
Diskusi Bulanan IRE Yogyakarta 
Tema : Tinjauan Kritis dan Usulan Perbaikan PPDB berbasis Zonasi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tempat  : Joglo Winasis IRE Yogyakarta 
Hari, Tanggal : Selasa, 30 Juli 2019 
Waktu   : 13.00 – 16.30 WIB 
Peserta  :  50 Peserta 
Moderator  : Ali  Hidayat 
Pemantik  : 1. Budi Masturi (ORI Perwakilan DIY) 

  2.Didik Wardaya (Perwakilan Dinas Disdikpora Provinsi DIY) 
3.Dwi Warni Yuni (Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten        

Sleman) 
4.!Satoto E Nayono (Perwakilan FORMAYO (Forum masyarakat 

Jogja Istimewa Peduli Pendidikan)) 
 

Ringkasan Materi:  

I.! Pemaparan materi oleh Bpk. Satoto E Nayono 

Latar belakang terbentuknya FORMAYO 

Formayo terbentuk oleh para wali murid yang terlibat dalam PPDB 2019, dilatar belakagi 
oleh melihat adanya kesengsaraan dari calon siswa dengan sistem PPDB online yang berlaku. 
Kemudian juknis PPDB SMA akhirnya sempat berubah karena banyaknya keluhan yang masuk 
dari masyarakat terkait juknis sebelumnya. Perkumpulan wali murid tersebut mencoba untuk 
menemukan persoalan lainnya sehingga FORMAYO kemudian menjadi forum bagi para wali 
murid untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang ada dan mencoba untuk menyuarakan 
pendapat dari para wali murid yang merasakan kesulitan dalam hal pendaftaran sekolah bagi 
anaknya, serta bersama mencari solusi dari banyaknya persoalan khususnya bagi calon siswa 
SMA. 

Konsep dasar sistem zonasi diantaranya, yaitu: 

!! Tercapainya pemerataan kualitas pendidikan 
!! Kebijakan zonasi dalam nawa cita. 

Manfaat zonasi: 

!! Pendekatkan anak pada zona sekolah 
!! Menghilangkan label bahwa sekolah favorit hanya ada sebagian saja di dalam satu 

wilayah  
!! Mendukung pemenuhan SPM oleh pemda 

Untuk terjadi perubahan idealnya dalam mempersiapkan pendidikan perlu beberapa hal 
berikut; (1) tujuan yang jelas, (2) SDM mampu, (3) ada insentif, (4) sarana prasarana cukup, (5) 
rencana tindak. Jika salah satunya saja tidak tercukupi maka perubahan dirasa tidak dapat 
terwujud namun justru dapat menyebabkan kebingunan, kecamasan, keengganan, frustasi 
atau hanya jalan ditempat saja. 



Berdasarkan PERMENDIKBUD No.51 tahun 2018 PPDB dilaksanakan berdasarkan: 
!! Nondiskriminasi 
!! Objektif 
!! Transparan 
!! Akuntabel   
!! Berkeadilan 

 
Kenapa menjadi kisruh? 
 

1. Belum imbang jumlah kursi dengan jumlah peminat 

2. Sebaran geografis tidak merata 

3. Belum meratanya kualitas sekolah  (sarpras, sdm, dll) 

4. Sekolah-sekolah telah mempunyai rekam jejak dan keunggulan tertentu 

5. Sistem seleksi yang kurang transparan dan dianggap kurang adil 

6. Perubahan aturan yang mendadak dan sosialisasi petunjuk teknis (juknis) yang sangat 
terlambat 

7.. Teknologi Informasi yang digunakan dalam PPDB belum teruji dengan baik  

Jadi sebetulnya penentuan zona bukan murni berdasarkan jarak tetapi lebih pada rasio 
keseimbangan populasi calon peserta didik. Kemudian implementasinya justru membuat 
beberapa calon peserta didik justru memiliki zonasi antara rumah dengan sekolah justru jauh 
dalam jarak padahal ada sekolah yang berjarak lebih dekat namun tidak masuk dalam zonasi 
wilayahnya. Inilah yang menjadi dasar salah satu wali murid keberatan dengan adanya kebijakan 
zonasi.  

