 sampai 

dengan 16 Juni 2020 pada menu Pendaftaran PPDB setelah memastikan ulang 

kesesuaian identitas anak. 

b. Pendaftar memilih paling banyak 2 (dua) sekolah tujuan, dan dapat mengubah 

pilihan sekolah tujuan sebelum diverifikasi oleh Panitia Sekolah. 

c. Pendaftar menyimpan dan/atau mencetak file bukti pengajuan pendaftaran. 

 

C. Tata Cara Verifikasi dan Seleksi Jalur Zonasi Wilayah 

1. Panitia Sekolah melakukan verifikasi data individu calon peserta didik pada tanggal 

15 Juni sampai dengan 17 Juni 2020 secara online. 

2. Pendaftar yang telah lolos verifikasi akan masuk dalam proses seleksi. 

3. Proses seleksi dilakukan secara otomatis melalui sistem PPDB online 

dengan menentukan peringkat berdasarkan urutan sebagai berikut: 

a. usia (tanggal lahir yang lebih awal) dan poin zonasi, 

b. urutan pilihan sekolah tujuan, 

c. pendaftar yang lebih awal. 

 

 

 



 

4. Poin zonasi ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 

Zona Pedukuhan Tambahan Poin 

Zona 1 Blotan, Wedomartani, Ngemplak 300 (tigaratus) setara 10 

(sepuluh) bulan 

Zona 2 Tegalsari, Jetis, Karanganyar 

Karangsari, Sanggrahan, 

Malangrejo 

180 (seratus delapan 

puluh) setara 6 (enam) 

bulan 

Zona 3 Pedukuhan di Wedomartani di 

luar zona 1 dan 2 

120 (seratus dua puluh) 

setara 3 (tiga) bulan 

Zomna 4 Pedukuhan di Kecam,atan 

Ngemplak, selain zona 1 ,2, dan 3 

60 (enampuluh) setara 2 

(dua) bulan 

Zona 5 Pedukuhan di Kab sleman, selain 

zona 1,2,3, dan 4 

Tidak mendapat 

tambahan nilai 

 

D. Pengumuman Hasil Seleksi dan Daftar Ulang Jalur Zonasi Wilayah 

1. Hasil seleksi diumumkan pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 08.00 WIB secara online 

melalui web SD model atau laman https://ppdb.slemankab.go.id. 

2. Pendaftar yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang atau lapor diri 

pada tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2020 pukul 

09.00 sampai dengan 13.00 WIB. 

3. Apabila sampai dengan batas waktu daftar ulang atau lapor diri kondisi masih 

belum memungkinkan untuk mengundang massa, maka mekanisme pelaksanaan 

daftar ulang akan diinformasikan lebih lanjut. 

4. Daftar ulang dilakukan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: 

a. fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya, 

b. fotokopi Akta Kelahiran dengan menunjukkan aslinya. 

5. Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila terbukti adanya ketidaksesuaian antara 

data individu dan dokumen yang diserahkan. 

 

 

VII. JALUR ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) 

A. Ketentuan Jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

1. Jalur ABK dilaksanakan dengan kuota 1 (satu)  siswa    diperuntukkan bagi calon 

peserta didik baru penyandang disabilitas yang berdomisili dalam wilayah sesuai 

poin C 4. 

2. Hasil assessmen dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari Psikolog minimal 

Psikolog Puskesmas. 

3. Dalam hal kuota jalur ABK tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur 

zonasi wilayah. 

 

B. Tata Cara Pendaftaran Jalur ABK 

1. Pendaftaran dilakukan secara langsung ke sekolah tujuan pada tanggal 

15   dan  16  Juni 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan 

pencegahan penyebaran Covid-19. 

2. Pendaftaran dilakukan dengan mengumpulkan dokumen persyaratan sebagai 

berikut: 

a. fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya, 

b. fotokopi Akta Kelahiran dengan menunjukkan aslinya, 



 

c. Surat Keterangan Hasil Assessmen dari psikolog. 

