
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
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SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR : 424.1/0126 /2022 

 
TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2022/2023 
 
 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN PURWOREJO, 

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan  akses seluas-
luasnya kepada masyarakat untuk layanan pendidikan 
yang bermutu maka dipandang perlu untuk 
menyelenggarakan seleksi  penerimaan peserta didik 
baru yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif serta  
memberikan rasa keadilan bagi semua warga yang 
mengikuti seleksi dengan situasi darurat Corona Virus 

Disease (COVID-19); 
 

b. Bahwa untuk  mewujudkan   tujuan   diatas  maka  
dipandang  perlu menyusun petunjuk teknis yang akan 
memberikan   gambaran secara jelas tentang sistem, 
tata cara, prosedur dan jadwal pelaksanaan PPDB; 
 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. 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); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4863);  



 
6. 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), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5257); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 
Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah 
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 6);  

8. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat 
Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14);  

10. Peraturan Bupati Nomor : 19 tanggal 28 April 2022 tentang 
Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman 
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah 
Pertama;  

11. Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor : 420/3437/2020 
Tanggal 27 Maret 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan 
Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan 
Penyebaran CoronanVirus Disease (Covid-19) Pada Satuan 
Pendidikan Di Kabupaten Purworejo. 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan  Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan 

Dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan 
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 
Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 
2022/2023. 

 
KEDUA : Hal-hal teknis yang menyangkut tata cara 

penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada 
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah 
Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 diatur 
dalam lampiran Surat Keputusan ini. 

 

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022. 

 





LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, 
DAN KEBUDAYAA KABUPATEN 
PURWOREJO 
NOMOR : 424.1/ 0126 /2022 
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN 
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN 
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 
PELAJARAN 2022/2023  
 
 

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
PADA TK TAHUN PELAJARAN 2022/2023  

 
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 
Nomor : 424.1/0126 /2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penerimaan Peserta 
Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah 
Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023, sebagai berikut :  
 
A. KETENTUAN UMUM 

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan  : 
1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 
6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 
pendidikan lebih lanjut. 

2. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan 
pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak 
(TK), Kelompok Bermain, (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan 
Satuan PAUD Sejenis (SPS) 

3. 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. 

4. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia 
dini jalur non formal yang memberikan layanan pada anak usia 2 (dua) 
sampai 6(enam) tahun. 

5. Taman Penitipan Anak adalah salah satu bentuk pendidikan Anak 
Usia Dini pada jalur non formal. 

6. Satuan PAUD sejenis yang disebut SPS adalah salah satu bentuk 
Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur non formal yang dilaksanakan 
secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini 
yang ada di masyarakat. 

7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, 
adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD. 

8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada 
satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. 
 



B. TUJUAN 
Penerimaan peserta didik baru pada TK dan Bentuk Lain Yang Sederajat 
bertujuan  untuk menjamin penerimaan peserta didik baru yang berjalan 
secara : 
1. Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik 

baru maupun peserta didik pindahan harus memenuhi ketentuan-
ketentuan yang diatur didalam Surat Edaran ini. 

2. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus 
terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan 
peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan 
yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik. 

3. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik yang menyangkut 
prosedur maupun hasilnya. 

 
 

C. TATA CARA PPDB 
 

1. Penyelenggara. 
Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 diselenggarakan 
oleh setiap satuan pendidikan TK di Kabupaten Purworejo berdasarkan 
manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. 
 

2. Kepanitiaan. 
a. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di 

tingkat kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan 
pendidikan selaku pelaksana. 

b. Panitia tingkat kabupaten dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan 
susunan panitia : 

 
1) Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan 
                                                  Dan Kebudayaan 
2) Ketua : Sekretaris Dinas Dikbud 
3) Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan  
   Paud, PNF  
 : Kepala Bidang Pembinaan SD 
 : Kepala Bidang Pembinaan SMP  
4) Sekretaris  : Kepala Sub Bag. Perencanaan  
5) Seksi :  
    Seksi Pendataan :  Sub Bagian Perencanaan  

     Dinas Teknis yang terkait 
 Seksi Pelayanan Informasi : Kepala Seksi Kurikulum/ 
   membidangi TK/SD/SMP  
 Seksi Pengendalian : Koordinator Pengawas 
   Dinas Teknis yang terkait  
 Seksi Layanan Pengaduan : Staf Dindikbud 
 

c. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan 
Pendidikan dengan susunan kepanitiaan 

1) Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan 

2) Ketua                 : Guru/Wakasek 

3) Sekretaris : Guru/Wakasek 

4) Bendahara : BendaharaPembantu 



5) Seksi :  

 Seksi Pendaftaran  : Jumlah sesuai kebutuhan 

 Seksi Humas : Jumlah sesuai kebutuhan 

 Seksi Verifikasi : Jumlah sesuai kebutuhan 

Susunan kepanitiaan sebagaimana di atas dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. 
 
 

d. Tugas Panitia 
Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan: 
a) Melakukan sosialisasi PPDB ditingkat wilayah. 
b) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat 

pendaftaran lainnya; 
c) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti; 
d) Menerima pendaftaran peserta didik; 
e) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran; 
f) Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran; 
g) Mencatat dan memberikan   surat pencabutan berkas serta 

mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang 
mengundurkan diri; 

h) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima; 
i) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima; 
j) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan 

pengaduan; dan 
k) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik 

Baru kepada Kepala Dinas Dikbud Kab. Purworejo 
 

3. Pelaksanaan 
a. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring 

(luring/offline). 
b. TK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan 

PPDB sebagaimana dimaksud pada nomor 1) pada bulan Juni 
sampai dengan bulan Juli setiap tahun. 

c. TK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib 
mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi 
PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung 
berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil 
penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman 
sekolah maupun media lainnya. 

d. Dalam proses pelaksanaan PPDB mengacu pada protokol 
penanganan Covid-19. 
 
 

4. Persyaratan 
a. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain 

yang sederajat adalah : 
1) Berusia paling rendah 4 (empat) tahun atau paling tinggi 5 

(lima) tahun  untuk kelompok A; 
2) Berusia paling rendah 5 (lima) tahun atau paling tinggi 6 (enam) 

tahun untuk kelompok B; dan  
3) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2) 

tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat 
keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang 
dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat 
lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. 



4) Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) foto copy Kartu Keluarga 
yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan 
menunjukkan dokumen asli. 

5) Bagi Warga Negara Asing (WNA) foto copy Kartu Ijin Tinggal dan 
membawa dokumen asli terkait. 

 
5. Tempat Pendaftaran 

Tempat Pendaftaran Off-line pada PAUD atau bentuk lain lain yang 
sederajat yang menjadi tujuan 
 

6. Tata cara Pendaftaran 
Pengajuan Pendaftaran Off-line 
Dilakukan secara mandiri peserta didik langsung ke TK tujuan. 
 

7. Jadwal PPDB 

No 
Status 
Satuan 

Pendidikan 

Pendaftaran/ 
Verifikasi 

berkas 

Analisis, 
Penyusunan 

Peringkat 

Pengu 

muman 

Pendaftaran 

Ulang 

Hari-hari 

Pertama 

masuk 

sekolah 

1 Negeri 27-30 Juni 1-2 Juli 4 Juli 5-7 Juli 
 

18 Juli 

2 Swasta 
27 Juni – 1 

Juli 
2 Juli 4 Juli 5-7 Juli 

 

18 Juli 

 
8. Pengumuman 

a. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang 
memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, 
penetapan hasil seleksi dan daftar ulang. 

b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui : 
     Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB; 

 

9. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang 

a. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah 
diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada 
Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli 
yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan; 

b. Pendataan ulang dilakukan oleh TK, untuk memastikan status 
peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan; 

c. Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada point b tidak boleh 
memungut biaya. 
 

10. Biaya 
a. Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023, calon peserta 

didik yang mendaftar pada satuan pendidikan TK tidak dipungut 
biaya pendaftaran; 

b. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada 
sekolah yang menerima Bantuan Operasional Paud (BOP) 
dibebankan pada BOP. 

 
D. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah 
kabupaten, antar kabupaten dalam satu daerah provinsi, antar 
provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan 
Kepala Sekolah yang dituju; 



2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud 
pada nomor 1, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui 
Data Pokok Pendidikan (Dapodik); 

3. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan 
PPDB; 
 

E. ROMBONGAN BELAJAR 
Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar 
Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai 
berikut: PAUD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) 
peserta didik dan paling banyak 15 (lima belas) peserta didik; 

 
F. PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

1. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran 
data peserta didik dan rombongan Belajar dalam Dapodik secara 
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester; 

2. Sekolah  wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan 
Peserta Didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala 
Dinas; 

3. Dinas Pendidikan Dann Kebudayaan Kabupaten Purworejo akan 
melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB; 
 

G. LARANGAN 
TK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat, yang 
menerima dana BOP dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait 
pelaksanaan PPDB. 

 
H. SANKSI 

Pelanggaran terhadap surat edaran ini akan diberikan sanksi dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dapat 
memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga 
Kependidikan, berupa : 
a. Teguran tertulis; 
b. Penundaan atau pengurangan hak; 

 
I. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Dalam penerimaan peserta didik baru dalam satuan pendidikan : 
a. tidak ada penerimaan cadangan 
b. tidak ada praktik pungutan liar dan praktik negatif lainnya 

2. Satuan Pendidikan mensosialisasikan/membuat pengumuman 
kepada seluruh masyarakat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru 
setelah diterimanya Petunjuk Teknis ini. 

3. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan membuka Pos Pengaduan. 

4. Hari pertama tahun pelajaran baru 2022/2023 adalah Senin, 18 Juli 
2022; 

5. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran 
data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara 
berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. 

 
J. KETENTUAN PERALIHAN 

1. Pada saat Petunjuk Teknis ini mulai berlaku, Satuan Pendidikan yang 
memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar pada 
Satuan Pendidikan yang tidak sesuai Surat Keputusan ini maka pada 





LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 
PURWOREJO 
NOMOR : 424.1/0126/2022 
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN 
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN 
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023  

 
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
PADA SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2022/2023  

 
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar 
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 
Kabupaten Purworejo Nomor : 424.1/ 0126 /2022 tanggal 20 Mei 2022 
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 
Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023, sebagai 
berikut: 
 
A. KETENTUAN UMUM 

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan  : 
1. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
umum pada jenjang pendidikan dasar. 

2. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, 
adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP. 

3. Penerimaan Peserta Didik Baru On Line, yang selanjutnya disingkat 
PPDB On-line adalah system penerimaan peserta didik baru pada 
Sekolah Dasar Negeri dengan proses entry data base, seleksi otomatis 
oleh aplikasi dan hasil seleksi otomatis ditampilkan setiap waktu 
secara on-line 

4. Situs resmi PPDB On-Line adalah website resmi PPDB On-Line 
Kabupaten Purworejo yang beralamatkan : 
www.ppdb.purworejokab.go.id 

5. PPDB On-Line dilaksanakan pada jenjang SD Negeri 
6. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan 
SMK/MAK mencakup Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, 
Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. 

7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada 
satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. 

9. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon 
peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan 
satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Purworejo, serta 
merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik 
 

B. TUJUAN 
Penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar bertujuan untuk 
menjamin penerimaan peserta didik baru yang berjalan secara: 



1. Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik 
baru maupun peserta didik pindahan harus memenuhi ketentuan-
ketentuan yang diatur didalam Surat Edaran ini. 

2. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus 
terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan 
peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan 
yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik. 

3. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik yang menyangkut 
prosedur maupun hasilnya. 
 

