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“STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN YANG TERINTEGRASI”
untuk mencapai Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
“STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN YANG TERINTEGRASI”
untuk mencapai Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan.



Kebijakan Zonasi Pendidikan adalah:

“STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN YANG TERINTEGRASI”
untuk mencapai Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

A. Kebijakan Zonasi Pendidikan

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Satuan Pendidikan mendekat ke Warga Negara, sebagai
bentuk Fungsi Layanan Pendidikan

Tujuan/Target

Fakta
(Kondisi sekarang)

Belum optimalnya Pemerataan Pendidikan

Metode dan Strategi
Sebagai bentuk
mendekatkan fakta agar
sesuai dengan
Tujuan/Target.

Intervensi yang
terintegrasi dan
terencana

gap

Kebijakan Zonasi Pendidikan adalah:

“STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN YANG TERINTEGRASI”
untuk mencapai Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Satuan Pendidikan mendekat ke Warga Negara, sebagai
bentuk Fungsi Layanan Pendidikan

Kebijakan Zonasi Pendidikan merupakan salah satu strategi
pembangunan pendidikan yang terintegrasi, untuk mencapai
pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan amanat yang tertuang
dalam UUD 45, bahwa setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan. Dan Konsep mulia tentang Pendidikan Nasional
yang tertuang dalam UU Sisdiknas no 20 Tahun 2003.

Capaian Pendidikan Nasional Tahun 2018 secara umum dapat
dilihat dari tiga indikator nasional:
1. Capaian APK/APM disetiap jenjang
2. Capaian Akreditasi Sekolah
3. Capaian UN tahun 2018

Dari tiga indicator diatas dapat dilihat bahwa belum optimalnya
hasil pengelolaan pendidikan, maka perlu dorongan secara
nasional suatu strategi dalam bentuk intervensi yang
terintegrasi dan terencana.

Intervensi yang
terintegrasi dan
terencana

Kebijakan Zonasi Pendidikan merupakan salah satu strategi
pembangunan pendidikan yang terintegrasi, untuk mencapai
pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan amanat yang tertuang
dalam UUD 45, bahwa setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan. Dan Konsep mulia tentang Pendidikan Nasional
yang tertuang dalam UU Sisdiknas no 20 Tahun 2003.

Capaian Pendidikan Nasional Tahun 2018 secara umum dapat
dilihat dari tiga indikator nasional:
1. Capaian APK/APM disetiap jenjang
2. Capaian Akreditasi Sekolah
3. Capaian UN tahun 2018

Dari tiga indicator diatas dapat dilihat bahwa belum optimalnya
hasil pengelolaan pendidikan, maka perlu dorongan secara
nasional suatu strategi dalam bentuk intervensi yang
terintegrasi dan terencana.



B. Manfaat Zonasi Pendidikan

Jumlah Penduduk 7-18 th 54.970.100
Jumlah Peserta Didik SD/SMP/SMA sederajat 54.552.284
Jumlah Satuan Pendidikan SD/SMP/SMA sederajat 271.528
Jumlah Pulau 17.504
Jumlah Desa 83.987
Jumlah Kecamatan 7.283
Jumlah Kab-Kota 514
Jumlah Provinsi 34
Luas Wilayah Indonesia 1.910.931 Km2

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara
kepulauan dengan wilayah yang luas, kondisi geografis yang
sangat bervariasi, jumlah penduduk dan peserta didik yang
sangat besar.

Kondisi Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017 yang
menunjukkan bervariasinya permasalahan pembangunan
manusia disetiap daerah difaktor ekonomi, pendidikan,
kesehatan atau variasi ketiga faktor tsb.

Sistem pemerintahan yang otonomi dengan pembagian
kewenangan di tingkat pusat, provinsi dan kab-kota. Maka
diperlukan suatu mekanisme kontrol dan evaluasi yang
terintegrasi untuk mencapai apa yang diamanatkan dalam
UUD 45 bahwa setiap warga negara berhak untuk
mendapatkan pendidikan.

Strategi Zonasi merupakan salah satu metode pendekatan
geografi (pengwilayahan) yang tepat bagi Negara Indonesia
(Negara Kepulauan) dengan segala macam permasalahan,
sehingga akan lebih mudah untuk monitoring, evaluasi,
perencanaan dan intervensi secara kewilayahan.

Sumber Data IPM 2017 : BPS (Badan Pusat Statistik)

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara
kepulauan dengan wilayah yang luas, kondisi geografis yang
sangat bervariasi, jumlah penduduk dan peserta didik yang
sangat besar.

Kondisi Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017 yang
menunjukkan bervariasinya permasalahan pembangunan
manusia disetiap daerah difaktor ekonomi, pendidikan,
kesehatan atau variasi ketiga faktor tsb.

Sistem pemerintahan yang otonomi dengan pembagian
kewenangan di tingkat pusat, provinsi dan kab-kota. Maka
diperlukan suatu mekanisme kontrol dan evaluasi yang
terintegrasi untuk mencapai apa yang diamanatkan dalam
UUD 45 bahwa setiap warga negara berhak untuk
mendapatkan pendidikan.

Strategi Zonasi merupakan salah satu metode pendekatan
geografi (pengwilayahan) yang tepat bagi Negara Indonesia
(Negara Kepulauan) dengan segala macam permasalahan,
sehingga akan lebih mudah untuk monitoring, evaluasi,
perencanaan dan intervensi secara kewilayahan.

