
Subbagian Hukum Perwakilan DIY 

 

Tuai Protes, Sistem Zonasi PPDB Online 

 DIY 2019/2020 Diperluas 

 

 

 

Illustrasi: geotimes.co.id  

 

suarajogja.id –  Kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online yang 

diberlakukan secara nasional menuai protes dari sejumlah orang tua di Yogyakarta. 

Protes itu dilayangkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istmewa 

Yogyakarta (DIY). 

Kepala Disdikpora DIY Baskara Aji mengaku mendapatkan keluhan dari orang tua yang khawatir 

anaknya tidak bisa diterima di sekolah yang diharapkan, jika sistem itu diberlakukan. 

Mereka melaporkan permasalahan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, 

Lembaga Ombudsman (LO) DIY, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY. 

"Intinya sebagian masyarakat belum siap melaksanakan PPDB berbasis zonasi secara penuh," katanya 

di Kantor Dispora, Jalan Cendana, Yogyakarta, Rabu (12/06/2019). 

Aji mencontohkan ada anak yang ingin masuk ke sekolah tertentu, namun khawatir tidak akan 

diterima karena adanya sistem zonasi. 

Selain itu, ada pula anak yang memiliki bakat dan minat khusus khawatir tak bisa berkembang karena 

sekolah yang berada dalam zona tertentu tidak memfasilitasi bakat dan minatnya. 

Menanggapi protes tersebut, Aji mengaku telah mengadakan pertemuan baik dengan orang tua murid 

maupun lembaga lembaga terkait. Ia memutuskan untuk memperluas penerapan sistem zonasi di 

wilayahnya. 

https://krjogja.com/
https://www.suara.com/tag/yogyakarta
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Jika dalam sistem lama setiap siswa hanya dapat memilih satu sekolah di satu kelurahan, kini telah 

dibuat petunjuk teknis (juknis) baru. Berdasarkan pedoman tersebut, setiap siswa bisa memilih tiga 

sekolah di satu kelurahan atau kelurahan terdekat. 

"Ini dari masukan masyarakat, ada rekomendasi ORI yang menyebutkan, sebaiknya tahun ini zonasi 

diperluas. Bukan hanya dari satu kelurahan satu sekolah, tapi bisa lebih dari itu," kata Aji. 

Pembagian zonasi yang baru tertuang pada juknis yang tercantum dalam Peraturan Kepala Dinas 

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Nomor 1070/Perka/2019. Juknis tersebut kini dapat diunduh 

di laman resmi Disdikpora DIY www.dikpora.jogjaprov.go.id. 

Kepala Disdikpora meminta agar masyarakat mengunduh langsung di laman tersebut. Lantaran, ada 

juknis palsu telah tersebar melalui sosial media. Menurut Aji, juknis yang beredar itu berbeda dengan 

juknis baru yang ia keluarkan. Ada beberapa zona yang berbeda dan terkesan membingungkan. 

"Makanya saya diprotes. Yang beredar itu tolong jangan dipedomani. Download langsung saja di 

www.dikpora.jogjaprov.go.id," ujar dia. 

Sementara itu, dari data yang ada untuk PPBD dengan sistem online Tahun Ajaran 2019/2020 

sebanyak 31.679 kursi akan diperebutkan lulusan SMP yang ingin melanjutkan sekolah ke SMA/SMK 

di kota pendidikan tersebut. 

Itu belum termasuk yang membuka kelas khusus olahraga. Ada beberapa sekolah membuka kelas 

khusus olahraga tidak saya masukkan di sini. Ini daya tampung yang ikut online," katanya. 

Aji menjelaskan, tahun ini jumlah siswa per rombongan belajar juga ditingkatkan. Jika pada tahun 

ajaran 2018/2019 jumlah siswa per rombongan belajar hanya 32 orang, tahun ini jumlah siswa 

mencapai 36 orang. 

Secara detail, Aji menjelaskan daya tampung di setiap wilayah sebagai berikut: 

Daya Tampung SMA 

- Kabupaten Bantul: jumlah sekolah 19 SMA Negeri, jumlah rombongan belajar 119  kelas, 

daya tampung 4.283 siswa.  