C. TATA CARA PPDB 
1. Penyelenggara. 

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 diselenggarakan 
oleh setiap satuan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo 
berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah yang dikoordinasikan oleh 
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. 
 

2. Kepanitiaan 
a. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di 

tingkat kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan 
pendidikan selaku pelaksana. 

b. Panitia tingkat kabupaten dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan 
susunan panitia : 
1) Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan, 
                                                  Dan Kebudayaan 
2) Ketua : Sekretaris Dinas Dikbud 
3) Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan 
     Paud, PNF  
 : Kepala Bidang Pembinaan SD 
 : Kepala Bidang Pembinaan SMP  
4) Sekretaris  : Kepala Sub Bag. Perencanaan  
5) Seksi :  
    Seksi Pendataan :  Sub Bagian Perencanaan  

     Dindikbud 
 Seksi Pelayanan Informasi : Sub Koordinator Kurikulum/ 
   membidangi TK/SD/SMP  
 Seksi Pengendalian : Koordinator Pengawas 
   Dindikbud   
 Seksi Layanan Pengaduan : Staf Dindikbud 
 

c. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan 
Pendidikan dengan susunan kepanitiaan 

1) Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan 

2) Ketua                 : Guru/Wakasek 

3) Sekretaris : Guru/Wakasek 

4) Bendahara : BendaharaPembantu 

5) Seksi :  

 Seksi Pendaftaran  : Jumlah sesuai kebutuhan 

 Seksi Humas : Jumlah sesuai kebutuhan 

 Seksi Verifikasi : Jumlah sesuai kebutuhan 

Susunan kepanitiaan sebagaimana di atas dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. 



d. Tugas Panitia 
1) Ruang lingkup tugas panitia tingkat kabupaten 

a) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan 
Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat 
kabupaten; 

b) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam 
Penerimaan Peserta Didik Baru; 

c) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan 
Penerimaan Peserta Didik Baru; 

d) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada 
masyarakat; 

e) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang 
Penerimaan Peserta Didik Baru; 

f) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
Penerimaan Peserta Didik Baru. 

 
2) Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan: 

a) Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah. 

b) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat 
pendaftaran lainnya; 

c) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti; 

d) Menerima pendaftaran peserta didik; 

e) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran; 

f) Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran; 

g) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta 
mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang 
mengundurkan diri; 

h) Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi; 

i) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang 
diterima berdasarkan hasil seleksi;  

j) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima; 

k) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan 
pengaduan; dan 

l) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta 
Didik Baru kepada Kepala Dinas Dikbud. 

 
3. Pelaksanaan 

a. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring 
(daring/online) dan luar jejaring (luring/offline). 

b. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 
melaksanakan PPDB pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 
setiap tahun. 

c. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib 
mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi 
PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung 
berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil 
penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman 
sekolah maupun media lainnya. 

d. Dalam proses pelaksanaan PPDB mengacu pada protokol 
penanganan Covid-19. 
 



4. Persyaratan 
 

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) 
atau bentuk lain yang sederajat : 
 

a. Calon Peserta Didik Baru berusia 7 tahun atau paling rendah 6 
(enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; 

b. Sekolah memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru 
kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun; 

c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 
(lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan 
yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi 
kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang 
dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; 

d. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru 
sekolah; 

e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan 
pendidikan layanan khusus dapat melebihi persyaratan usia dalam 
pelaksanaan PPDB. 

f. Persyaratan usia dikecualikan bagi peserta didik penyandang 
disabilitas 

g. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b) tersebut 
dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak 
yang berwenang dengan menunjukkan dokumen asli. 

h. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) foto copy Kartu Keluarga yang 
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan menunjukkan 
dokumen asli. 

i. Bagi Warga Negara Asing (WNA) foto copy Kartu Ijin Tinggal dan 
membawa dokumen asli terkait. 

j. Surat penugasan/mutasi dari instansi, lembaga, kantor, atau 
perusahaan yang mempekerjakan (untuk jalur perpindahan 
orangtua/wali) 

k. Surat Ketarangan dari desa terdaftar dalam Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) (untuk jalur afirmasi) 

l. Calon Peserta didik dengan kriteria anak berkebutuhan khusus 
(ABK) diterima sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
5. Jalur Pendaftaran PPDB 

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut : 
           a. Jalur Zonasi 

b. Jalur Afirmasi 
c. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali; dan/atau  

 
6. Ketentuan Jalur 

a. Jalur Zonasi diatur sebagai berikut : 
1). Jalur Zonasi berdasarkan kedekatan titik koordinat tempat 

tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju 
(berdasarkan aplikasi). 

2). Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu 
keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak 
tanggal pendaftaran PPDB. 



3).  Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili 
dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh 
lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang 
yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan 
telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak 
diterbitkannya surat keterangan domisili bagi yang kartu 
keluarganya masih dari luar Kabupaten Purworejo. 

4). Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu 
keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah 
kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal. 

 
b. Jalur Afirmasi 

Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi calon 
peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak 
mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam  
program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah dan penyandang disabilitas mampu ajar 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.   
 

c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 
Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud 
dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, 
atau perusahaan yang mempekerjakan. Dalam hal terdapat sisa 
kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali , maka sisa kuota 
dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat  
orang tua/wali mengajar.  
 

d. Ketentuan penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut:  
1) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi paling sedikit 70 % 

(tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. 
2) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur afirmasi paling sedikit 

15% ( l ima belas persen)dari daya tampung satuan 
pendidikan.  

3) Penerimaan  Peserta  Didik  Baru jalur perpindahan tugas 
orangtua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya 
tampung satuan pendidikan 

 

e. Ketentuan zona sebagaimana tersebut diatas dikecualikan untuk: 
1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; 
2) Sekolah berasrama; 
3) Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); 

 
7. Tempat Pendaftaran 

a. Tempat Pendaftaran Off-line : di SD Tujuan.  
b. Tempat Pendaftaran On-line : 

1) Mandiri melalui situs www.ppdb.purworejokab.go.id 
2) Datang langsung ke Sekolah penyelenggaran PPDB on-line 

 
8. Tata cara Pendaftaran 

a. Pendaftaran Off-line 
Pendaftaran Off-line dengan prosedur sebagai berikut : 

1. calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang ke 

sekolah yang dituju sesuai dengan jadwal PPDB. 



2. calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran dan 

berkas tambahan lain yang dipersyaratkan oleh sekolah 

kepada petugas pendaftaran. 

3. petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan berkas pendaftaran dari calon peserta didik. 

4. petugas pendaftaran menyerahkan bukti pendaftaran  kepada 

calon peserta didik. 

 
b. Pendaftaran On-line 

Pendaftaran On-line dengan prosedur sebagai berikut: 
1) calon peserta didik melakukan pendaftaran mandiri melalui 

laman www.ppdb.purworejokab.go.id sesuai jadwal yang 

ditetapkan; 

2)  calon peserta didik mendapatkan username dan password dari 

TK/PAUD masing-masing; 

3) calon peserta didik menginputkan username dan password ke 

dalam aplikasi PPDB ; 

4) dokumen syarat pendaftaran discan/difoto dan diupload 

(jpg/jpeg maksimal 2 MB ) ; 

5) calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran; 

6) Calon peserta didik menandatangani tanda bukti pendaftaran 

dan menyimpan untuk digunakan pada saat daftar ulang 

setelah dinyatakan diterima. 

c. Penentuan Jalur Pendaftaran  

Calon peserta didik menentukan jalur pendaftaran yang        

dipilih : 

a) calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur PPDB ; 
b) pilihan jalur yang tersedia adalah sebagai berikut : 

1. Jalur Zonasi 
2. Jalur Afirmasi 
3. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali 

c) calon peserta didik yang sudah memilih jalur  diberikan 
kesempatan memilih 2 sekolah; 

d) calon peserta didik menentukan pilihan 1 dan pilihan ke 2  
(dua) pada sekolah yang diinginkan. 

e) Apabila calon peserta didik hanya menentukan 1 pilihan, maka 
pilihan ke 2 dianggap sama dengan pilihan 1. 

f) khusus jalur perpindahan orangtua/wali hanya boleh memilih 

1 (satu) sekolah saja. 

 
9. Verifikasi 

a. Bagi yang melakukan pendaftaran mandiri langsung ke sekolah 
tujuan: 
1) Calon peserta didik wajib membawa berkas persyaratan ke 

sekolah tujuan yang menjadi pilihan pertama. 
2) Calon peserta didik  menyerahkan berkas pendaftaran  ke 

panitia sekolah. 
3) Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas. 
4) Panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran 2 

(dua) lembar ditandatangani panitia dan Calon peserta didik dan 
distempel. 

5) Tanda bukti verifikasi pendaftaran diserahkan kepada Calon 
peserta didik dan arsip disimpan panitia sekolah. 



6) Calon peserta didik yang telah diverifikasi secara otomatis akan 
masuk ke dalam jurnal PPDB. 

 

b. Bagi yang melakukan pendaftaran Mandiri online : 
1. Petugas verifikasi pendaftaran di sekolah melakukan verifikasi 

terhadap berkas pendaftaran yang ada dalam sistem PPDB; 
2. Calon peserta didik yang telah diverifikasi secara otomatis akan 

masuk ke dalam jurnal PPDB. 
 

10. Pemilihan Sekolah Tujuan ( On-Line ) 
Pemilihan sekolah tujuan dengan ketentuan : 
a. Calon peserta didik menentukan pilihan 1 dan pilihan ke 2  (dua) 

pada sekolah yang diinginkan.  
b. Khusus jalur perpindahan orangtua/wali hanya boleh memilih 1 

(satu) sekolah saja. 
c. Calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran dan dalam 

jurnal PPDB On-Line masih diterima tidak dapat melakukan 
pendaftaran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan PPDB On-
Line) 

d. Calon peserta didik yang tidak diterima saat seleksi sementara 
pada semua pilihan sekolah, diberikan kesempatan melakukan 
pendaftaran kembali sebanyak 1 (satu) kali. Kesempatan ini 
diberikan secara otomatis oleh sistem (reset sistem)   dengan 
ketentuan : 
1. selama waktu pendaftaran masih berlangsung 
2. ketentuan pendaftaran pada kesempatan ke 2 (dua) sama 

dengan ketentuan pendaftaran awal. 
e. Melakukan cabut berkas sama dengan melakukan undur diri dari 

system PPDB On-Line tidak diperkenankan mengajukan 
pendaftaran kembali di sekolah lain. 

 
11. Seleksi  

a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain 
yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas 
sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan 
belajar sebagai berikut: 
1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali 

untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD 
mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai 
berikut: 
a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun 

diprioritaskan untuk diterima; 
b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) 

tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan 
1) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun 

menjadi 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan diperuntukkan 
bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan 
istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar 
dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog 
profesional. 

2) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud 
angka 1) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan 
oleh dewan guru sekolah yang dituju. 

c. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud di atas 
sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak 
tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan 
sekolah. 



d. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau 
bentuk lain yang sederajat tidak dilakukan tes membaca, 
menulis dan berhitung 

 

12. Jadwal Pendaftaran 

 

No 
Status 
Satuan 

Pendidikan 

Pendaftaran/ 
Verifikasi 

berkas 

Analisis, 
Penyusunan 

Peringkat 

Pengu 

muman 
Pendaftaran 

Ulang 

Hari-hari 

Pertama 

masuk 

sekolah 

1 SD Negeri 27-30 Juni 1-2 Juli 4 Juli 5-7 Juli 18 Juli 

2 SD Swasta 27 Juni – 1 Juli 2 Juli 4 Juli 5-7 Juli 18 Juli 

 

13. Pengumuman PPDB 

a. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang 
memuat waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, seleksi, 
penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang. 

b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui: 
Papan pengumuman/banner di satuan pendidikan penyelenggara 
PPDB 

 

14. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang 

a. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah 
diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada 
sekolah yang bersangkutan; 

b. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan 
diterima adalah sebagai berikut: 
1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan 
2) Menunjukkan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama 

(SKYBS) asli; dan atau 
3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang 

bersangkutan; 
c. Pendataan ulang dilakukan oleh SD untuk memastikan status 

peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan; 
d. Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari 

peserta didik. 
 