Terkait Revisi Juknis 

Nyatanya masih ada daerah yang meloncat dan jaraknya tetap jauh sehingga justru kedua 
visi dari zonasi yaitu jarak dan rasio tidak terjalankan. Akhirnya banyak dari calon peserta didik 
yang tetap nekat untuk mendaftar di sekolah yg jaraknya dekat dengan rumah mereka meski 
tidak masuk zonasi, walaupun mereka tahu resikonya dapat terlempar atau bahkan tidak 
mendapatkan sekolah.  

SMA 2 Yogyakarta menjadi satu-satunya SMA yang harus terpaksa mengimpor calon 
siswa diluar zonasi 

Pertanyaan dari statistik PPDB: 

1.! Bagaimana menjadi seperti sekolah yang selama ini “dituju” 
2.! Bagaiman “kompensasi” untuk anak-anak yang menjadi korban PPDB? 
3.! Kapan langkah lanjut dari hasil PPDB zonasi mulai dilakukan 
4.! Bagaimana mempertahankan ciri khusus pendidikan yang unggul dan berkeIndonesiaan? 



 
II.! Pemaparan*materi*“Bagaimana*peran*Ombudsman*dalam*pengawasan*PPDB*2019”*oleh*Bpk.*

Budi*Masturi*

History temuan masalah 

!! 2016: Praktik siswa titipan 
!! 2017: Penetapan zonasi kurang memperhatikan faktor demograsi dan geografi tiap wilayah  

Zonasi mengacu pada KBBI tidak berarti hanya jarak, artinya Pemda memberi 
kewenangan untuk mendefinisikan ‘zonasi’ nya masing-masing, karena dekat belum tentu dapat 
dijangkau atau mudah dalam mengaksesnya. Misal saja ada sekolah yang dekat dengan wilayah 
A namun untuk mengaksesnya hanya bisa dengan menyebrang sungai yang belum memiiki 
jembatan, maka sekolah tersebut dekat namun tidak mudah di akses. Sehingga zonasi tiap 
wilayah seharusnya memiliki aturan nya masing-masing menyesuaikan kondisi di lapangan. 

Wilayah Model Zonasi Temuan 
Provinsi DIY      Kombinasi kepadatan populasi, nilai 

SKHUN dan pemerataan alokasi 
berdasarkan wilayah administratif. 
 

!! Penerbitan SKHUN untuk siswa    
difabel SD lambat mengakibatkan 
mereka sempat tidak bisa 
mendaftar di SMP 

!! Juknis PPDB SMA yang tidak 
memberi pilihan yang cukup  

!! Penundaan pengumuman 
kelulusan.  

Bantul      Kombinasi radius jarak murni 500 
m, nilai SKHUN dan pemerataan 
alokasi berdasarkan wilayah 
administratif. 

!! di SMP calon siswa luar kota tidak 
dapat melalukan pendaftaran secara 
online di hari pertama. 

 
Sleman       Kombinasi radius jarak murni 200 

m, nilai SKHUN dan pemerataan 
alokasi berdasarkan wilayah 
administratif. 
 

!! Data calon siswa hilang dari sistem 
aplikasi pendaftaran 

!! Menu aplikasi pendaftaran tidak 
sesuai juknis, harusnya pilihan ada 
3 tapi di aplikasi hanya 2 

!! Penambahan kuota siswa perkelas 
di semua SMP karena kesalahan 
aplikasi tsb. 

Kulonprogo       Kombinasi nilai SKHUN dan 
pemerataan alokasi wilayah 
administratif. 

!! Penundaan pengumuman 

Yogyakarta        Kombinasi zonasi bibit unggul 
(10% terbaik di sekolah), zonasi 
wilayah (jarak murni), zona mutu 
(SKHUN non akademik dan luar kota), 
keluarga tidak mampu (KMS). 

!! Ada smp yg menolak calon difabel 
 

Gunung Kidul        Kombinasi radius jarak murni 
dengan usia. 

!! Tidak sesuai karena adanya 
penambahan parameter umur (yang 



diterima yang lebih tua) meskipun 
nilai sama dan waktu usia muda 
lebih dulu daftar tetapi yg di 
prioritaskan yg berumur lebih tua 

!! Penetapan koordinat oleh sekolah 
asal tanpa ada verifikasi dan 
validasi sehingga ada yang di 
koordinatkan hingga di Samudera 
Hindia :D 

"

Conlusion 

!! Sistem PPDB zonasi tidak harus diterjemahkan hanya berbasis radius jarak murni 
!! Zonasi berbasis jarak radius murni menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang berada di 

area paling jauh 
!! Penerapan sistem zonasi hrs diikuti penerataan sebaran sekola dan kualitas tenaga pendidik 

agar layanan pendidikan lebih berkeadilan.  
 