Jumlah Penduduk 7-18 th 54.970.100
Jumlah Peserta Didik SD/SMP/SMA sederajat 54.552.284
Jumlah Satuan Pendidikan SD/SMP/SMA sederajat 271.528
Jumlah Pulau 17.504
Jumlah Desa 83.987
Jumlah Kecamatan 7.283
Jumlah Kab-Kota 514
Jumlah Provinsi 34
Luas Wilayah Indonesia 1.910.931 Km2

Sumber Data IPM 2017 : BPS (Badan Pusat Statistik)



C. Cara Menentukan Zonasi Pendidikan

Didalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada Ayat 1, Pasal 1 dan Bab. I bahwa
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif ………. dst

Dari kalimat diatas ada dua point penting yang perlu digaris bawahi, yaitu:
1. Usaha sadar dan terencana,

Memiliki makna strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang
diamanatkan dalam UU Sidiknas dan UUD 45.

2. Peserta Didik,
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan tertentu.

Dari defenisi diatas maka peserta didik merupakan anggota masyarakat yang
tercatat pada lembaga Satuan Pendidikan (Formal dan Non Formal)

Dari pernyataan yang tertulis dalam UU Sidiknas maka segala sesuatu intervensi
dalam rangka untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional secara sadar dan
terencana di mulai dari Lembaga Satuan Pendidikan (tempat berkumpulnya
peserta didik).

Lembaga Satuan Pendidikan dapat dilihat dengan dua sudut pandang fungsi:

Didalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada Ayat 1, Pasal 1 dan Bab. I bahwa
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif ………. dst

Dari kalimat diatas ada dua point penting yang perlu digaris bawahi, yaitu:
1. Usaha sadar dan terencana,

Memiliki makna strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang
diamanatkan dalam UU Sidiknas dan UUD 45.

2. Peserta Didik,
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan tertentu.

Dari defenisi diatas maka peserta didik merupakan anggota masyarakat yang
tercatat pada lembaga Satuan Pendidikan (Formal dan Non Formal)

Dari pernyataan yang tertulis dalam UU Sidiknas maka segala sesuatu intervensi
dalam rangka untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional secara sadar dan
terencana di mulai dari Lembaga Satuan Pendidikan (tempat berkumpulnya
peserta didik).

Lembaga Satuan Pendidikan dapat dilihat dengan dua sudut pandang fungsi:

UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003
BAB I  KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Ayat 1.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki
• kekuatan spiritual keagamaan,
• pengendalian diri,
• kepribadian,
• kecerdasan,
• akhlak mulia,
• serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.

Didalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada Ayat 1, Pasal 1 dan Bab. I bahwa
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif ………. dst

Dari kalimat diatas ada dua point penting yang perlu digaris bawahi, yaitu:
1. Usaha sadar dan terencana,

Memiliki makna strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang
diamanatkan dalam UU Sidiknas dan UUD 45.

2. Peserta Didik,
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan tertentu.

Dari defenisi diatas maka peserta didik merupakan anggota masyarakat yang
tercatat pada lembaga Satuan Pendidikan (Formal dan Non Formal)

Dari pernyataan yang tertulis dalam UU Sidiknas maka segala sesuatu intervensi
dalam rangka untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional secara sadar dan
terencana di mulai dari Lembaga Satuan Pendidikan (tempat berkumpulnya
peserta didik).

Lembaga Satuan Pendidikan dapat dilihat dengan dua sudut pandang fungsi:

Ayat 1.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki
• kekuatan spiritual keagamaan,
• pengendalian diri,
• kepribadian,
• kecerdasan,
• akhlak mulia,
• serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.

Didalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada Ayat 1, Pasal 1 dan Bab. I bahwa
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif ………. dst

Dari kalimat diatas ada dua point penting yang perlu digaris bawahi, yaitu:
1. Usaha sadar dan terencana,

Memiliki makna strategi untuk mencapai tujuan pendidikan yang
diamanatkan dalam UU Sidiknas dan UUD 45.

2. Peserta Didik,
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan tertentu.

Dari defenisi diatas maka peserta didik merupakan anggota masyarakat yang
tercatat pada lembaga Satuan Pendidikan (Formal dan Non Formal)

Dari pernyataan yang tertulis dalam UU Sidiknas maka segala sesuatu intervensi
dalam rangka untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional secara sadar dan
terencana di mulai dari Lembaga Satuan Pendidikan (tempat berkumpulnya
peserta didik).

Lembaga Satuan Pendidikan dapat dilihat dengan dua sudut pandang fungsi:

1. Lembaga Satuan Pendidikan sebagai Fungsi Layanan:
Melayani Warga Negara/anggota masyarakat, hal ini akan beriplikasi
pada sebaran sekolah dan kapasitas /daya tampung sekolah.

2. Lembaga Satuan Pendidikan sebagai Fungsi Pembinaan yang
dipengaruhi kondisi guru, sarana-prasarana, metode pembelajaran
dan substansi pendidikan.

Dari dua kondisi ini maka akan memiliki Strategi yang berbeda dalam
implementasi dilapangan.



Langkah Awal Penyusunan Zonasi, yaitu dengan
mengklasifikasikan setiap Satuan Pendidikan menurut
definisi/tema Zonasi yang akan disusun.

TopiK:
1. Zonasi Satuan Pendidikan terkait kebutuhan masyarakat,

sesuai dengan sebaran kepadatan penduduk. Dalam hal ini
satuan pendidikan sebagai fungsi layanan pendidikan.

2. Zonasi Satuan Pendidikan terkait dengan kebutuhan
keberlangsungan Proses Belajar Mengajar yang bermutu dan
merata sebagai fungsi Pembinaan.