15. Biaya 
a. Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023, calon peserta 

didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SD Negeri tidak 
dipungut biaya pendaftaran; 

b. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada 
sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
dibebankan pada BOS. 

 
D. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten, 
antar kabupaten dalam satu daerah provinsi, antar provinsi 
dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala 
sekolah yang dituju; 
 
 



2. Dalam perpindahan peserta didik antar sekolah sebagaimana dimaksud 
pada nomor 1 dalam satu daerah kabupaten hanya diperkenankan 
setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran pada sekolah 
asal selama 2 semester; 

3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud 
pada nomor 1, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui 
Data Pokok Pendidikan (Dapodik); 

4. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau 
informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak 
pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan 
yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang 
bersangkutan; 

5. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan 
perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke sekolah 
yang bersangkutan; 
 

E. ROMBONGAN BELAJAR 
1. Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar 

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai 
berikut: 
a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) 

peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta 
didik; 

b. Ketentuan tersebut diatas dikecualikan bagi sekolah di daerah yang 
jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan 
jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar. 
 

2. Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah 
Jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur sebagai berikut: 
a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 

(enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan 
belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan 
belajar; 

b. Penambahan rombongan belajar pada satuan pendidikan harus 
seizin Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 6 (enam) bulan 
sebelum pelaksanaan PPDB. 
 

F. PELAPORAN DAN PENGAWASAN 
1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan 

peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala 
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo; 

2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan memiliki kanal pelaporan untuk 
menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB; 

3. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo akan 
melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB; 

 
G. LARANGAN 

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. 

 
H. SANKSI 

1. Pelanggaran terhadap surat edaran ini akan diberikan sanksi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 



Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 
dapat memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau 
Tenaga Kependidikan, berupa: 
a. Teguran tertulis; 
b. Penundaan atau pengurangan hak; 

2. Pemberian sanksi sebagaimana tersebut pada nomor 1, selain sanksi 
administratif juga dapat diberlakukan sanksi lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 
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. 

 
I. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Dalam penerimaan peserta didik baru dalam satuan pendidikan: 
a. tidak ada penerimaan cadangan 
b. tidak ada praktik pungutan liar dan praktik negatif lainnya 
c. tidak diperkenankan menggunakan ruang selain ruang kelas 

untuk kegiatan belajar mengajar  
2. Satuan pendidikan mensosialisasikan/membuat pengumuman 

kepada seluruh masyarakat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru 
setelah diterimanya edaran ini 

3. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan membuka Pos Pengaduan 

4. Untuk pembukaan gelombang baru PPDB yang dikarenakan masih 
tersedianya kapasitas yang belum terpenuhi harus dengan izin Kepala 
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. 

5. Hari pertama tahun pelajaran baru 2022/2023 adalah Senin, 18 Juli 
2022 

6. Hari-hari pertama masuk sekolah dimulai dengan Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (MPLS) sesuai kalender pendidikan tahun 
pelajaran 2022/2023. 

7. MPLS bukan arena perpeloncoan bagi peserta didik baru namun 
sebagai wahana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan 
sekolah serta menumbuhkan kebanggaan terhadap sekolah sehingga 
tidak diperkenankan adanya kekerasan fisik maupun mental. 

8. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran 
data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara 
berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. 

 
J. KETENTUAN PERALIHAN 

1. Pada saat surat edaran ini mulai berlaku, sekolah yang memiliki 
jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada sekolah 
yang tidak sesuai edaran ini maka: 
a. Pada tahun pelajaran 2022/2023 wajib menyesuaikan ketentuan 

jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan jumlah 
rombongan belajar pada sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD 
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 atau 
bentuk lain yang sederajat, paling lama 5 (lima) tahun sejak Surat 
Keputusan ini kami sampaikan; dan 

 





KUOTA JUMLAH SISWA PERJALUR PADA SD NEGERI 
YANG MELAKSANAKAN PPDB ON-LINE 

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2022/2023 
 

NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 SD N 
KEMANUKAN 
20306469 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

2 SD NEGERI 
BAGELEN 
20306268 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

3 SD NEGERI 
BAPANGSARI 
20306270 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 

(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 

dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

4 SD NEGERI 
BAPANGSARI 
20306278 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 SD NEGERI 
BUGEL 
20306525 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

6 SD NEGERI 
CLAPAR 
20306495 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

7 SD NEGERI 
DURENOMBO 
20306505 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

8 SD NEGERI 
DURENSARI 
20306504 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

9 SD NEGERI 
HARGOROJO 
20306574 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 SD NEGERI 
KALIAGUNG 
20306549 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

11 SD NEGERI 
KALIREJO 
20342633 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

12 SD NEGERI 
KRENDETAN 
20306460 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

13 SD NEGERI 
KUWOJO 
20306440 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

14 SD NEGERI PIJI 
20306021 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15 SD NEGERI 
PUCUNGAN 
20306004 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

16 SD NEGERI 
SEMAGUNG 
20305852 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

17 SD NEGERI 
SEMAWUNG 
20305851 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

18 SD NEGERI 
SEMONO 
20305857 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

19 SD NEGERI 
SOKO 20305920 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 SD NEGERI 
SOKOAGUNG 
20305919 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

21 SD NEGERI 
SOMOREJO 
20342631 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

22 SD Negeri Tepus 
20306031 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

23 SD NEGERI 
TLOGOKOTES 
20306148 

Bagelen 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

24 SD NEGERI 2 
BOROKULON 
20338803 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 SD NEGERI 
BAJANGREJO 
20306267 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

26 SD NEGERI 
BANYUURIP 
20306260 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

27 SD NEGERI 
BENCOREJO 
20306276 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

28 SD NEGERI 
BOROWETAN 
20306514 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

29 SD NEGERI 
CANDINGASINA
N 20306522 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 SD NEGERI 
CANDISARI 
20306521 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

31 SD NEGERI 
CENGKAWAKRE
JO 20306507 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

32 SD NEGERI 
CONDONGSARI 
20306493 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

33 SD NEGERI 
GOLOK 
20306559 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

34 SD NEGERI 
KARANGDALEM 
20306429 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

35 SD NEGERI 
KENTENG 
20306482 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

36 SD NEGERI 
KERTOSONO 
20306477 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

37 SD NEGERI 
KLEDUNG 
KRADENAN 
20306443 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

38 SD Negeri 
Kliwonan 
20306441 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

39 SD NEGERI 
MALANGREJO 
20305979 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 SD NEGERI 
NGADIMERTO 
20305940 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

41 SD NEGERI 
PAKISREJO 
20306016 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

42 SD NEGERI 
POPONGAN 
20306240 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

43 SD NEGERI 
SOKOWATEN 
20305927 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

44 SD NEGERI 
SUMBERSARI 

20305916 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45 SD NEGERI 
SUROREJO 
20305899 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

46 SD NEGERI 
TANJUNGANOM 
20306254 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

47 SD NEGERI 
TEGALKUNING 
20338832 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

48 SD NEGERI 
TEGALMIRING 
20305911 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

49 SD NEGERI 
TEGALREJO 
20305910 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50 SD NEGERI 
TRIWARNO 
20306162 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

51 SD NEGERI 
WANGUNREJO 
20306131 

Banyu Urip 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

52 SD NEGERI 1 
PUCANGAGUNG 
20306239 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

53 SD NEGERI 1 
SUCENJURUTE
NGAH 20306255 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

54 SD NEGERI 2 
PUCANGAGUNG 
20306290 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

55 SD NEGERI 2 
SUCENJURUTE
NGAH 20306282 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

56 SD NEGERI 
BANDUNGKIDU
L 20306264 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

57 SD NEGERI 
BANDUNGREJO 
20306263 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

58 SD NEGERI 
BANJAREJO 
20306262 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

59 SD NEGERI 
BAYAN 
20306279 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

60 SD NEGERI 
BESOLE 
20306271 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

61 SD NEGERI 
BOTODALEMAN 
20306513 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

62 SD NEGERI 
BOTOREJO 
20306512 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

63 SD NEGERI 
BRINGIN 
20306518 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

64 SD NEGERI 
DEWI 20306492 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

65 SD NEGERI 
DUKUHREJO 
20338804 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

66 SD NEGERI 
GRANTUNG 
20306556 

Bayan 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

67 SD NEGERI 
JATINGARANG 
20306568 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

68 SD NEGERI 
JONO 20306541 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

69 SD NEGERI 
JRAKAH 
20306542 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

70 SD NEGERI 
KALIMIRU 
20306425 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

71 SD Negeri 
Ketiwijayan 
20306446 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

72 SD NEGERI 
KRANDEGAN 
20338811 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

73 SD NEGERI 
PEKUTAN 
20306025 

Bayan 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

74 SD NEGERI 
POGUNGJURUT
ENGAH 
20305987 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

75 SD NEGERI 
POGUNGKALAN
GAN 20305986 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

76 SD NEGERI 
POGUNGREJO 
20338818 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

77 SD Negeri 
Sambeng 
20305885 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

78 SD NEGERI 
TANGKISAN 
20305905 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

79 SD NEGERI 
TANJUNGREJO 
20305915 

Bayan 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

80 SD N 
KEDUNGPUCAN
G 20306411 

Bener 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

81 SD NEGERI 
BENER 
20306273 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

82 SD NEGERI 
BENOWO 
20306272 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

83 SD NEGERI 
CACABAN LOR 
20306523 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

84 SD NEGERI 
CELEP 
20306508 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

85 SD NEGERI 
GUNTUR 
20306554 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

86 SD NEGERI JATI 
20306571 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

87 SD NEGERI 
JOLODORO 
20306533 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

88 SD NEGERI 
KALIBOTO 
20338806 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

89 SD NEGERI 
KALIJAMBE 
20306543 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

90 SD NEGERI 
KALIURIP 
BENER 
20306418 

Bener 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

91 SD NEGERI 
KALIWADER 
20306427 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

92 SD NEGERI 
KAMIJORO 
20306432 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

93 SD NEGERI 
KARANGSARI 
20306398 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

94 SD NEGERI 
KEBONKLIWON 
20306406 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

95 SD NEGERI 
KEDUNGLOTEN
G 20306412 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

96 SD NEGERI 
KETOSARI 
20305942 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

97 SD NEGERI 
LEGETAN 
20306364 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

98 SD NEGERI 
LIMBANGAN 
20305969 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

99 SD NEGERI 
MANGGULJOYO 
20305978 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100 SD NEGERI 
MAYUNGSARI 
20305974 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