3. Calon peserta didik baru hanya dapat mendaftar di satu sekolah tujuan. 

 

C. Tata Cara Verifikasi dan Seleksi Jalur ABK 

1. Panitia Sekolah melakukan verifikasi dokumen secara langsung bersamaan dengan 

waktu pendaftaran. 

2. Pendaftar yang dinyatakan lolos verifikasi akan didaftarkan dalam sistem PPDB 

online oleh Panitia Sekolah, dengan batas waktu sampai tanggal 16 Juni 2020 pukul 

14.00 WIB melalui laman https://ppdb.slemankab.go.id. 

3. Panitia Sekolah mencetak hasil verifikasi untuk diserahkan kepada orang tua/wali 

dan untuk arsip sekolah. 

4. Pendaftar yang telah terinput dalam sistem PPDB online secara otomatis masuk 

dalam proses seleksi dengan penentuan peringkat berdasarkan urutan sebagai 

berikut: 

a. usia (tanggal lahir yang lebih awal) dan poin zonasi, 

b. pendaftar yang lebih awal. 

 

D. Pengumuman Hasil Seleksi dan Daftar Ulang Jalur ABK 

1. Hasil seleksi diumumkan secara online pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 

08.00 WIB. 

2. Pendaftar yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang atau lapor diri 

pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 09.00 - 13.00 WIB. 

3. Pendaftar yang dinyatakan diterima di jalur ABK tidak dapat mendaftar jalur lain di 

SD Negeri di Kabupaten Sleman. 

4. Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila terbukti adanya pemalsuan atau 

ketidaksesuaian pada dokumen yang dikumpulkan. 

 

VIII. JALUR AFIRMASI 

A. Ketentuan Jalur Afirmasi 

1. Jalur afirmasi dilaksanakan dengan kuota 3 (tiga) siswa dan diperuntukkan bagi 

penduduk Sleman dari keluarga ekonomi tidak mampu. 

2. Calon peserta didik baru dikategorikan sebagai Penduduk Sleman berdasarkan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Keluarga dengan 

tidak dibatasi waktu satu tahun. 

3. Penduduk Sleman dikategorikan sebagai keluarga ekonomi tidak mampu apabila 

terdaftar sebagai warga Miskin dalam database penanggulangan kemiskinan atau 

memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten 

Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Tahun 2020. 

4. Pemegang Kartu Keluarga Rentan Miskin tidak termasuk dalam kuota jalur 

afirmasi. 

5. Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur 

zonasi wilayah. 

 

B. Tata Cara Pendaftaran Jalur Afirmasi 

1. Pendaftaran dilakukan secara langsung ke salah satu sekolah tujuan pada tanggal 15 

dan 16 Juni 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan 

penyebaran Covid-19. 



 

2. Pendaftaran dilakukan dengan mengumpulkan dokumen persyaratan sebagai 

berikut: 

a. fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya, 

b. fotokopi Akta Kelahiran dengan menunjukkan aslinya, 

c. fotokopi Kartu Keluarga Miskin Kabupaten Sleman Tahun 2020 dengan 

menunjukkan aslinya. 

3. Calon peserta didik baru memilih paling banyak 2 (dua) sekolah tujuan. 

 

C. Tata Cara Verifikasi dan Seleksi Jalur Afirmasi 

1. Panitia Sekolah melakukan verifikasi persyaratan dan dokumen secara langsung 

pada saat pengajuan pendaftaran. 

2. Pendaftar yang dinyatakan lolos verifikasi akan didaftarkan dalam sistem PPDB 

online oleh Panitia Sekolah, dengan batas waktu sampai tanggal 16 Juni 2020 pukul 

14.00 WIB melalui laman https://ppdb.slemankab.go.id. 

3. Panitia Sekolah mencetak hasil verifikasi untuk diserahkan kepada orang tua/wali 

dan untuk arsip sekolah. 