Proses Belajar Mengajar

PPDB sebagai langkah awal kebijakan zonasi yang selanjutnya perlu pengembangan zonasi yang lebih luas (Zonasi Pendidikan) suatu sistem yang

menjawab tidak hanya bagaimana menerima siswa baru, namun penekanan selanjutnya pada pertanyaan bagaimana langkah berikutnya setelah siswa

menyebar secara bervariasi dalam satuan pendidikan? dengan kondisi satuan pendidikan dari sisi lokasi, kuantitas, dan kualitas (termasuk kompetensi

gurunya) yang bervariasi.

Langkah Awal Penyusunan Zonasi, yaitu dengan
mengklasifikasikan setiap Satuan Pendidikan menurut
definisi/tema Zonasi yang akan disusun.

TopiK:
1. Zonasi Satuan Pendidikan terkait kebutuhan masyarakat,

sesuai dengan sebaran kepadatan penduduk. Dalam hal ini
satuan pendidikan sebagai fungsi layanan pendidikan.

2. Zonasi Satuan Pendidikan terkait dengan kebutuhan
keberlangsungan Proses Belajar Mengajar yang bermutu dan
merata sebagai fungsi Pembinaan.

Pusat Aktivitas
Pendidikan

Proses Belajar Mengajar

Fungsi Pembinaan

Perspektif
Spasial/Ruang/Wi
layah/
Geografi

Topik 2

PPDB sebagai langkah awal kebijakan zonasi yang selanjutnya perlu pengembangan zonasi yang lebih luas (Zonasi Pendidikan) suatu sistem yang

menjawab tidak hanya bagaimana menerima siswa baru, namun penekanan selanjutnya pada pertanyaan bagaimana langkah berikutnya setelah siswa

menyebar secara bervariasi dalam satuan pendidikan? dengan kondisi satuan pendidikan dari sisi lokasi, kuantitas, dan kualitas (termasuk kompetensi

gurunya) yang bervariasi.

Sebaran Warga Negara

Fungsi Layanan

Perspektif
Spasial/Ruang/Wi
layah/
Geografi

Pusat Aktivitas
Pendidikan

Topik 1



D. Bagaimana Implikasi Zonasi Pendidikan

Implikasi Zonasi Pendidikan:

1. Merubah pola pikir dalam perecanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan yang

terintegrasi bagi pengelola pendidikan di Pusat dan Daerah:

• Strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal dari Satuan

Pendidikan, Kab-Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan ruang lingkup

kewenangannya.

• Strategi pembangunan pendidikan yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak

Usia Dini, Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah

2. Perubahan dalam perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi akan berimplikasi pada

implementasi pengelolaan pendidikan dengan perspektif geografi/kewilayahan, dan

konsep proses belajar mengajar yang berwawasan lingkungan (dengan acuan pada fungsi

layanan dan fungsi pembinaan) dalam bentuk intervensi.

3. Perencanaan Sebaran Satuan Pendidikan dan Daya Tampung memperhatikan sebaran

dan kepadatan penduduk.

4. Perencanaan Sebaran Sarana-Prasarana dan Guru yang berkualitas memperhatikan

sebaran Satuan Pendidikan dan Daya Tampung.

Implikasi Zonasi Pendidikan:

1. Merubah pola pikir dalam perecanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan yang

terintegrasi bagi pengelola pendidikan di Pusat dan Daerah:

• Strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal dari Satuan

Pendidikan, Kab-Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan ruang lingkup

kewenangannya.

• Strategi pembangunan pendidikan yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak

Usia Dini, Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah

2. Perubahan dalam perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi akan berimplikasi pada

implementasi pengelolaan pendidikan dengan perspektif geografi/kewilayahan, dan

konsep proses belajar mengajar yang berwawasan lingkungan (dengan acuan pada fungsi

layanan dan fungsi pembinaan) dalam bentuk intervensi.

3. Perencanaan Sebaran Satuan Pendidikan dan Daya Tampung memperhatikan sebaran

dan kepadatan penduduk.

4. Perencanaan Sebaran Sarana-Prasarana dan Guru yang berkualitas memperhatikan

sebaran Satuan Pendidikan dan Daya Tampung.

V
E
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T
I
K
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Kewenangan

V
E
R
T
I
K
A
L PAUD

SMP

SMA/SMK

SD
Satuan
Pendidikan

Kab.-Kota

Provinsi

Nasional

Implikasi Zonasi Pendidikan:

1. Merubah pola pikir dalam perecanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan yang

terintegrasi bagi pengelola pendidikan di Pusat dan Daerah:

• Strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal dari Satuan

Pendidikan, Kab-Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan ruang lingkup

kewenangannya.

• Strategi pembangunan pendidikan yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak

Usia Dini, Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah

2. Perubahan dalam perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi akan berimplikasi pada

implementasi pengelolaan pendidikan dengan perspektif geografi/kewilayahan, dan

konsep proses belajar mengajar yang berwawasan lingkungan (dengan acuan pada fungsi

layanan dan fungsi pembinaan) dalam bentuk intervensi.

3. Perencanaan Sebaran Satuan Pendidikan dan Daya Tampung memperhatikan sebaran

dan kepadatan penduduk.

4. Perencanaan Sebaran Sarana-Prasarana dan Guru yang berkualitas memperhatikan

sebaran Satuan Pendidikan dan Daya Tampung.

Substansi Pendidikan

HORISONTAL

Kewenangan Jenjang dan Jenis

Implikasi Zonasi Pendidikan:

1. Merubah pola pikir dalam perecanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan yang

terintegrasi bagi pengelola pendidikan di Pusat dan Daerah:

• Strategi pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal dari Satuan

Pendidikan, Kab-Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan ruang lingkup

kewenangannya.