- Kabupaten Kulon Progo: jumlah sekolah 11 SMA Negeri jumlah rombongan belajar 47  

kelas, jumlah daya tampung 1692 siswa.  

- Kabupaten Gunungkidul: jumlah sekolah 11 SMA Negeri, jumlah rombongan belajar 61  

kelas, jumlah daya tampung 2.196 siswa. 

- Kabupaten Sleman: jumlah sekolah 17 SMA Negeri, jumlah rombongan belajar 89 kelas, 

jumlah daya tampung 3.204 siswa.  

- Kotamadya Yogyakarta: jumlah sekolah 11 SMA Negeri, jumlah rombongan belajar 86 kelas, 

jumlah daya tampung 3.096 siswa. 

Total Rombongan Belajar: 402 kelas 

Total Daya Tampung SMA: 14.471 siswa 

Daya Tampung SMK 

- Kabupaten Bantul: jumlah sekolah 10 SMK Negeri, jumlah rombongan belajar 105 kelas, 

daya 3.708 siswa.  
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- Kabupaten Kulon Progo: jumlah sekolah 8 SMK Negeri jumlah rombongan belajar 62 kelas, 

jumlah daya tampung 2.232 siswa.  

- Kabupaten Gunungkidul: jumlah sekolah 13 SMK Negeri, jumlah rombongan belajar 115 

kelas, jumlah daya tampung 4.140 siswa. 

- Kabupaten Sleman: jumlah sekolah 8 SMK Negeri, jumlah rombongan belajar 92 kelas, 

jumlah daya tampung 3.312 siswa.  

- Kotamadya Yogyakarta: jumlah sekolah 7 SMK Negeri, jumlah rombongan belajar 104 kelas, 

jumlah daya tampung 3.744 siswa. 

Total Rombongan Belajar: 478 kelas 

Total Daya Tampung SMA: 17.208 siswa 

Sumber Berita : 

1. suarajogja.id, Rabu, 12 Juni 2019: Tuai Protes, Sistem Zonasi PPDB Online DIY 2019/2020 

Diperluas         

2. news.detik.com, Rabu, 12 Juni 2019 : Menuai Protes, Zonasi PPDB SMA 2019 di DIY Akhirnya 

Diperluas. 

 

Catatan : 

 

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga DIY Nomor 1070/PERKA/2019 tentang 

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri DIY Tahun Pelajaran 2019/2020 : 

a. Lampiran Bab I huruf g; Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi 

beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan 

kualitas Pendidikan. 

b. Lampiran Bab I huruf h; Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area 

yang termasuk di dalam batasan zonasi. 

c. Lampiran Bab IV huruf a; 

1) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam Jalur Zonasi termasuk kuota bagi: 

a) calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau 

b) calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusif. 

2) Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan Zonasi yang 

terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua), Zona 3 (tiga), dan Zona 4 (empat) sebagaimana 

tercantum dalam lampiran 2 peraturan ini. 

3) Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMKN diatur berdasarkan Zonasi yang 

terbagi dalam Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua), sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 

peraturan ini. 

4) Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/desa dengan 

mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat. 

5) Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali. 

6) Pilihan peminatan/kompetensi keahlian maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama 

dan/atau sekolah yang berbeda. 

https://krjogja.com/web/news/read/88371/Dana_Rp_15_8_M_Segera_Mengalir_ke_45_Kelurahan
https://krjogja.com/web/news/read/88371/Dana_Rp_15_8_M_Segera_Mengalir_ke_45_Kelurahan
http://jogja.tribunnews.com/2019/01/13/politisi-pdip-eko-suwanto-tegaskan-dana-kelurahan-untuk-ciptakan-lapangan-kerja
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7) Pilihan peminatan/kompetensi keahlian hanya diperbolehkan hanya dalam 1 (satu) jenis 

SMAN atau SMKN. 

8) Pilihan sekolah dapat dalam 1 (satu) Zonasi dan/atau Zonasi yang berbeda. 

9) Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan Sekolah Seni. 

10) Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung 

berdasarkan hasil seleksi PPDB Online, maka akan disalurkan ke sekolah lain yang belum 

terpenuhi daya tampungnya dalam Zonasi Terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