101 SD NEGERI 
MEDONO 
20305973 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

102 SD NEGERI 
NGASINAN 
20306245 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

103 SD NEGERI 
NGLARIS 
20305955 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

104 SD NEGERI 
PEKACANGAN 
20306026 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

105 SD NEGERI 
SENDANGSARI 
20305858 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

106 SD NEGERI 
SIDOMUKTI 
20305863 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

107 SD NEGERI 
SIDOSARI 
20305860 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

108 SD NEGERI 
SUKOWUWUH 
20305931 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

109 SD NEGERI 
WADAS 
20306132 

Bener 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

110 SD N 
BRUNOREJO 
20306528 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

111 SD NEGERI 1 
BRUNO 
20306356 

Bruno 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

112 SD NEGERI 1 
CEPEDAK 
20306352 

Bruno 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

113 SD NEGERI 2 
BRUNO 
20306235 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

114 SD NEGERI 2 
CEPEDAK 
20306218 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

115 SD NEGERI 
BLIMBING 
20350701 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

116 SD NEGERI 
BRONDONG 
20306519 

Bruno 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

117 SD NEGERI 
BRUNOSARI 
20306527 

Bruno 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

118 SD NEGERI 
GIYOMBONG 
20306560 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

119 SD NEGERI 
GOWONG 
20306558 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

120 SD NEGERI 
GUNUNGCOND
ONG 20306564 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

121 SD NEGERI 
KALIPURING 
20338810 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

122 SD NEGERI 
KALIWUNGU 
20306434 

Bruno 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

123 SD NEGERI 
KAMBANGAN 
20306433 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

124 SD NEGERI 
KARANGGEDAN
G 20306416 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

125 SD NEGERI 
KEMRANGGEN 
20306484 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

126 SD NEGERI 
KLAPASAWIT 
20342570 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

127 SD NEGERI 
NGABEAN 
20305941 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

128 SD NEGERI 
PAKISARUM 
20306017 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

129 SD NEGERI 
PLAOSAN 
20305991 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

130 SD NEGERI 
PLIPIRAN 
20305988 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

131 SD NEGERI 
PUSPO 
20338819 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

132 SD NEGERI 
ROWOPANJANG 
20305891 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

133 SD NEGERI 
SILO 20305925 

Bruno 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

134 SD NEGERI 
SINGOJOYO 
20305922 

Bruno 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

135 SD NEGERI 
TEGALSARI 
20305908 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

136 SD NEGERI 
TEGES 
20305907 

Bruno 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

137 SD NEGERI 
WATUDUWUR 
20306128 

Bruno 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

138 SD NEGERI 1 
BUTUH 
20306354 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

139 SD NEGERI 2 
BUTUH 
20306220 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

140 SD NEGERI 
ABEAN 
20306293 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

141 SD NEGERI 
ANDONG 
20306281 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

142 SD NEGERI 
BINANGUN 
20306259 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

143 SD NEGERI 
DLANGU 
20306490 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

144 SD NEGERI 
KALIWATU 
20306428 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

145 SD NEGERI 
KALIWATUBUMI 
20306437 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

146 SD NEGERI 
KALIWATUKRAN
GGAN 20306436 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

147 SD NEGERI 
KEDUNGAGUNG 
20306410 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

148 SD NEGERI 
KEDUNGMULYO 
20306395 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

149 SD NEGERI 
KEDUNGSARI 
20341053 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

150 SD NEGERI 
KETUG 
20306366 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

151 SD NEGERI 
KLEPU 
20306442 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

152 SD NEGERI 
KUNIR 
20306453 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

153 SD NEGERI 
LANGENREJO 
20305970 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

154 SD NEGERI 
LUBANGKIDUL 
20305965 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

155 SD NEGERI 
LUBANGLOR 
20305964 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

156 SD NEGERI 
LUGU 20305962 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

157 SD NEGERI 
LUGUREJO 
20305971 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

158 SD NEGERI 
MANGUNJAYAN 
20305977 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

159 SD NEGERI 
PANGGELDLAN
GU 20306010 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

160 SD NEGERI 
POLOMARTO 
20305985 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

161 SD NEGERI 
ROWODADI 
20305881 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

162 SD NEGERI 
SIDOMULYO 
20305862 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

163 SD NEGERI 
SRUWOHDUKU
H 20305936 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

164 SD NEGERI 
SRUWOHREJO 
20305935 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

165 SD NEGERI 
TAMANSARI 
20305897 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

166 SD NEGERI 
TLOGOREJO 
20306147 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

167 SD NEGERI 
WARENG 
20306129 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

168 SD NEGERI 
WIRONATAN 
20306143 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

169 SD NEGERI 
WONOREJOKUL
ON 20306138 

Butuh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

170 SD N 1 
LUGOSOBO 
20305963 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

171 SD NEGERI 1 
BULUS 
20306355 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

172 SD NEGERI 1 
GINTUNGAN 
20306360 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

173 SD NEGERI 1 
MLARAN 
20306350 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

174 SD NEGERI 1 
REDIN 
20306238 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

175 SD NEGERI 1 
SEREN 
20306247 

Gebang 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

176 SD NEGERI 2 
BULUS 
20306221 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

177 SD NEGERI 2 
GINTUNGAN 
20306215 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

178 SD NEGERI 2 
LUGOSOBO 
20338503 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

179 SD NEGERI 2 
MLARAN 
20338815 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

180 SD NEGERI 2 
REDIN 
20306289 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

181 SD NEGERI 2 
SEREN 
20306285 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

182 SD NEGERI 
BENDOSARI 
20306275 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

183 SD NEGERI 
GEBANG 
20306502 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

184 SD NEGERI 
GERDUREJO 
20306498 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

185 SD NEGERI 
KALITENGKEK 
20306420 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

186 SD NEGERI 
KEMIRI 
20306474 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

187 SD NEGERI 
KRAGILAN 
20306461 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

188 SD NEGERI 
KROYO 
20306459 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

189 SD NEGERI 
NGAGLIK 
20305949 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

190 SD NEGERI 
NGEMPLAK 
20305956 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

191 SD NEGERI 
PAKEM 
20306018 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

192 SD NEGERI 
PELUTAN 
20306024 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

193 SD NEGERI 
PENUNGKULAN 
20306009 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

194 SD NEGERI 
RENDENG 
20305873 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

195 SD NEGERI 
SALAM 
20305887 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

196 SD NEGERI 
TLOGOSONO 
20306150 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

197 SD NEGERI 
WINONGKIDUL 
20306133 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

198 SD NEGERI 
WINONGLOR 
20306134 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

199 SD NEGERI 
WONOTOPO 
20306211 

Gebang 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

200 SD NEGERI 1 
AGLIK 
20306372 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

201 SD NEGERI 1 
PATUTREJO. 
20306029 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

202 SD NEGERI 2 
AGLIK 
20306251 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

203 SD NEGERI 2 
PATUTREJO 
20338817 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

204 SD NEGERI 
BAKUREJO 
20306266 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

205 SD NEGERI 
BANYUYOSO 
20340964 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

206 SD NEGERI 
BENDUNGAN 
20306274 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

207 SD NEGERI 
DUDUKULON 
20306496 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

208 SD NEGERI 
DUDUWETAN 
20306497 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

209 SD NEGERI 
DUKUH 
DUNGUS 
20306506 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

210 SD NEGERI 
GADINGPASAR 
20306503 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

211 SD NEGERI 
GRABAG 
20306557 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

212 SD NEGERI 
HARJOBINANG
UN 20306573 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

213 SD Negeri 
Kalirejo 
20306423 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

214 SD NEGERI 
KEDUNGGONG 
20306409 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

215 SD NEGERI 
KEDUNGKAMAL 
20306413 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

216 SD NEGERI 
KERTOJAYAN 
20306478 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

217 SD NEGERI 
KESE 20306464 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

218 SD Negeri 
ketawang 
20342632 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

219 SD NEGERI 
KETAWANGREJ
O 20306447 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

220 SD NEGERI 
KUMPULREJO 
20306455 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

221 SD Negeri 
Munggangsari 
20305945 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

222 SD NEGERI 
NOYOSUTAN 
20338816 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

223 SD Negeri 
Pasaranom 
20306020 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

224 SD Negeri 
Rejosari 
20341553 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

225 SD Negeri 
Rowodadi 
20341470 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

226 SD NEGERI 
ROWOREJO 
20305889 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

227 SD NEGERI 
SANGUBANYU 
20305883 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

228 SD NEGERI 
SUMBERAGUNG 
20305929 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

229 SD Negeri 
Tegalrejo 
20341474 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

230 SD NEGERI 
TLEPOKWETAN 
20306151 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

231 SD NEGERI 
TRIMULYO 
20306164 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

232 SD NEGERI 
TULUSREJO 
20306161 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

233 SD NEGERI 
TUNGGULREJO 
20306159 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

234 SD NEGERI 
UKIRSARI 
20306144 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

235 SD NEGERI 
WOLOJURUTEN
GAH 20306141 

Grabag 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

236 SD NEGERI 
WONOENGGAL 
20306139 

Grabag 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

237 SD NEGERI 1 
DONOREJO 
20306488 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

238 SD NEGERI 1 
SUDOROGO 
20305934 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

239 SD NEGERI 1 
TLOGOREJOGU
WO 20306156 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

240 SD NEGERI 2 
DONOREJO 
20306217 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

241 SD NEGERI 2 
HARDIMULYO 
20338805 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

242 SD NEGERI 2 
JATIREJO 
20306214 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

243 SD NEGERI 2 
SUDOROGO 
20338831 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

244 SD NEGERI 2 
TLOGOREJOGU
WO 20306292 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

245 SD NEGERI 3 
DONOREJO 
20306298 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

246 SD NEGERI 3 
TLOGOREJOGU
WO 20306296 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

247 SD NEGERI 
HULOSOBO 
20306572 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

248 SD NEGERI 
JEKETRO 
20306540 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

249 SD NEGERI 
JELOK 
20306539 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

250 SD NEGERI 
KALIGESING 
20306548 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

251 SD NEGERI 
KALIHARJO 
20306544 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

252 SD NEGERI 
KARANGNONGK
O 20306402 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

253 SD NEGERI 
KEDUNGGUBAH 
20306408 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

254 SD NEGERI 
NGARAN 
20305958 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

255 SD NEGERI 
PANDANREJO 
20306015 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

256 SD NEGERI 
PUCUNGROTO 
20306003 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

257 SD NEGERI 
PURBOWONO 
20305998 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

258 SD NEGERI 
SLEWAH 
20305921 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

259 SD NEGERI 
SOMONGARI 
20305937 

Kaligesing 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

260 SD NEGERI 
SUMOWONO 
20305903 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

261 SD NEGERI 
TAWANGSARI 
20305912 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

262 SD NEGERI 
TLOGOBULU 
20306149 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

263 SD NEGERI 
TLOGOREJO B 
20340965 

Kaligesing 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

264 SD NEGERI 1 
KEDUNGPOMAH
AN 20306368 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

265 SD NEGERI 1 
KEMIRILOR 
20306367 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

266 SD NEGERI 1 
WINONG 
20306253 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

267 SD NEGERI 2 
KEDUNGPOMAH
AN 20306223 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

268 SD NEGERI 2 
KEMIRILOR 
20306224 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

269 SD NEGERI 2 
WINONG 
20306301 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

270 SD NEGERI 
DILEM 
20306491 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

271 SD NEGERI 
GEDONG 
20306500 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

272 SD NEGERI 
GENTAN 
20306499 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

273 SD NEGERI 
GESIKAN 
20306486 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

274 SD NEGERI 
GIRIJOYO 
20306562 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

275 SD NEGERI 
GUNUNGTEGES 
20306565 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

276 SD NEGERI 
JATIWANGSAN 
20306552 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

277 SD Negeri 
Kaliglagah 
20342612 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

278 SD NEGERI 
KALIMENENG 
20306426 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

279 SD NEGERI 
KALIURIP 
KEMIRI 
20341547 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

280 SD NEGERI 
KARANGDUWUR 