• Strategi pembangunan pendidikan yang berkesinambungan dari Pendidikan Anak

Usia Dini, Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah

2. Perubahan dalam perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi akan berimplikasi pada

implementasi pengelolaan pendidikan dengan perspektif geografi/kewilayahan, dan

konsep proses belajar mengajar yang berwawasan lingkungan (dengan acuan pada fungsi

layanan dan fungsi pembinaan) dalam bentuk intervensi.

3. Perencanaan Sebaran Satuan Pendidikan dan Daya Tampung memperhatikan sebaran

dan kepadatan penduduk.

4. Perencanaan Sebaran Sarana-Prasarana dan Guru yang berkualitas memperhatikan

sebaran Satuan Pendidikan dan Daya Tampung.



E. Intervensi Pemerataan Kualitas Pendidikan

Perubahan pola pikir dalam perecanaan dan

evaluasi pembangunan pendidikan yang

terintegrasi akan berimplikasi pada jenis, bentuk,

dan waktu intervensi yang berbasis zona.

Sesuai dengan tujuan Zonasi Pendidikan adalah

“STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN YANG

TERINTEGRASI”

untuk mencapai Pemerataan Pendidikan yang

Berkualitas dan Berkeadilan akan berkembang

mengikuti perkembangan sebaran dan kepadatan

penduduk/masyarakat/

warga negara.

RASIONAL PPDB dalam KEBIJAKAN ZONASI PENDIDIKAN

PPDB Zonasi Pemerataan Mutu Pendidkan

Siswa*

Sarana Prasarana
• Kuantitas
• Kualitas

Guru
• Kuantitas
• Kualitas

Terukur Berdasarkan SNP

Rombel

Kebijakan Implementasi
Pusat dan Daerah

* = Sebaran siswa sebagai kontrol awal

• Kuantitas
• Kualitas

Sumber: Paparan Kabalitbang tentang Zonasi (September 2017 – Rakor Provinsi – oleh Dikdasmen)

Perubahan pola pikir dalam perecanaan dan

evaluasi pembangunan pendidikan yang

terintegrasi akan berimplikasi pada jenis, bentuk,

dan waktu intervensi yang berbasis zona.

Sesuai dengan tujuan Zonasi Pendidikan adalah

“STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN YANG

TERINTEGRASI”

untuk mencapai Pemerataan Pendidikan yang

Berkualitas dan Berkeadilan akan berkembang

mengikuti perkembangan sebaran dan kepadatan

penduduk/masyarakat/

warga negara.

RASIONAL PPDB dalam KEBIJAKAN ZONASI PENDIDIKAN

PPDB Zonasi Pemerataan Mutu Pendidkan

Siswa*

Sarana Prasarana
• Kuantitas
• Kualitas

Guru
• Kuantitas
• Kualitas

Terukur Berdasarkan SNP

Rombel

Kebijakan Implementasi
Pusat dan Daerah

* = Sebaran siswa sebagai kontrol awal

• Kuantitas
• Kualitas

Sumber: Paparan Kabalitbang tentang Zonasi (September 2017 – Rakor Provinsi – oleh Dikdasmen)

PPDB sebagai langkah awal kebijakan zonasi yang selanjutnya perlu pengembangan zonasi yang lebih luas (Zonasi

Pendidikan), penekanan pada pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan dalam bentuk intervensi

yang berbasis zona.

RASIONAL PPDB dalam KEBIJAKAN ZONASI PENDIDIKAN

PPDB Zonasi Pemerataan Mutu Pendidkan

Siswa*

Sarana Prasarana
• Kuantitas
• Kualitas

Guru
• Kuantitas
• Kualitas

Terukur Berdasarkan SNP

Rombel

Kebijakan Implementasi
Pusat dan Daerah

* = Sebaran siswa sebagai kontrol awal

• Kuantitas
• Kualitas

Sumber: Paparan Kabalitbang tentang Zonasi (September 2017 – Rakor Provinsi – oleh Dikdasmen)

RASIONAL PPDB dalam KEBIJAKAN ZONASI PENDIDIKAN

PPDB Zonasi Pemerataan Mutu Pendidkan

Siswa*

Sarana Prasarana
• Kuantitas
• Kualitas

Guru
• Kuantitas
• Kualitas

Terukur Berdasarkan SNP

Rombel

Kebijakan Implementasi
Pusat dan Daerah

* = Sebaran siswa sebagai kontrol awal

• Kuantitas
• Kualitas

Sumber: Paparan Kabalitbang tentang Zonasi (September 2017 – Rakor Provinsi – oleh Dikdasmen)

Selama ini konsentrasi kebijakan selalu
mengarah pada pemenuhan Sarana Prasarana
atau Guru, tanpa mengontrol sebaran siswa
(kuanititas dan kualitas). Hal ini akan
mengakibatkan tidak meratanya mutu
pendidikan secara kewilayahan, karena
terkonsentrasi pada beberapa sekolah saja.

Pembatasan Rasio Siswa Rombel dan Jumlah
Rombel tiap sekolah (sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan) dengan radius tertentu
(sesuai kondisi geografis) akan mendorong
pemerataan siswa, yang berimplikasi pada
pemerataan Sarana-Prasarana dan Guru.

PPDB sebagai langkah awal kebijakan zonasi yang selanjutnya perlu pengembangan zonasi yang lebih luas (Zonasi

Pendidikan), penekanan pada pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan dalam bentuk intervensi

yang berbasis zona.
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Prinsip& TujuanPPDB

PPDBmemilikiprinsipdilakukansecaraobjektif,
transparan,akuntabel,nondiskriminatif,dan
berkeadilan.