III.! Pemaparan Materi “PPDB zonasi menuju zona mutu pendidikan” oleh Bpk. Didik 
Wardaya 

Sistem zonasi sebagai upaya percepatan pendidikan dan rasio dijalankan dengan maksud 
agar seluruh sekolah mendapatkan calon peserta didik. Zona mutu pendidikan merupakan 
strategi percepatan pembangunan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan yang 
didukung basis data yang terintegrasi secara vertikal dimulai dari satuan pendidikan tingkat 
kab/kota, provinsi dan pusat. 

•! Jalur PPDB : 
90% Zonasi 
5%   Prestasi  
5%   Perpindahan tugas orang tua 
Nb:  Pembagian persentase tidak diubah karena waktunya tidak mencukupi  
 

Sisi positif zonasi: 

!! Kualitas dan kuantitas cenderung merata 
!! Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan kecelakaan yang melibatkan pelajar 
!! Memberikan kesempatan bagi siswa tidak mampu untuk lebih aksesibel dalam 

mendapatkan akses pendidikan dengan jarak antara rumah dan sekolah yang dekat.  

Kendala zonasi mutu di DIY: 



!! Kualitas sekolah belom merata 
!! Pendidikan terfokus pada pusat kota 
!! Sarana prasarana belum merata 
!! Kualitas tenaga pengajar belom merata, dll. 

Sekolah wajib melakukan perubahan gaya pembelajaran menyesuaikan input siswa 
yang lebih beragam karena adanya kebijakan sistem zonasi. 

IV.! Pemaparan Materi oleh Ibu Yuni (Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sleman) 

PPDB untuk SD secara online tidak ada masalah di kabupaten kami. Hanya saja kami 
terkendala dalam masalah sistem, kami siap mensupport bagi guru untuk menyesuaikan sistem 
zonasi. Dengan harapan input siswa yang beragam akan memaksimalkan kompetensi dari siswa 
tersebut. 

V.! Sesi Tanya Jawab 
 
V.I Ringkasan Pertanyaan 

Penanya Pertanyaan 
1.! Ruris (Klaten) !! Apakahkebijakan zonasi juga melihat dari kacamata difabel? 

!! Apakah sekolahnya ramah difabel?  
!! Apakah zonasi juga melihat terkait survey kondisi finansial 

orangtua? 
!! Apa bibit unggul justru memperlihatkan eksklusif?  

2.! Icha (Yangkum?)       Di sleman sudah ada zonasi di tataran SD, harapan kami 
penyandang difabel lebih mendapat sarana tetapi ternyata dengan 
adanya zonasi justru tertolak di sekolah yang memiliki SK Inklusi dan 
adanya kuota hanya 3% yang mana hanya 1 orang yang dapat diterima. 
Akhirnya dalam contoh kasus ini anak tsb diterima justru di sekolah 
yang jauh dari rumahnya. Sementara sistem PPDB online tidak bisa 
bagi difabel.  

!! Apakah ketika ada kebijakan 3% semua sekolah harus 
menyediakan kuota untuk difabel 3%? 

!! Ataukah hanya bagi yang memiliki SK Inklusi? 
3.! Hanum       Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait di DIY, temuannya 

mengenai zonasi kemudian meningkatkan komunikasi antara sekolah 
dengan masyarakat sekitar menjadi lebih intens.  

!! Indikator pemerataan yang baik dalam pendidikan seperti apa? 
!! Sebenarnya dari tingkat nasional sudah ada bukti cetak biru apa 

belum dalam menindak lanjuti hal tersebut?  
       Sistem zonasi untuk tahun kedepan bagaimana sistematika 
jelasnya, dikhawatirkan pada tahun berikutnya sistem zonasi tidak 
diberlakukan lagi  

4.! Agus Abu (Bantul)         Di Bantul ada persoalan antara SMPN 1 dan 2 yang mana SMPN 



2 menjadi SMP favorit, rotasi tenaga didik menjadi kewenangan dari 
wilayah masing-masing. Di SMP 1 terkesan ugal-ugalan sehingga ortu 
melihat kurang baik dalam memandang SMP tersebut, meski adanya 
zonasi tidak banyak ortu yang mau mendaftarkan anaknya ke SMP 1 
begitupun tenaga didik dari SMP lain juga tidak ingin di rotasi ke SMP 
1 tersebut. Kami pun juga menemukan di tingkat SMA dan SMK 
terkait adanya pendaftaran titipan. 