20306417 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

281 SD NEGERI 
KARANGLUAS 
20306404 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

282 SD NEGERI 
KEDUNGLO 
20306407 

Kemiri 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

283 SD NEGERI 
KEMIRI 
20342630 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

284 SD NEGERI 
KEMIRI KIDUL 
20306475 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

285 SD NEGERI 
KEREP 
20306479 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

286 SD NEGERI 
KLUWUNG 
20306462 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

287 SD NEGERI 
KROYOKULON 
20306458 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

288 SD NEGERI 
KROYOLOR 
20306457 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

289 SD NEGERI 
LONING 
20305967 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

290 SD NEGERI 
PAGERON 
20306030 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

291 SD NEGERI 
PURBAYAN 
20306001 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

292 SD NEGERI 
REBUG 
20305877 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

293 SD NEGERI 
REJOSARI 
20305876 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

294 SD NEGERI 
REJOWINANGU
N 20305874 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

295 SD NEGERI 
ROWOBAYEM 
20305880 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

296 SD NEGERI 
SAMPING 
20305884 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

297 SD NEGERI 
SAWANGAN 
20362402 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

298 SD NEGERI 
SEMAYU 
20305848 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

299 SD NEGERI 
SIDODADI 
20305865 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

300 SD NEGERI 
SUKOGELAP 
20305933 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

301 SD NEGERI 
SUTORAGAN 
20305898 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

302 SD NEGERI 
TURUS 
20306145 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

303 SD NEGERI 
WANUROJO 
20306130 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

304 SD NEGERI 
WONOSARI 
20306136 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

305 SD NEGERI 
WONOSUKO 
20306167 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

306 SDN PAITAN 
20306226 

Kemiri 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

307 SD N 1 
KUTOARJO 
20306365 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

308 SD NEGERI 1 
BAYEM 
20306359 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

309 SD NEGERI 1 
KATERBAN 
20306369 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

310 SD NEGERI 1 
PACOR 
20306243 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

311 SD NEGERI 1 
SEMAWUNGDAL
EMAN 20306237 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

312 SD NEGERI 1 
WIRUN 
20306252 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

313 SD NEGERI 2 
BAYEM 
20306248 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

314 SD NEGERI 2 
KATERBAN 
20306213 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

315 SD NEGERI 2 
KUTOARJO 
20306232 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

316 SD NEGERI 2 
PACOR 
20306227 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

317 SD NEGERI 2 
SEMAWUNGDAL
EMAN 20306288 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

318 SD NEGERI 2 
WIRUN 
20306300 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

319 SD NEGERI 3 
WIRUN 
20306295 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

320 SD NEGERI 
BANDUNG 
20306265 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

321 SD Negeri 
Blimbing 
Kutoarjo 
20306516 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

322 SD NEGERI 
KALIGESING. 
KTA 20341191 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

323 SD NEGERI 
KARANGREJO. 
20306400 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

324 SD NEGERI 
KARANGWULUH 
20306397 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

325 SD NEGERI 
KEBONDALEM 
20306405 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

326 SD NEGERI 
KEMADU 
20306470 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

327 SD NEGERI 
KEPUH 
20306480 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

328 SD NEGERI 
KIYANGKONGR
EJO 20306445 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

329 SD NEGERI 
KUWUREJO 
20305982 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

330 SD NEGERI 
MAJIR 
20305980 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

           23               4                       1            28  

331 SD NEGERI 
PANDEAN 
20306014 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

           23               4                       1            28  

332 SD NEGERI 
PRAJURITAN 
20305995 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

           23               4                       1            28  

333 SD NEGERI 
PRINGGOWIJAY
AN 20306005 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

334 SD NEGERI 
SAWUNGGALIN
G 20305856 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

335 SD NEGERI 
SEMAWUNG 
KEMBARAN 
20305849 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

336 SD NEGERI 
SENEPO 
20305868 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

337 SD NEGERI 
SIDARUM 
20305866 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

338 SD NEGERI 
SOKOHARJO 
20305918 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

339 SD NEGERI 
SUREN 
20305902 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

340 SD NEGERI 
TEPUS KULON 
20306154 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

341 SD NEGERI 
TEPUSWETAN 
20306166 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

342 SD NEGERI 
TUNGGORONO 
20306160 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

343 SD NEGERI 
TURSINO 
20306157 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

344 SD NEGERI 
WIROTAMAN 
20306142 

Kutoarjo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

345 SD N LOANO 
20305968 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

346 SD NEGERI 1 
MARON 
20306362 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

347 SD NEGERI 1 
MUDALREJO 
20305946 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

348 SD NEGERI 1 
SEPARE 
20306246 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

349 SD NEGERI 2 
MARON 
20338504 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

350 SD NEGERI 2 
MUDALREJO 
20306230 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

351 SD NEGERI 2 
SEPARE 
20306286 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

352 SD NEGERI 
GUYANGAN 
20306576 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

353 SD NEGERI 
JETIS 20338822 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

354 SD NEGERI 
KALIGLAGAH 
20306547 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

355 SD NEGERI 
KALIKALONG 
20306438 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

356 SD NEGERI 
KALINONGKO 
20306424 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

357 SD NEGERI 
KALISEMO 
20306421 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

358 SD NEGERI 
KARANGREJO 
20351811 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

359 SD NEGERI 
KEBONGUNUNG 
20306396 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

360 SD NEGERI 
KEDUNGPOH 
20306439 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

361 SD NEGERI 
KEMBARAN 
20306467 

Loano 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

362 SD NEGERI 
KEMEJING 
20306466 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

363 SD NEGERI 
NGARGOSARI 
20305957 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

364 SD NEGERI 
RIMUN 
20305872 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

365 SD NEGERI 
SEDAYU 
20305853 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

366 SD NEGERI 
TEPANSARI 
20305895 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

367 SD NEGERI 
TRIDADI 
20306165 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

368 SD NEGERI 
TRIREJO 
20306163 

Loano 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

369 SD NEGERI 
AWU-AWU 
20306280 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

370 SD NEGERI 
BUKUR 
20306524 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

371 SD NEGERI 
COKROYASAN 
20306494 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

372 SD NEGERI 
GIRIREJO 
20306561 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

373 SD NEGERI 
JOMBANG 
20306532 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

374 SD Negeri 
Kaliwungu 
20306435 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

375 SD NEGERI 
KEBURUHAN 
20306250 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

376 SD NEGERI 
KEDONDONG 
20306414 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

377 SD NEGERI 
KUMPULSARI 
20306454 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

378 SD NEGERI 
NGOMBOL 
20305953 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

379 SD NEGERI 
PAGAK 
20305983 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

380 SD NEGERI 
PEJAGRAN 
20306028 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

381 SD NEGERI 
RASUKAN 
20305879 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

382 SD NEGERI 
RINGGIT 
20305871 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

383 SD NEGERI 
SEBOROPASAR 
20305854 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

384 SD NEGERI 
SECANG 
20338827 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

385 SD NEGERI 
SUMBERREJO 
20305917 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

386 SD NEGERI 
TANJUNG 
20305906 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

387 SD NEGERI 
WINGKOHARJO 
20306126 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

388 SD NEGERI 
WINGKOMULYO 
20306125 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

389 SD NEGERI 
WONOBOYO 
20306140 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

390 SD Negeri 
Wonosari 
20340958 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

391 SD NEGERI 
WONOSRI 
20338829 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

392 SD NEGERI 
WUNUT 
20306197 

Ngombol 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

393 SD NEGERI 1 
KALIGINTUNG 
20306370 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

394 SD NEGERI 1 
PRAPAGLOR 
20306006 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

395 SD NEGERI 2 
KALIGINTUNG 
20338502 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

396 SD NEGERI 2 
PRAPAGLOR 
20306302 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

397 SD NEGERI 
BLEKATUK 
20306394 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

398 SD NEGERI 
BRENGKOL 
20306509 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

399 SD NEGERI 
GIRIGONDO 
20306563 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

400 SD NEGERI 
KALIGONDANG 
20306545 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

401 SD NEGERI 
KALIJERING 
20306531 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

402 SD NEGERI 
KALIKOTES 
20338825 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

403 SD NEGERI 
KEBURUSAN 
20306415 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

404 SD NEGERI 
KEMBANGKUNI
NG 20306468 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

405 SD NEGERI 
KENDALREJO 
20306483 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

406 SD NEGERI 
KESAWEN 
20306476 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

407 SD NEGERI 
LUWENGLOR 
20305972 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

408 SD NEGERI 
MEGULUNGKID
UL 20305961 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

409 SD NEGERI 
MEGULUNGLOR 
20305960 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

410 SD NEGERI 
MUNGGANGSAR
I 20354429 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

411 SD NEGERI 
NGAMPEL 
20305950 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

412 SD NEGERI 
PAMRIYAN 
20306019 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

413 SD Negeri 
Pekacangan 
20354531 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

414 SD NEGERI 
PEPE 20306022 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

415 SD NEGERI 
PITURUH 
20306007 

Pituruh 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

416 SD NEGERI 
POLOWANGI 
20305994 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

417 SD NEGERI 
PRIGELAN 
20306487 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

418 SD NEGERI 
SAMBENG 
20354110 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

419 SD Negeri 
Sawangan 
20305882 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

420 SD NEGERI 
SEPATHI 
20305867 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

421 SD NEGERI 
SIGENUK 
20305894 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

422 SD NEGERI 
SIKAMBANG 
20305926 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

423 SD NEGERI 
SOMOGEDE 
20305928 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

424 SD NEGERI 
SUMBER 
20305930 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

425 SD NEGERI 
SUTOGATEN 
20305901 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

426 SD NEGERI 
TAPEN 
20305914 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

427 SD NEGERI 
TASIKMADU 
20305913 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

428 SD NEGERI 
TERSIDILOR 
20306153 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

429 SD NEGERI 
TUNJUNGTEJO 
20306158 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

430 SD NEGERI 
WONOSIDO 
20338830 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

431 SD NEGERI 
WONOYOSO 
20306198 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

432 SDN 
NGANDAGAN 
20305959 

Pituruh 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

433 SD NEGERI 1 
JENARWETAN 
20306361 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

434 SD NEGERI 2 
JENARWETAN 
20337822 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

435 SD NEGERI 
BLENDUNG 
20306529 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

436 SD NEGERI 
BRAGOLAN 
20306511 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

437 SD NEGERI 
BUBUTAN 
20306526 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

438 SD NEGERI 
GEPARANG 
20338821 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

439 SD NEGERI 
GESING 
20306530 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

440 SD NEGERI 
JATIMALANG 
20306570 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

441 SD NEGERI 
JATINEGORO 
20306569 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

442 SD NEGERI 
JENAR KIDUL 
20306538 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

443 SD NEGERI 
JENARLOR 
20306537 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

444 SD NEGERI 
JOGOBOYO 
20306535 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

445 SD NEGERI 
JOGORESAN 
20306534 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

446 SD NEGERI 
KARANGMULYO 
20306403 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

447 SD Negeri 
Karangsari 
20354362 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

448 SD NEGERI 
KEDUREN 
20306471 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

449 SD NEGERI 
KESUGIHAN 
20306450 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

450 SD NEGERI 
KETANGI 
20306449 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

451 SD NEGERI 
MADURETNO 
20305981 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

452 SD NEGERI 
NAMPUREJO 
20305943 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

453 SD NEGERI 
PENGALASAN 
20306023 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

454 SD NEGERI 
PURWODADI 
20305996 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

455 SD NEGERI 
PURWOSARI 
20305893 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

456 SD Negeri 
Sendangsari 
20353954 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

457 SD NEGERI 
SIDOHARJO 
20305864 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

458 SD NEGERI 
SUKOMANAH 