PRINSIP

10

PeraturanMenteri tetangPPDBbertujuanuntuk:
1. mendorongpeningkatanakseslayananpendidikan;
2. digunakansebagaipedoman bagi:

a. kepaladaerahuntukmembuatkebijakan teknis
pelaksanaanPPDB;dan

b. kepalaSekolahdalammelaksanakanPPDB dengan
sistemzonasi.

TUJUAN
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1. mendorongpeningkatanakseslayananpendidikan;
2. digunakansebagaipedoman bagi:

a. kepaladaerahuntukmembuatkebijakan teknis
pelaksanaanPPDB;dan

b. kepalaSekolahdalammelaksanakanPPDB dengan
sistemzonasi.
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1
Penetapan

Zona

2
Pengumuman

3
Pendaftaran

Tahapan
PelaksanaanPenerimaanPPDB
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1
Penetapan

Zona

2
Pengumuman

3
Pendaftaran

a. PPDBdilaksanaanpadabulanMeisetiaptahundenganmekanismedalam
jaringan(daring)kecualididaerahtidaktersediafasilitas jaringan.

b. SMKdapatmelakukanprosesseleksikhusussebelumtahappengumuman
penetapanpesertadidikbaru.
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4
Seleksi

5
Penetapan

6
Pendaftara

n Ulang
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Seleksi
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Penetapan
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n Ulang
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Penetapan ZonasiSMA/SMK
18dari34Provinsisudahmenetapkan zonasi

12

Selesai
Belum

Berdasarkanlaporanyang diterimaoleh DitjenDikdasmen, 5Februari2019
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PenetapanZonasiSD&SMP
234dari514kab/kotatelahmenetapkanzonasi
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Berdasarkanlaporanyangditerimaoleh DitjenDikdasmen, 5Februari2019
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PenetapanZonasiSD&SMP
234dari514kab/kotatelahmenetapkanzonasi Selesai

tersisa 1-10kab/kota

13

tersisa>10kab/kota

Berdasarkanlaporanyangditerimaoleh DitjenDikdasmen, 5Februari2019
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KetentuanPengumumanPendaftaran PPDB

Pengumuman
pendaftaranPPDB

dilakukansecara
terbukadanpaling

sedikitmemuat:

14

1. persyaratan;

2. tanggalpendaftaran;

3. jalurpendaftaran yangterdiridari jalurzonasi, jalur
prestasi,ataujalurperpindahanorangtua/wali;

4. jumlah dayatampungyangtersediapadakelas1
SD,kelas7SMP,dankelas10SMA/SMK sesuai

14

Pengumuman
melaluipapan
pengumuman

Sekolahmaupun
medialainnya

4. jumlah dayatampungyangtersediapadakelas1
SD,kelas7SMP,dankelas10SMA/SMK sesuai
dengandatarombonganbelajardalam Data
Pokok Pendidikan (Dapodik);

5. tanggalpenetapanpengumuman hasil
prosesseleksiPPDB.

KetentuanPengumumanPendaftaran PPDB

14

persyaratan;

tanggalpendaftaran;

jalurpendaftaran yangterdiridari jalurzonasi, jalur
prestasi,ataujalurperpindahanorangtua/wali;

jumlah dayatampungyangtersediapadakelas1
SD,kelas7SMP,dankelas10SMA/SMK sesuai

14

jumlah dayatampungyangtersediapadakelas1
SD,kelas7SMP,dankelas10SMA/SMK sesuai
dengandatarombonganbelajardalam Data
Pokok Pendidikan (Dapodik);

tanggalpenetapanpengumuman hasil
prosesseleksiPPDB.



SD SMP SMA/SMK

Persyaratan
CalonPesertaDidikBaru

USIA
1JULI

7ataupaling
rendah6tahun

Palingtinggi15 tahun

15

USIA
1JULI

7ataupaling
rendah6tahun

Palingtinggi15 tahun

DOKUM
EN
KELULUSA
N

-

memilikiijazahatau
surat tandatamat
belajarSDataubentuk
lainyang sederajat.

15

SMP SMA/SMK

Persyaratan
CalonPesertaDidikBaru

Palingtinggi15 tahun palingtinggi21 tahun

15

Palingtinggi15 tahun palingtinggi21 tahun

memilikiijazahatau
surat tandatamat
belajarSDataubentuk
lainyang sederajat.

a. memilikiijazahatausurat
tandatamatbelajarSMPatau
bentuklainyang sederajat

b. memilikiSHUN SMPatau
bentuklainyang sederajat

15



PPDB
JalurPendaftaran

90%

16

Zonasi

wajibmenerima calonpeserta
didikyangberdomisili sesuai
zonayangditetapkanPemerintah
Daerah

Kuotapalingsedikit90%

Prestasi
Kuotapalingbanyak5%
ditentukanberdasarkannilai
USBN/UNdan/atauhasil
perlombaandan/atau
penghargaanakademik
maupunnonakademik selain
tingkatSD

16

90%

5%5% di luarzonasi

16

Prestasi
Kuotapalingbanyak5%
ditentukanberdasarkannilai
USBN/UNdan/atauhasil
perlombaandan/atau
penghargaanakademik
maupunnonakademik selain
tingkatSD

Perpindahanorangtua
Kuotapalingbanyak5%
Perpindahantugasdibuktikan
suratpenugasandariinstansi,
lembaga,kantor,atau
perusahaanyang
mempekerjakan

16



CakupanPPDBJalur Zonasi
Sekolahwajibmenerima calonpesertadidikyang
berdomisilisesuaizona.Domisiliberdasarkanalamat
KKyangdikeluarkanpalingcepat1tahun sebelumnya.