4. Pendaftar yang telah terinput dalam sistem PPDB online secara otomatis masuk 

dalam proses seleksi dengan penentuan peringkat berdasarkan urutan sebagai 

berikut: 

a. usia (tanggal lahir yang lebih awal), 

b. urutan pilihan sekolah tujuan, 

c. pendaftar yang lebih awal. 

 

D. Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Afirmasi 

1. Hasil seleksi diumumkan secara online melalui laman ppdb.slemankab.go.id pada 

tanggal 17 Juni 2020 pukul 08.00 WIB. 

2. Pendaftar yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang atau lapor diri 

pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 09.00-13.00 WIB. 

3. Apabila sampai dengan batas waktu daftar ulang atau lapor diri kondisi masih belum 

memungkinkan untuk mengundang massa dalam jumlah banyak, maka mekanisme 

pelaksanaan daftar ulang diserahkan ke sekolah masing-masing sesuai dengan 

protokol kesehatan penanganan covid-19. 

4. Pendaftar yang dinyatakan diterima di jalur afirmasi tidak dapat mendaftar jalur lain 

di SD Negeri di Kabupaten Sleman. 

5. Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila terbukti adanya pemalsuan atau 

ketidaksesuaian pada dokumen yang dikumpulkan. 

 

IX. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI 

A. Ketentuan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan dengan kuota 1 (satu) peserta 

didik. 

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

merupakan peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali 

berdasarkan surat keputusan/penugasan mutasi dari instansi pemerintah, TNI/Polri, 

BUMN/BUMD, serta lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum. 

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru yang 

bertugas secara definitif pada sekolah tujuan berdasarkan surat keputusan pejabat 



 

pembina kepegawaian. 

4. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, maka sisa 

kuota dialihkan ke jalur zonasi wilayah. 

 

B. Tata Cara Pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 

1. Pendaftaran dilakukan secara langsung ke sekolah tujuan pada tanggal 

15   dan  16  Juni 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan 

pencegahan penyebaran Covid-19. 

2. Pendaftaran dilakukan dengan mengumpulkan dokumen persyaratan sebagai 

berikut: 

a. fotokopi Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya, 

b. fotokopi Akta Kelahiran dengan menunjukkan aslinya, 

c. fotokopi surat keputusan/penugasan orang tua/wali dengan 

menunjukkan aslinya. 

3. Calon peserta didik baru hanya dapat mendaftar di satu sekolah tujuan. 

C. Tata Cara Verifikasi dan Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 

1. Panitia Sekolah melakukan verifikasi dokumen secara langsung pada saat 

pengajuan pendaftaran. 

2. Pendaftar yang dinyatakan lolos verifikasi akan didaftarkan dalam sistem PPDB 

online oleh Panitia Sekolah, dengan batas waktu sampai tanggal 16 Juni 2020 pukul 

14.00 WIB melalui laman https://ppdb.slemankab.go.id. 

3. Panitia Sekolah mencetak hasil verifikasi data untuk diserahkan kepada orang 

tua/wali dan untuk arsip. 

4. Pendaftar yang telah terinput dalam sistem PPDB online secara otomatis akan 

masuk dalam proses seleksi dengan penentuan peringkat berdasarkan urutan 

sebagai berikut: 

a. usia (tanggal lahir yang lebih awal), 

b. pendaftar yang lebih awal. 

 

D. Pengumuman Hasil Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 

1. Hasil seleksi diumumkan pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 08.00 WIB secara online 

melalui laman ppdb.slemankab.go.id. 

2. Pendaftar yang telah diterima di sekolah tujuan wajib melakukan daftar ulang atau 

lapor diri sesuai ketentuan masing-masing sekolah pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 

09.00-14.00 WIB. 

3. Apabila sampai dengan batas waktu daftar ulang atau lapor diri kondisi masih 

belum memungkinkan untuk mengundang massa dalam jumlah banyak, maka 

mekanisme pelaksanaan daftar ulang diserahkan ke sekolah masing-masing sesuai 

dengan protokol kesehatan penanganan peneybaran covid-19. 

4. Pendaftar yang dinyatakan diterima di jalur perpindahan orang tua/wali tidak dapat 

mendaftar jalur lain di SD Negeri di Kabupaten Sleman. 