20305932 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

459 SD Negeri 
Tlogorejo 
20354071 

Purwodadi 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

460 SD N 
PANGENGUDAN
G 20306013 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

461 SD NEGERI 1 
BALEDONO 
20306371 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

462 SD NEGERI 1 
CANGKREPLOR 
20306353 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

463 SD NEGERI 1 
GANGGENG 
20306351 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

464 SD NEGERI 1 
MRANTI 
20306257 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

465 SD NEGERI 1 
PACEKELAN 
20306244 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

466 SD NEGERI 1 
PANGENJURUT
ENGAH 
20306011 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

467 SD NEGERI 1 
PANGENREJO 
20306241 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

468 SD NEGERI 2 
BALEDONO 
20306249 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

469 SD NEGERI 2 
CANGKREPLOR 
20306219 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

470 SD NEGERI 2 
GANGGENG 
20306216 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

471 SD NEGERI 2 
MRANTI 
20306231 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

472 SD NEGERI 2 
PACEKELAN 
20306228 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

473 SD NEGERI 2 
PANGENJURUT
ENGAH 
20306225 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

474 SD NEGERI 2 
PANGENREJO 
20306212 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

475 SD NEGERI 3 
BALEDONO 
20306299 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

476 SD NEGERI 
BRENGGONG 
20306510 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

477 SD NEGERI 
BRENGKELAN 
20306236 

Purworejo 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

478 SD NEGERI 
CANGKREP 
KIDUL 
20306520 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

479 SD NEGERI 
DONORATI 
20306489 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

480 SD NEGERI 
DOPLANG 
20338820 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

481 SD NEGERI 
KEDUNGSARI 
20306473 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

482 SD NEGERI 
KEPATIHAN 
20306481 

Purworejo 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

483 SD NEGERI 
KESENENG 
20306463 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

484 SD Negeri 
Kliwonan 
Purworejo 
20306452 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

485 SD NEGERI 
MUDAL 
20305947 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

486 SD NEGERI 
NGUPASAN 
20305952 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

487 SD NEGERI 
PADUROSO 
20305939 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

488 SD Negeri 
Plaosan 
20305990 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 

didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 

calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

489 SD NEGERI 
PURWOREJO 
20305984 

Purworejo 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

490 SD NEGERI 
SEBOMENGGAL
AN 20305855 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1             8  

491 SD NEGERI 
SEMAWUNG 
20341035 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

492 SD NEGERI 
Sidomulyo 
20353818 

Purworejo 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

493 SD NEGERI 
SIDOREJO 
20306256 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  



NO 
NAMA 

SEKOLAH                                    
NPSN 

KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(70%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA (5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

494 SD NEGERI 
SINDURJAN 
20305924 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

495 SD NEGERI 
TAMBAKREJO 
20305896 

Purworejo 56 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            45               8                       3            56  

496 SD NEGERI 
TIRTODRANAN 
20306152 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  

497 SD NEGERI 
WONOROTO 
20306137 

Purworejo 28 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

berdasarkan surat 
mutasi orangtua 
siswa 

            23               4                       1            28  





LAMPIRAN III 
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR :424.1/  0126  /2022 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN 
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN 
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023 
 

 
 

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2022/2023 

 
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah 
Pertama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten Purworejo Nomor : 424.1/0126 /2022 tanggal 20 Mei 
2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, 
Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023, 
sebagai berikut : 
 
A. KETENTUAN UMUM 

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan  : 
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah jenjang pendidikan dasar 

pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah 
lulus sekolah dasar.  

2. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, 
adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP. 

3. Penerimaan Peserta Didik Baru On Line, yang selanjutnya disingkat 
PPDB On-line adalah system penerimaan peserta didik baru pada 
sekolah menengah pertama negeri dengan proses entry data base, 
seleksi otomatis oleh aplikasi dan hasil seleksi otomatis ditampilkan 
setiap waktu secara on-line 

4. Situs resmi PPDB On-Line adalah website resmi PPDB On-Line 
Kabupaten Purworejo yang beralamatkan : 
www.ppdb.purworejokab.go.id 

5. PPDB On-Line dilaksanakan pada jenjang SMP Negeri 
6. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang 

menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan 
SMK/MAK mencakup Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, 
Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. 

7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada 
satuan kelas dalam satu satuan pendidikan. 
 

B. TUJUAN 
Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP dan Bentuk Lain Yang 
Sederajat bertujuan  untuk mendorong peningkatan akses layanan 
pendidikan, dilakukan secara : 



A. Objektif artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik 
baru maupun peserta didik pindahan harus memenuhi ketentuan-
ketentuan yang diatur didalam Surat Edaran ini. 

B. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus 
terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta 
didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang 
mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik. 

C. Akuntabel artinya penerimaan peserta didik harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik yang menyangkut 
prosedur maupun hasilnya. 
 

C. TATA CARA PPDB 
1. Penyelenggara. 

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 diselenggarakan 
oleh setiap satuan pendidikan SMP di Kabupaten Purworejo 
berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh 
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo. 

2. Kepanitiaan. 
a. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di 

tingkat kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan 
pendidikan selaku pelaksana. 

b. Panitia tingkat kabupaten dibentuk oleh Bupati Purworejo, 
dengan susunan panitia : 
1) Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan, 
                                                 Dan Kebudayaan 
2) Ketua : Sekretaris Dinas Dikbud 
3) Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan 
                                                 Paud, PNF  
 : Kepala Bidang Pembinaan SD 
 : Kepala Bidang Pembinaan SMP  
4) Sekretaris  : Kepala Sub Bag. Perencanaan  
5) Seksi :  
    Seksi Pendataan :  Sub Bagian Perencanaan  

     Dinas Dikbud  
 Seksi Pelayanan Informasi : Sub Koordinator Kurikulum/ 
   membidangi TK/SD/SMP  
 Seksi Pengendalian : Koordinator Pengawas 
   Dinas Dikbud  
 Seksi Layanan Pengaduan : Staf Dindikbud 

    
c. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan 

Pendidikan dengan susunan kepanitiaan 
1) Penanggungjawab  :  Kepala Satuan Pendidikan 
2) Ketua  : Guru/Wakasek 
3) Bendahara   : Bendahara Pembantu 
4) Seksi  : 
 Seksi Pendaftaran  : Jumlah sesuai kebutuhan 
 Seksi Humas  : Jumlah sesuai kebutuhan 
 Seksi Verifikasi   : Jumlah sesuai kebutuhan 
Susunan kepanitiaan sebagaimana di atas dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. 
 

d. Tugas Panitia 
1) Ruang lingkup tugas panitia tingkat kabupaten 



a) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan 
Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat 
kabupaten 

b) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam 
Penerimaan Peserta Didik Baru; 

c) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan 
Penerimaan Peserta Didik Baru; 

d) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi  pada 
masyarakat; 

e) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang 
Penerimaan Peserta Didik Baru; 

f) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
Penerimaan Peserta Didik Baru. 

 
2) Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan: 

a) Melakukan sosialisasi PPDB ditingkat wilayah. 
b) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat 

pendaftaran lainnya; 
c) Menyiapkan formulir dan tanda bukti pendaftaran; 
d) Menerima pendaftaran peserta didik; 
e) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran; 
f) Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran; 
g) Mencatat dan memberikan   surat pencabutan berkas 

serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang 
mengundurkan diri;  

h) Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi; 
i) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang 

diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi; 
j) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima; 
k) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan 

pengaduan;  
l) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta 

Didik Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan. 

m) Mengambil dokumen pendaftaran dari sekolah pilihan 
sebelumnya. 

 
3. Pelaksanaan 

a. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring 
(daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring 
(luring/offline). 

b. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 
melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf a) pada 
bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun. 

c. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib 
mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi 
PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung 
berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil 
penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman 
sekolah maupun media lainnya. 

d. Dalam proses pelaksanaan PPDB mengacu pada protokol 
penanganan Covid-19. 

 
 
 



4. Persyaratan 
Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk 
lain yang sederajat : 
a. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD sederajat 

atau surat   keterangan  yang berpenghargaan sama dengan ijazah 
SD/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri 
yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD;  

b. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) 
tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; 

c. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam huruf b) tersebut 
dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak 
yang berwenang dengan menunjukkan dokumen asli. 

d. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) foto copy Kartu Keluarga yang 
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan menunjukkan 
dokumen asli. 

e. Bagi Warga Negara Asing (WNA) foto copy Kartu Ijin Tinggal dan 
membawa dokumen asli terkait. 

f. Surat penugasan/mutasi dari instansi, lembaga, kantor, atau 
perusahaan yang mempekerjakan (untuk jalur perpindahan 
orangtua/wali) 

g. Surat Ketarangan dari desa terdaftar dalam Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) (untuk jalur afirmasi) 

h. Fotocopy piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan (untuk jalur prestasi) 

i. Nilai rapor kelas 4 ( semester 1 dan 2 ), kelas 5 ( semester 1 dan 2 ) 
dan kelas 6 semester 1 (untuk jalur prestasi) 

j. Calon Peserta didik dengan kriteria anak berkebutuhan khusus 
(ABK) diterima sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
5. Jalur Pendaftaran PPDB 

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut : 
          a. Jalur Zonasi 

b. Jalur Afirmasi 
c. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali; dan/atau  
d. Jalur Prestasi 

 
6. Ketentuan Jalur 

a. Jalur Zonasi diatur sebagai berikut : 
1). Jalur Zonasi berdasarkan kedekatan titik koordinat tempat 

tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju 
(berdasarkan aplikasi). 

2). Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu 
keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak 
tanggal pendaftaran PPDB. 

3).  Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili 
dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh 
lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang 
yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan 
telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak 
diterbitkannya surat keterangan domisili bagi yang kartu 
keluarganya masih dari luar Kabupaten Purworejo. 

4). Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu 
keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah 
kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal. 

 



b. Jalur Afirmasi 
Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi calon 
peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak 
mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam  
program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah dan penyandang disabilitas mampu ajar 
yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.   
 

c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 
Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud 
dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, 
atau perusahaan yang mempekerjakan. Dalam hal terdapat sisa 
kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali , maka sisa kuota 
dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat  
orang tua/wali mengajar.  
 

d. Jalur Prestasi 
Jalur prestasi ditentukan berdasarkan: 
1) Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai  
    rapor peserta didik dari sekolah asal. Nilai rapor yang digunakan  
    adalah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; dan/atau  
2) Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. 

                Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan 
paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran                      
PPDB. 

 
e. Ketentuan penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut:  

1) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi paling sedikit 50 % 
(lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. 

2) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur afirmasi paling sedikit 
15% ( l ima belas persen)dari daya tampung satuan 
pendidikan.  

3) Penerimaan  Peserta  Didik  Baru jalur perpindahan tugas 
orangtua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya 
tampung satuan pendidikan 

4) Penerimaan Peserta Didik Baru jalur prestasi paling banyak 
30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan 
pendidikan; 
 

f. Ketentuan zona sebagaimana tersebut diatas dikecualikan untuk: 
1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; 
2) Sekolah berasrama; 
3) Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); 

 
7. Tempat Pendaftaran 

a. Tempat Pendaftaran Off-line : di SMP Tujuan.  
b. Tempat Pendaftaran On-line : 

1) Mandiri melalui situs www.ppdb.purworejokab.go.id 
2) Datang langsung ke Sekolah penyelenggaran PPDB on-line 

 
8. Tata cara Pendaftaran 

a. Pendaftaran Off-line 
Pendaftaran Off-line dengan prosedur sebagai berikut : 

1) calon peserta didik didampingi orang tua/wali datang ke 

sekolah yang dituju sesuai dengan jadwal PPDB. 



2) calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran dan 

berkas tambahan lain yang dipersyaratkan oleh sekolah 

kepada petugas pendaftaran. 

3) petugas pendaftaran melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan berkas pendaftaran dari calon peserta didik. 

4) petugas pendaftaran menyerahkan bukti pendaftaran  kepada 

calon peserta didik. 

 
b. Pendaftaran On-line 

Pendaftaran On-line dengan prosedur sebagai berikut: 
1) calon peserta didik melakukan pendaftaran mandiri melalui 

laman www.ppdb.purworejokab.go.id sesuai jadwal yang 

ditetapkan; 

2)  calon peserta didik mendapatkan username dan password dari 

SD masing-masing; 

3) calon peserta didik menginputkan username dan password ke 

dalam aplikasi PPDB ; 

4) dokumen syarat pendaftaran discan/difoto dan diupload 

(jpg/jpeg maksimal 2 MB ) ; 

5) calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran; 

6) Calon peserta didik menandatangani tanda bukti pendaftaran 

dan menyimpan untuk digunakan pada saat daftar ulang 

setelah dinyatakan diterima. 

 

c. Penentuan Jalur Pendaftaran  

Calon peserta didik menentukan jalur pendaftaran yang        

dipilih : 

a) calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur PPDB ; 
b) pilihan jalur yang tersedia adalah sebagai berikut : 

- Jalur Zonasi 
- Jalur Afirmasi 
- Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali 
- Jalur Prestasi 

c) calon peserta didik yang sudah memilih jalur  diberikan 
kesempatan memilih 2 sekolah; 

d) calon peserta didik menentukan pilihan 1 dan pilihan ke 2  
(dua) pada sekolah yang diinginkan. 

e) Apabila calon peserta didik hanya menentukan 1 pilihan, maka 
pilihan ke 2 dianggap sama dengan pilihan 1. 

f) khusus jalur perpindahan orangtua/wali hanya boleh memilih 

1 (satu) sekolah saja. 

g) calon peserta didik yang memilih jalur prestasi wajib 

menyerahkan/mengentry nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester 

terakhir, yaitu nilai rapor kelas 4 ( semester 1 dan 2 ), kelas 5 ( 

semester 1 dan 2 ) dan kelas 6 semester 1. 

 
9. Verifikasi 

a. Bagi yang melakukan pendaftaran mandiri langsung ke sekolah 
tujuan: 
1) Calon peserta didik wajib membawa berkas persyaratan ke 

sekolah tujuan yang menjadi pilihan pertama. 



2) Calon peserta didik  menyerahkan berkas pendaftaran  ke 
panitia sekolah. 

3) Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas. 
4) Panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran 2 

(dua) lembar ditandatangani panitia dan Calon peserta didik dan 
distempel. 

5) Tanda bukti verifikasi pendaftaran diserahkan kepada Calon 
peserta didik dan arsip disimpan panitia sekolah. 

6) Calon peserta didik yang telah diverifikasi secara otomatis akan 
masuk ke dalam jurnal PPDB. 

 
b. Bagi yang melakukan pendaftaran Mandiri online : 

1) Petugas verifikasi pendaftaran di sekolah melakukan verifikasi 
terhadap berkas pendaftaran yang ada dalam sistem PPDB; 

2) Calon peserta didik yang telah diverifikasi secara otomatis akan 
masuk ke dalam jurnal PPDB. 

 
10. Pemilihan Sekolah Tujuan ( On-Line ) 

Pemilihan sekolah tujuan dengan ketentuan : 
a. Calon peserta didik menentukan pilihan 1 dan pilihan ke 2  (dua) 

pada sekolah yang diinginkan.  
b. Khusus jalur perpindahan orangtua/wali hanya boleh memilih 1 

(satu) sekolah saja. 
c. Calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran dan dalam 

jurnal PPDB On-Line masih diterima tidak dapat melakukan 
pendaftaran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan PPDB On-
Line) 

d. Calon peserta didik yang tidak diterima saat seleksi sementara 
pada semua pilihan sekolah, diberikan kesempatan melakukan 
pendaftaran kembali sebanyak 1 (satu) kali. Kesempatan ini 
diberikan secara otomatis oleh sistem (reset sistem)   dengan 
ketentuan : 
(1) selama waktu pendaftaran masih berlangsung 
(2) ketentuan pendaftaran pada kesempatan ke 2 (dua) sama 

dengan ketentuan pendaftaran awal. 
e. Melakukan cabut berkas sama dengan melakukan undur diri dari 

system PPDB On-Line tidak diperkenankan mengajukan 
pendaftaran kembali di sekolah lain. 
 

11. Seleksi  
 Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain 

yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas 
sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 

           1).  Jalur Zonasi : 
a) Berdasarkan kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon 

peserta didik dengan sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi) 
b) Berdasarkan usia calon peserta didik 
c) Nomor urut pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi 

dokumen di satuan pendidikan) 
2).  Jalur afirmasi : 

a) Berdasarkan kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon 
peserta didik dengan sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi) 

b) Berdasarkan usia calon peserta didik 
c) Nomor urut pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi 

dokumen di satuan pendidikan) 



          3).  Jalur perpindahan tugas orangtua/wali : 
a) Berdasarkan kedekatan titik koordinat tempat tinggal calon 

peserta didik dengan sekolah yang dituju (berdasarkan aplikasi) 
b) Berdasarkan usia calon peserta didik 
c) Nomor urut pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi 

dokumen di satuan pendidikan) 
          4).  Jalur prestasi : 

a) Menggunakan jumlah nilai rata-rata rapor kelas 4 ( semester 1 
dan 2 ), kelas 5 ( semester 1 dan 2 ) dan kelas 6 semester 1; 

b) Calon peserta didik dapat memperoleh tambahan nilai apabila 
memiliki prestasi baik individu maupun kelompok di bidang 
akademik maupun non akademik untuk 3 (tiga) tahun terakhir 
(Juli 2018 sampai dengan Juni 2021)  Juara Tingkat 
Internasional, Nasional, Provinsi, Karesidenan, Kabupaten dan 
Juara I Tingkat Kecamatan; 

c) Nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta 
didik.  

d) Nilai akhir berupa  hasil penjumlahan nilai  rata-rata rapor 
kelas 4 ( semester 1 dan 2 ), kelas 5 ( kelas 1 dan 2 ) dan kelas 
6 semester 1. 

e) Apabila calon peserta didik mempunyai  prestasi di bidang 
akademik maupun non-akademik maka nilai akhir adalah hasil 
penjumlahan nilai  rata-rata rapor kelas 4 ( semester 1  dan 2 ), 
kelas 5 ( semester 1 dan 2 ) dan kelas 6 semester 1 ditambah 
nilai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; 

f) Apabila jumlah pendaftar jalur prestasi melebihi daya tampung, 
maka akan diseleksi berdasarkan prioritas: 
(1) Jumlah nilai akhir. 
(2) Usia calon peserta didik yang lebih tua; 
(3) Nomor urut pendaftaran (dihitung berdasarkan saat validasi 

dokumen di satuan pendidikan) 
 

TABEL BONUS  NILAI PRESTASI 
 Sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan prestasi calon peserta 
didik, sekaligus guna memberikan motivasi kepada para peserta 
didik pada semua jenjang secara keseluruhan, calon peserta yang 
memiliki prestasi pada event Internasional, Nasional, Provinsi, 
Karesidenan dan Kabupaten/Kota dan Kecamatan diberikan bonus 
nilai tambahan , sebagai berikut : 
 

NO. 
EVENT/ 

JENJANG 

PER
ING
KAT 

JUMLAH BONUS NILAI 
LOMBA BERJENJANG 

JUMLAH BONUS NILAI 
LOMBA TIDAK 
BERJENJANG 

DALAM 
WILAY

AH 
KAB/ 
KOTA 

DARI 
LUAR 
KAB/ 
KOTA 

DARI 
LUAR 
PROVI

NSI 

DALAM 
WILAYA
H KAB/ 
KOTA 

DARI 
LUAR 
KAB/ 
KOTA 

DARI 
LUAR 
PROVI

NSI 

1. Internasional 

I 

360  140 II 

III 

2. Nasional 

I 

 
350 

 120 II 

III 

3. Provinsi 
I 340 300 100  

II 330 260 90  



NO. 
EVENT/ 

JENJANG 

PER
ING
KAT 

JUMLAH BONUS NILAI 
LOMBA BERJENJANG 

JUMLAH BONUS NILAI 
LOMBA TIDAK 
BERJENJANG 

DALAM 
WILAY

AH 
KAB/ 
KOTA 

DARI 
LUAR 
KAB/ 
KOTA 

DARI 
LUAR 
PROVI

NSI 

DALAM 
WILAYA
H KAB/ 
KOTA 

DARI 
LUAR 
KAB/ 
KOTA 

DARI 
LUAR 
PROVI

NSI 

III 320 230 80  

4. 
Eks. 

Karesidenan  

I 300 220 220 

 70 II 260 180 180 

III 220 140 140 

5. Kab./Kota 

I 180 100 100 60 40 40 

II 140 60 60 50 30 30 

III 100 20 20 40 20 20 

6. Kecamatan I 60 - - - - - 

 
 

 Keterangan : 1. Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang 
diperoleh dalam event yang diselenggarakan secara 
berjenjang maupun tidak berjenjang sebagai upaya 
peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya 
pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan 
yang diselenggarakan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan  Provinsi, Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten/Kota dan/atau 
Lembaga/Instansi lain yang menerapkan Standar 
penilaian baku dalam penyelenggaraannya; 

2. Tambahan bonus hanya diambil dari satu prestasi 
tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh pada 
semua bidang kejuaraan, bukan untuk masing-
masing bidang serta bukan jumlah dari seluruh 
nilai; 

3. Prestasi tersebut diatas dapat diakui apabila 
dicapai siswa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 
terakhir untuk SD/MI (Juli 2019 s.d. Juni 2022) 

4. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau 
organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan 
organisasi di bawah pembinaan instansi terkait. 

5. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) 
palsu, calon peserta didik wajib menunjukkan 
piagam asli atau foto copy yang disahkan oleh 
instansi yang berwenang.  

6. Piagam Tingkat Nasional dan Propinsi pengesahan 
oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi Jawa Tengah/instansi penyelenggara 
Tingkat Propinsi Jawa Tengah, piagam tingkat 
Kabupaten oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan 
Kebudayaan Kabupaten/instansi penyelenggara 
Tingkat Kabupaten dan piagam tingkat Kecamatan 
oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 
Kabupaten dengan rekomendasi/nota pengantar 
dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang  
Pendidikan setempat. 

7. Bonus prestasi kejuaraan kelompok/beregu   sama 
dengan bonus kejuaraan perseorangan/individu, 
kecuali pesta siaga diambil juara beregu tergiat. 

 



8. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di 
luar ketentuan tersebut diatas tidak 
diperhitungkan. 

 
12. Jadwal PPDB 

 

No 
Status 
Satuan 

Pendidikan 

Pendaftara/ 
Verifikasi 

berkas 

Analisis 
Penyusunan 

Peringkat 

Pengumu
man 

Pendaftaran 
Ulang 

Hari-hari 
Pertama 
masuk 
sekolah 

 1 SMP Negeri  20-23 Juni 24-25 Juni 27 Juni 28-30 Juni 18 Juli 

 2 SMP  Swasta 20-24 Juni 25 Juni 27 Juni 28-30 Juni 18 Juli 

 

13. Pengumuman 

a. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang 
memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, 
penetapan hasil seleksi dan daftar ulang. 

b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui: 
1) Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB; 
2) Laman PPDB online melalui :www.ppdb.purworejokab.go.id 

c. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan 
hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan 
ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah 
 

14. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang 

a. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah 
diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada 
Sekolah yang bersangkutan; 

b. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan 
diterima adalah sebagai berikut: 
1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan 
2) Menunjukkan     Ijazah     asli/Surat     Keterangan     Yang 

Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli; dan atau 
3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang 

bersangkutan; 
c. Pendataan ulang dilakukan oleh SMP untuk memastikan status 

peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan; 
d. Daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut biaya dari 

peserta didik. 
 