Kuotapaling sedikit90%termasuk bagipeserta didik
tidak mampu; dan/atau anak disabilitas pada sekolah
inklusif

Pesertadidikdarikeluargatidakmampudibuktikan
dengankeikutsertaandalamprogrampenanganan
keluargatidakmampudariPusatatauPemda.(KIP,PKH,
KJP)

JalurZonasi

17
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Penetapan Zona:
1. ZonasidilakukanolehPemdapadasetiap

jenjang.
2. Memperhatikan jumlah ketersediaan daya

tampung yang disesuaikan jumlahanakusia
Sekolah.

3. Semuawilayahadministrasimasukdalamzonasi.
4. PemerintahDaerahmelibatkanForum

musyawarahataukelompokkerjakepala
Sekolah.

5. Daerahperbatasanprovinsiataukabupaten/kota,
penetapanzonasidapatdilakukanberdasarkan
kesepakatansecara tertulis.

6. dilaporkankepadaMenteri melalui LPMP.

CakupanPPDBJalur Zonasi
Sekolahwajibmenerima calonpesertadidikyang
berdomisilisesuaizona.Domisiliberdasarkanalamat
KKyangdikeluarkanpalingcepat1tahun sebelumnya.

Kuotapaling sedikit90%termasuk bagipeserta didik
tidak mampu; dan/atau anak disabilitas pada sekolah
inklusif

Pesertadidikdarikeluargatidakmampudibuktikan
dengankeikutsertaandalamprogrampenanganan
keluargatidakmampudariPusatatauPemda.(KIP,PKH,
KJP)

JalurZonasi

17

Penetapan Zona:
1. ZonasidilakukanolehPemdapadasetiap

jenjang.
2. Memperhatikan jumlah ketersediaan daya

tampung yang disesuaikan jumlahanakusia
Sekolah.

3. Semuawilayahadministrasimasukdalamzonasi.
4. PemerintahDaerahmelibatkanForum

musyawarahataukelompokkerjakepala
Sekolah.

5. Daerahperbatasanprovinsiataukabupaten/kota,
penetapanzonasidapatdilakukanberdasarkan
kesepakatansecara tertulis.

6. dilaporkankepadaMenteri melalui LPMP.

CakupanPPDBJalur Zonasi
Sekolahwajibmenerima calonpesertadidikyang
berdomisilisesuaizona.Domisiliberdasarkanalamat
KKyangdikeluarkanpalingcepat1tahun sebelumnya.

Kuotapaling sedikit90%termasuk bagipeserta didik
tidak mampu; dan/atau anak disabilitas pada sekolah
inklusif

Pesertadidikdarikeluargatidakmampudibuktikan
dengankeikutsertaandalamprogrampenanganan
keluargatidakmampudariPusatatauPemda.(KIP,PKH,
KJP)

17



Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDBmelalui
zonasi,prestasi, danperpindahan tugasorang
tua/wali dikecualikanuntuk:

JalurPrestasidanperpindahanorangtua/wali
Jalurprestasidanperpindahantugasorang tua/waliditujukanbagicalonpesertadidikyang

berdomisilidi luarzonasiSekolahyangbersangkutanmasing-masingmaksimal5%.

18

eKetentuan mengenai jalur pendaftaran PPDBmelalui
zonasi,prestasi, danperpindahan tugasorang
tua/wali dikecualikanuntuk:

Sekolahyang diselenggarakan oleh masyarakat

SMKyang diselenggarakan olehPemerintah
Daerah

SekolahKerjaSama

Sekolah Indonesia di luar negeri

a

18

b

c

d

g

h

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan
khusus

JalurPrestasidanperpindahanorangtua/wali
Jalurprestasidanperpindahantugasorang tua/waliditujukanbagicalonpesertadidikyang

berdomisilidi luarzonasiSekolahyangbersangkutanmasing-masingmaksimal5%.

18

e

f Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan
khusus

Sekolah berasrama

Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia
Sekolah tidak memenuhi ketentuan peserta didik
dalam 1 rombel

18

f

g

h

i



1 PembatasanJalur
Sekolahdilarangmembukajalurpendaftaran
penerimaanpesertadidik baru selainjalurzonasi, jalur
prestasi, danperpindahantugasorang tua/wali.

KetentuanLain
Jalur PendaftaranPPDB

2 Memilihlebih
darisatujalur

Selain melakukanpendaftaranPPDBmelalui jalur zonasi,
calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui
jalurprestasidi luarzonasidomisilipeserta didik.

3 KuotaPemenuhan
Jalur

Apabilajalur perpindahantugasorang tua/walitidak
terpenuhimaka sisakuotadialihkankejalurzonasiatau
jalurprestasi.

Sekolahdilarangmembukajalurpendaftaran
penerimaanpesertadidik baru selainjalurzonasi, jalur
prestasi, danperpindahantugasorang tua/wali.

KetentuanLain
Jalur PendaftaranPPDB

Selain melakukanpendaftaranPPDBmelalui jalur zonasi,
calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui
jalurprestasidi luarzonasidomisilipeserta didik.

Apabilajalur perpindahantugasorang tua/walitidak
terpenuhimaka sisakuotadialihkankejalurzonasiatau
jalurprestasi.



Seleksi
CALONPESERTADIDIKBARUSD

Seleksihanyamenggunakanjalurzonasi danperpindahantugasorangtua/wali
TidakmenggunakanJalurPrestasi1

20

PrioritasSeleksi yaitu:
• pesertadidikusia7tahunatau

palingrendah6tahunpada
tanggal1Julitahun berjalan.