5. Hasil seleksi dapat dibatalkan apabila terbukti adanya pemalsuan atau 

ketidaksesuaian pada dokumen yang dikumpulkan. 

6. Panitia Sekolah melaporkan hasil daftar ulang melalui sistem PPDB online 

sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.  

 

 



 

X. KETENTUAN USERNAME DAN PASSWORD. 

A. Ketentuan Username Dan Password 

1. Username dan password dipergunakan untuk masuk (sign in) dalam 
sistem PPDB online SD melalui laman https://ppdb.slemankab.go.id. 

2. Username dan password akan diaktifkan pada saat: 

a. Tahap Validasi Data tanggal 2 Juni s.d. 6 Juni 2020. 

b. Tahap Pengajuan Pendaftaran tanggal 11 Juni s.d. 16 Juni 2020. 

c. Tahap Pendaftaran Jalur Luring tanggal 18 s.d. 19 Juni 2020. 

 
B. Perolehan Username Dan Password 

1. Pendaftar Dari PAUD/TK Di Kabupaten Sleman 

a) Username diambilkan dari NISN pendaftar. 

b) Password diambilkan dari tanggal lahir pendaftar (ddmmyyyy). 

c) NISN diperoleh dari Operator TK asal. 

d) Bagi peserta didik yang belum memiliki NISN, telah dibuatkan 
username khusus. Hubungi Operator TK asal untuk mendapatkan 
username yang sekaligus juga sebagai password untuk masuk dalam 
sistem PPDB online . 

e) Operator TK memperoleh username khusus melalui koordinator 
operator TK/PAUD tingkat kecamatan. 

f) Orang tua/wali wajib mengganti password pada saat pertama kali 
akses. 

 
2. Pendaftar Dari PAUD/TK Di Luar Kabupaten Sleman 

a. Username diambilkan dari NISN pendaftar. 

b. Password diambilkan dari tanggal lahir pendaftar (ddmmyyyy). 

c. NISN diperoleh dari Operator TK asal. 

d. Bagi peserta didik yang belum memiliki NISN telah dibuatkan 
username khusus. Hubungi Panitia UPT masing-masing 
kecamatan atau dapat melakukan permintaan username secara 
online melalui tautan bit.ly/username.tk pada tanggal 2 s.d. 6 
Juni 2020. 

e. Orang tua/wali wajib mengganti password pada saat pertama kali 
akses. 

 
3. Pendaftar Dari RA/Madrasah atau Pendaftar Tidak PAUD/TK/RA/ 

(Tidak Sekolah) 

a. Orang tua/wali mengajukan username dengan mengisi formulir 

online 
b. yang ada dalam aplikasi PPDB online. 

c. Kirim formulir online dengan memilih tombol Registrasi Siswa. 

d. Sistem aplikasi akan menampilkan username yang sekaligus juga 
sebagai 

e. password untuk masuk dalam sistem PPDB online. 

f. Orang tua/wali wajib mengganti password pada saat pertama 
kali masuk dalam sistem PPDB. 

 

 



 

XI. BIAYA PENDAFTARAN 

A. Biaya pendaftaran PPDB dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler 

(APBN) dan/atau BOS Daerah (APBD Sleman). 

B. Pengadaan sarana prasarana pendidikan tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan 

PPDB. 

 

 

XII. POSKO LAYANAN PPDB 

 

Posko layanan PPDB dilaksanakan pada hari  

 : Senin s.d. Sabtu    

 : tanggal 11  s.d 20 Juni 2020 

Waktu : pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB 

Telepon : 0274-4477257 

CP :   Nurudin        (0813 2850 7808) 

     Drs. Sudarji  (0812 1550 518) 

     FX Winarto   (0821 3566 6872)  

 

 

Sleman, 20 Mei 2020 

        Kepala Sekolah 

 

 

 

 

        Yuliati Indarsih, M.Pd. 

        NIP: 19660716 198604 2 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