5.! Ayas (mahasiswa 
UGM) 

     Prinsip yang ada dipendidikan kan berkeadilan,maka: 
!! Variabel berkeadilan kemudian apa menurut para pemantik? 
!! Apa nilai, jarak atau apa? 
!! Bagaimana sekolah memberikan kebijakan khusus sebagai 

dampak dari zonasi? 
!! Terkait sekolah swasta, bagaimana kondisi sekolah swasta 

terkait dampak zonasi, dan adakah kebijakan baru bagi swasta 
dengan adanya sistem zonasi?  

      Seperti mungkin adanya fasilitas beasiswa di swasta karena adanya 
siswa2 yang terlempar karena sistem zonasi sementara secara finansial 
tidak mampu menyekolahkan ke swasta. 

*
V.II Ringkasan Jawaban 

Pemantik Jawaban 
1.! Bpk. Satoto        Iya jika ada anak difabel yang dirasa berkompeten maka sebaiknya 

disekolahkan disekolah reguler. Sebab mereka juga memiliki hak yang 
sama dengan melihat kebijakan di DIY. Memang ada beberapa sekolah 
yang belum memiliki fasilitas inklusi namun seharusnya sekolah tetap 
perlu menyesuaikan dengan kebutuhan para siswa baik yang difabel 
maupun tidak terlepas dari sekolah tersebut sudah memiliki SK Inklusi 
atau belum. PPDB kita memang berusaha mengakomodir seluruh calon 
didik supaya memberi rasa keadilan bagi semuanya. Sekolah swasta 
ada yang tidak mau menerima bos.  

2.! Bu Dwi Warni 
Yuni 

       Kami terbatas dengan guru pendamping khusus jadi kami sarankan 
bagi calon didik yang berkebutuhan khusus untuk mendaftar di sekolah 
yang memiliki fasilitas bagi siswa berkebutuhan khusus. Kami juga 
sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan fasilitas 
selayak mungkin bagi siswa 

3.! Bpk. Budi Matsuri       Tahun lalu ada aduan mengenai penlokan calon siswa difabel ke 
Ombudsman. Dinas kemudian langsung menegur kepala sekolah, 
namun alasan mereka menolak karena tidak siap secara sarpras tetapi 
seharusnya setiap sekolah harus siap menerima.  Pasti ada rekayasa 
jika adanya kasus pendaftar menitipkan ke pihak-pihak tertentu untuk 
dapat didaftarkan sekolah. Bahkan di Medan kapolsek menberikan 
rekayasa surat keterangan miskin. Variabel berkeadailan secara pribadi 
dari sisi akses sebab setiap orang memiliki kesempatan yang sama 
untuk mendapatkna akses pedidikan, oleh karen itu negara harus hadir 
untuk bisa memberikan keadilan secara ideal. Kalau hanya zonasi 
berbasis jarak maka negara harus memperhatikan wilayah-wilayah 



yang berada di tempat terujung dan terpencil agar juga mendapatkan 
keadilan tsb.  

4.! Bpk. Didik 
Wardaya 

        Memberikan kebebasan bagi sekolah untuk memiliki kelas khusus 
entah seperti untuk kelas olim, seni dsb. Efek zonasi bagi swasta 
bahwa mereka kemudian mengalami kesulitan mendapatkan peserta 
didik. Walaupun dibeberapa sekolah swasta ada yang justru 
mendapatkan “durian runtuh” karena adanya sistem zonasi. Perlu 
adanya regulasi bagi sekolah swasta dengan intervensi tarif batas atas 
dan bawah bagi swasta agar tidak terjadi eksploitasi biaya pendidikan 
yang dilakukan oleh swasta.  

*

VI.!Penutup 

Kami harapkan adanya kerjasama bagi seluruh pihak terkait pendidikan terutama bagi 
wilayah2 yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mengkaji ulang dengan lebih 
matang mengenai sistem baru yang ingin diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia. 