• Jaraktempattinggal terdekatke
Sekolahdalamzonasi

2

20

Seleksi
CALONPESERTADIDIKBARUSD

Seleksihanyamenggunakanjalurzonasi danperpindahantugasorangtua/wali
TidakmenggunakanJalurPrestasi

20

didikyangberusia7tahunyang
berdomisilidalam zona.

Jikausiasama,maka
didasarkanpadajarak
terdekat

3

20

KetentuanSeleksi:

Sekolahwajibmenerimapeserta
7th



Seleksi
CALONPESERTADIDIKBARUSMP&

SMA

MekanismeDaring
Memprioritaskanjaraktempat
tinggalterdekatkeSekolah

21

MekanismeDaring
Memprioritaskanjaraktempat
tinggalterdekatkeSekolah

Jikajaraktempattinggalsama,maka
yang diprioritaskanadalahpeserta
didikyangmendaftarlebih awal.

! SMA/SMKwajibmenerimaPesertadidikdarikeluargatidakmampupaling
sedikit20%daridayatampung

21

Seleksi
CALONPESERTADIDIKBARUSMP&

SMA

MekanismeLuring
Memprioritaskanjaraktempat
tinggalterdekatkeSekolah

Jikajaraktempattinggalsama,maka
yang diprioritaskanadalahpeserta
didikmemilikinilaiUSBNatauUN
lebih tinggi.

21
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SiswadariKeluargaTidakMampu
SMA/SMKyangdiselenggarakanolehPemerintahdaerahwajib menerimaPeserta

didikyangberasaldarikeluargatidakmampupalingsedikit20%(duapuluhpersen)
dari jumlahdaya tampung.

2018/2019 2019/2020
Permendikbud No.14/2018 Permendikbud No.51/2018

22

SKTM SuratKeterangan
TidakMampu
(SKTM)
ataubukti
lainnyayang
diterbitkanoleh
Pemerintahatau
pemerintah
daerah.

diganti

SMA/SMKyangdiselenggarakanolehPemerintahdaerahwajib menerimaPeserta
didikyangberasaldarikeluargatidakmampupalingsedikit20%(duapuluhpersen)

dari jumlahdaya tampung.

2018/2019 2019/2020
Permendikbud No.14/2018 Permendikbud No.51/2018
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Bukti
keikutsertaan
PesertaDidik
dalamprogram
penanganan
keluargatidak
mampudari
PemerintahPusat
atauPemerintah
Daerah

KIP/ KJP/PKH
BANTUANSISWA
DARI PEMDA
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MEKANISME DAN SISTEM PPDB

Mekanisme pendaftaran, seleksi, dan pengumuman
kelulusan PPDB SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun
Pelajaran 2019/2020 dilaksanakan secara terbuka dengan
sistem online

MEKANISME

24

B

PPDB menggunakan mekanisme online dengan sistem zonasi,
prestasi, perpindahan tugas orang tua, dan mengakomodasi
calon peserta didik dari keluarga kurang mampu

SISTEM
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prestasi, perpindahan tugas orang tua, dan mengakomodasi
calon peserta didik dari keluarga kurang mampu
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SISTEM ZONAZI
 Pendaftaran dilaksanakan dengan sistem online di masing-masing satuan pendidikan pilihan pertama dengan

menggunakan nomor ujian nasional SMP/MTs atau yang sederajat.

 Sitem Zonasi setiap satuan pendidikan menerima minimal 90% calon peserta didik baru  dari kuota yang ditentukan.

 Zona ditentukan berdasarkan kecamatan tempat satuan pendidikan berada dan ditambah dengan seluruh kecamatan

yang berbatasan langsung dengan kecamatan yang dimaksud.

Dalam hal sistem zonasi jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka akan diadakan

perankingan berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terhadap satuan pendidikan yang dipilih dari

jarak terdekat hingga jarak yang terjauh.

Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di daerah perbatasan Kabupaten/Kota serta berdekatan dengan salah satu

SMA Negeri di Kabupaten/Kota tersebut diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon peserta didik baru di sekolah

tersebut.

 Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di daerah perbatasan Provinsi Lampung serta berdekatan dengan salah

satu SMA Negeri di Provinsi Lampung diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon peserta didik baru di sekolah

tersebut.
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Sistem Prestasi

Sistem prestasi adalah sistem penerimaan calon peserta didik baru yang didasarkan pada kemampuan yang lebih

dari calon peserta didik dibandingkan dengan calon peserta didik lainnya, dengan ketentuan:

•Prestasi yang dapat diperhitungkan adalah prestasi cabang akademik maupun non akademik meliputi

kejuaraan/lomba yang berjenjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah/Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan/Kementrian Agama/ Pemerintah Daerah baik perseorangan atau beregu yang diperoleh dalam

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
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•Sistem prestasi setiap satuan pendidikan menerima maksimal 5% calon peserta didik baru  dari kuota yang ditentukan.

•Calon peserta didik berprestasi dalam bidang akademik ditentukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dari:

•Olimpiade Sains Nasional/Internasional (OSN/I) S/M;

•LCT Mata Pelajaran S/M;

•Nilai UN tertinggi 1, 2, dan 3 paralel di sekolah asal calon peserta didik S/M.