15. Biaya 
a. Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023, calon peserta 

didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMP Negeri tidak 
dipungut biaya pendaftaran; 
 

b. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada 
sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
dibebankan pada BOS. 

 
c. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB online pada satuan 

pendidikan SMP Negeri dibebankan pada anggaran: 
1) APBD Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Kabupaten Purworejo; 



2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan 
masing-masing penyelenggara PPDB. 

 
D. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah 
kabupaten, antar kabupaten dalam satu daerah provinsi, antar 
provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan 
Kepala Sekolah yang dituju; 

2. Dalam Perpindahan peserta didik antar sekolah sebagaimana 
dimaksud pada nomor 1 dalam satu daerah kabupaten hanya 
diperkenankan setelah peserta didik mengikuti proses 
pembelajaran pada sekolah asal selama 2 semester; 

3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud 
pada nomor 1, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui 
Data Pokok Pendidikan (Dapodik); 

4. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 
wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dengan memperhatikan  
jumlah nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester terakhir peserta 
didik minimal sama dengan batas terendah nilai peserta didik yang 
diterima seleksi pada sekolah tujuan, jenjang akreditasi yang sama 
atau sekolah tujuan lebih rendah, dan Rombongan Belajar yang diatur 
dalam Surat Edaran ini; 

5. Peserta didik jalur nonformal dan 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 penempatan yang diselenggarakan oleh 

SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan. 
6. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan 

perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah 
yang bersangkutan; 
 

E. ROMBONGAN BELAJAR 
1. Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar  

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai 
berikut: 
a. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) 

peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik. 
b. Ketentuan tersebut diatas dikecualikan bagi sekolah di daerah yang 

jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan 
jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar. 

2. Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah  
Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut : 
a. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 

(tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, 
masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan 
Belajar. 

b. Penambahan rombongan belajar pada satuan pendidikan harus 
seijin Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 6 (enam) bulan 
sebelum pelaksanaan PPDB. 

 
F. PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan 
peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala 
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo; 



2) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan memiliki kanal pelaporan untuk 
menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB; 

3) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo akan 
melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB; 

 
G. LARANGAN 

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. 

 
H. SANKSI 

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan diberikan sanksi dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 
dapat memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau 
Tenaga Kependidikan, berupa : 
a. Teguran tertulis; 
b. Penundaan atau pengurangan hak; 

2. Pemberian sanksi sebagaimana tersebut pada nomor 1, selain sanksi 
administratif juga dapat diberlakukan sanksi yang lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 
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. 

4. Diberikan kepada calon peserta didik/orang tua calon peserta didik 
yang dengan sengaja/terbukti memberikan/melampirkan surat 
keterangan/sertifikat/piagam lomba yang tidak sah/palsu dengan 
hukuman seberat-beratnya didiskualifikasi dari daftar calon peserta 
didik atau dikeluarkan dari satuan pendidikan.  

 
I. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Dalam penerimaan peserta didik baru dalam satuan pendidikan : 
a. Tidak diperkenankan menarik peserta didik baru yang telah 

dinyatakan diterima di sekolah pilihan berikutnya pada akhir 
seleksi PPDB on-line walaupun kapasitas sekolah masih dapat 
menampung 

b. tidak ada penerimaan cadangan 
c. tidak ada praktik pungutan liar dan praktik negatif lainnya 
d. tidak diperkenankan menggunakan ruang selain ruang kelas 

untuk kegiatan belajar mengajar  
2. Satuan Pendidikan mensosialisasikan/membuat pengumuman 

kepada seluruh masyarakat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru 
setelah diterimanya peraturan ini 

3. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Dinas 
Pendidikan Dan Kebudayaan membuka Pos Pengaduan 

4. Untuk pembukaan gelombang baru PPDB yang dikarenakan masih 
tersedianya kapasitas yang belum terpenuhi harus dengan ijin Kepala 
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. 

5. Hari pertama tahun pelajaran baru 2022/2023 adalah Senin, 18 Juli 
2022 





KUOTA JUMLAH SISWA PERJALUR PADA SMP NEGERI 
YANG MELAKSANAKAN PPDB ON-LINE 

KABUPATEN PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2022/2023 
 

NO 
NAMA 

SEKOLAH 
KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(50%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PRESTASI 

(30%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA 
(5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  
 JALUR 

PRESTASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 SMP NEGERI 1 
PURWOREJO  

 Kec. 
Purworejo  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

2 SMP NEGERI 2 
PURWOREJO  

 Kec. 
Purworejo  

224 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

        112              34               67                    11          224  

3 SMP NEGERI 3 
PURWOREJO  

 Kec. 
Kutoarjo  

224 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

        112              34               67                    11          224  



NO 
NAMA 

SEKOLAH 
KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(50%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PRESTASI 

(30%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA 
(5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  
 JALUR 

PRESTASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 SMP NEGERI 4 
PURWOREJO  

 Kec. 
Purworejo  

256 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

        128              38               77                    13          256  

5 SMP NEGERI 5 
PURWOREJO  

 Kec. 
Kutoarjo  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

6 SMP NEGERI 6 
PURWOREJO 2 

 Kec. 
Purworejo  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

7 SMP NEGERI 7 
PURWOREJO  

 Kec. 
Grabag  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  



NO 
NAMA 

SEKOLAH 
KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(50%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PRESTASI 

(30%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA 
(5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  
 JALUR 

PRESTASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8 SMP NEGERI 8 
PURWOREJO  

 Kec. 
Purwodadi  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

9 SMP NEGERI 9 
PURWOREJO  

 Kec. 
Banyu 
Urip  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

10 SMP NEGERI 
10 
PURWOREJO  

 Kec. 
Grabag  

256 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

        128              38               77                    13          256  

11 SMP NEGERI 
11 
PURWOREJO  

 Kec. 
Ngombol  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  



NO 
NAMA 

SEKOLAH 
KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(50%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PRESTASI 

(30%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA 
(5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  
 JALUR 

PRESTASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12 SMP NEGERI 
12 
PURWOREJO  

 Kec. 
Kutoarjo  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

13 SMP NEGERI 
13 
PURWOREJO  

 Kec. 
Kutoarjo  

224 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

        112              34               67                    11          224  

14 SMP NEGERI 
14 
PURWOREJO  

 Kec. 
Butuh  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

15 SMP NEGERI 
15 
PURWOREJO  

 Kec. 
Banyu 
Urip  

160 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          80              24               48                      8          160  



NO 
NAMA 

SEKOLAH 
KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(50%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PRESTASI 

(30%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA 
(5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  
 JALUR 

PRESTASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16 SMP NEGERI 
16 
PURWOREJO  

 Kec. 
Kutoarjo  

160 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          80              24               48                      8          160  

17 SMP NEGERI 
17 
PURWOREJO  

 Kec. 
Bagelen  

224 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

        112              34               67                    11          224  

18 SMP NEGERI 
18 
PURWOREJO  

 Kec. 
Kemiri  

224 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

        112              34               67                    11          224  

19 SMP NEGERI 
19 
PURWOREJO  

 Kec. 
Bener  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  



NO 
NAMA 

SEKOLAH 
KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(50%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PRESTASI 

(30%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA 
(5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  
 JALUR 

PRESTASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20 SMP NEGERI 
20 
PURWOREJO  

 Kec. 
Pituruh  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

21 SMP NEGERI 
21 
PURWOREJO  

 Kec. 
Bruno  

160 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          80              24               48                      8          160  

22 SMP NEGERI 
22 
PURWOREJO  

 Kec. 
Gebang  

224 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

        112              34               67                    11          224  

23  SMP NEGERI 
23 
PURWOREJO 

 Kec. 
Bayan  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  



NO 
NAMA 

SEKOLAH 
KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(50%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PRESTASI 

(30%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA 
(5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  
 JALUR 

PRESTASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

24  SMP NEGERI 
24 
PURWOREJO 

 Kec. 
Kaligesing  

160 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          80              24               48                      8          160  

25 SMP NEGERI 
25 
PURWOREJO  

 Kec. 
Loano  

224 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

        112              34               67                    11          224  

26 SMP NEGERI 
26 
PURWOREJO  

 Kec. 
Banyu 
Urip  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

27 SMP NEGERI 
27 
PURWOREJO  

 Kec. 
Purwodadi  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  



NO 
NAMA 

SEKOLAH 
KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(50%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PRESTASI 

(30%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA 
(5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  
 JALUR 

PRESTASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

28 SMP NEGERI 
28 
PURWOREJO  

 Kec. 
Butuh  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

29 SMP NEGERI 
29 
PURWOREJO  

 Kec. 
Loano  

128 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          64              19               39                      6          128  

30 SMP NEGERI 
30 
PURWOREJO  

 Kec. 
Ngombol  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

31 SMP NEGERI 
31 
PURWOREJO  

 Kec. 
Purworejo  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  



NO 
NAMA 

SEKOLAH 
KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(50%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PRESTASI 

(30%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA 
(5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  
 JALUR 

PRESTASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

32 SMP NEGERI 
32 
PURWOREJO  

 Kec. 
Kemiri  

224 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

        112              34               67                    11          224  

33 SMP NEGERI 
33 
PURWOREJO  

 Kec. 
Banyu 
Urip  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

34 SMP NEGERI 
34 
PURWOREJO  

 Kec. 
Grabag  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  

35 SMP NEGERI 
35 
PURWOREJO  

 Kec. 
Bayan  

128 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          64              19               39                      6          128  

36 SMP NEGERI 
36 
PURWOREJO  

 Kec. 
Bagelen  

192 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          96              29               57                    10          192  



NO 
NAMA 

SEKOLAH 
KEC. 

JUMLAH 
SISWA 
YANG 
AKAN 

DITERIMA 

JALUR ZONASI        
(50%)  

JALUR AFIRMASI       
(15%) 

JALUR 
PRESTASI 

(30%) 

JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA 
(5%) 

 RENCANA JUMLAH SISWA PER JALUR  

 ZONASI  
 JALUR 

AFIRMASI  
 JALUR 

PRESTASI  

 JALUR 
PERPINDAHAN 

ORANGTUA  

 
JUMLAH  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

37 SMP NEGERI 
37 
PURWOREJO  

 Kec. 
Bener  

96 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          48              14               29                      5            96  

38 SMP NEGERI 
38 
PURWOREJO  

 Kec. 
Grabag  

128 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          64              19               39                      6          128  

39 SMP NEGERI 
39 
PURWOREJO  

 Kec. 
Kaligesing  

64 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          32              10               19                      3            64  

40 SMP NEGERI 
40 
PURWOREJO  

 Kec. 
Pituruh  

160 Berdasarkan 
kedekatan titik 
koordinat tempat 
tinggal calon peserta 
didik dengan sekolah 
yang dituju 
(berdasarkan aplikasi) 

Diperuntukan untuk 
anak kurang mampu 
dengan kedekatan  titik 
koordinat tempat tinggal 
calon peserta didik 
dengan sekolah yang 
dituju  

Nilai rapor dan 
Prestasi di 
tingkat Provinsi, 
Nasional dan 
Internasional 

berdasarkan 
surat mutasi 
orangtua siswa 

          80              24               48                      8          160  





 