•Calon peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik ditentukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dari:

•Olimpiade Olahraga Siswa Nasional/Internasional (O2SN/I) S/M;

•Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional/Internasional (FLS2N/I) S/M;

•Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional/ Internasional (LCSPN/I) S/M;

•Kuis Ki Hajar (Kita Harus Belajar);

•Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari);

•Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS) S/M;

•Lomba Cerdas Cermat (LCC) S/M

•Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) S/M;

•Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);

•Peserta jambore pramuka;

•Lomba Tingkat Pramuka;

•Hafidz Qur’an
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1 Internasional
a. Juara I 400 390 380
b. Juara II 395 385 375
c. Juara III 390 380 370

2 Nasional
a. Juara I 385 375 365
b. Juara II 380 370 360
c. Juara III 375 365 355

3 Provinsi
a. Juara I 370 360 350
b. Juara II 365 355 345
c. Juara III 360 350 340

4 Kabupaten/Kota
a. Juara I 360 350 340
b. Juara II 355 345 335
c. Juara III 350 340 330

Bobot Prestasi
No Tingkat Kejuaraan

Perorangan
Beregu

(2 s/d 10)
Beregu

(11 s/d 22)

Skor piagam berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik ditentukan berdasarkan tabel berikut:

1 Internasional
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2 Nasional
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c. Juara III 375 365 355

3 Provinsi
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c. Juara III 360 350 340

4 Kabupaten/Kota
a. Juara I 360 350 340
b. Juara II 355 345 335
c. Juara III 350 340 330

Bobot Prestasi
No Tingkat Kejuaraan

Perorangan
Beregu

(2 s/d 10)
Beregu

(11 s/d 22)

Khusus calon peserta didik yang hafidz Al-Qur’an diberi skor:
Hafidz 20 s/d 30 juz mendapat skor 400
Hafidz 10 s/d 19 juz mendapat skor 380
Hafidz   3 s/d   9 juz mendapat skor 360
Hafidz   1 s/d  2  juz mendapat skor 340
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Sistem Perpindahan Tugas Orang Tua

Sistem perpindahan tugas orang tua adalah sistem penerimaan calon peserta didik baru yang didasarkan pada kepindahan tugas
orang tua calon peserta didik baru, dengan ketentuan:

•Sistem perpindahan tugas orang tua, diberikan maksimal 5% dari kuota yang ditentukan kepada colon peserta didik yang orang tuanya pindah tugas.

•Calon peserta didik baru disarankan dapat memilih satuan pendidikan yang letaknya berdekatan dengan tempat tinggal baru orang tua calon peserta didik.

•Dalam hal jumlah calon peserta didik baru melebihi kuota yang telah ditentukan maka calon peserta didik yang akan diterima ditentukan oleh urutan

waktu pendaftaran yang lebih awal.

•Dalam hal calon peserta didik baru pada sistem perpindahan tugas orang tua tidak terpenuhi maka tempat yang masih tersedia akan diisikan oleh calon

peserta didik dari sistem zonasi atau sistem prestasi.
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Mekanisme Pendaftaran
•Calon peserta didik baru mendaftar pada sekolah pilihan pertama.

•Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia.

•Calon peserta didik baru pada sistem zonasi memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di dalam 1 (satu) zona.

•Calon peserta didik baru pada sistem berprestasi (akademik maupun non akademik), memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri

yang ada di dalam 1(satu) Kabupaten/Kota yang dipilih.

•Calon peserta didik baru pada sistem perpindahan tugas orang tua, memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di dalam

1(satu) Kabupaten/Kota yang dipilih.

•Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang dinyatakan diterima, akan diverifikasi oleh tim dari sekolah

dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari BOSDA Provinsi Lampung.

•Bagi siswa yang tidak diterima di satuan pendidikan negeri disarankan untuk masuk ke satuan pendidikan swasta, dan bagi

siswa yang bersal dari keluarga kurang mampu akan tetap diberikan bantuan biaya pendidikan melalui BOSDA Provinsi Lampung

setelah diverifikasi oleh tim.

•Point (6) dan (7) hanya berlaku bagi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Program BOSDA.
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Pe Pemberkasan :
•Mengisi formulir pendaftaran warna putih rangkap 2, dan menyerahkan :

•Foto Copy Ijazah/SHUN/Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal dan dilegalisir sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan aslinya pada

sekolah tempat mendaftar.

•Foto Copy KTP kedua orang tua masing-masing 1 lembar.

•Foto Copy Kartu Keluarga (KK)  1 lembar dan menunjukkan aslinya serta berlaku minimal 1 tahun berjalan (19 Juni 2018).

•Jika menggunakan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh RT dan dilegalisir oleh Lurah/Camat maka harus dilengkapi dengan

Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang

bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili (19 Juni 2018).

•Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

•Dua buah map kertas warna biru.

•Materai Rp 6.000,- sebanyak 1 buah

•Bagi siswa yang berasal dari keluarga belum mampu kriteria dan persyaratannya akan ditetapkan oleh tim verifikasi setelah dinyatakan diterima.
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Waktu Pendaftaran , Pengumuman , MPLS dan Awal PBM:Waktu Pendaftaran , Pengumuman , MPLS dan Awal PBM:

Pendaftaran Langsung : 17 - 19 Juni 2019
Pengumuman : 20 Juni 2019
Daftar Ulang : 20 - 22 Juni 2019
MPLS : 15 - 17 Juli 2019
Awal PBM : 15 Juli 2019
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Surat Edaran Kadisdikbud no.
800/1550/V.01/DP.2C/2019
tentang Perpanjangan PPDB dan
Pengumuman
1. Pengumuman tgl. 26 juni 2019
2. Daftar ulang 26-27 Juni 2019
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Zonazi Kota Metro

NO NAMA SEKOLAH

SMAN 1 METRO Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang
Hari, Kec. Pekalongan

2 SMAN 2 METRO Kec. Metro Barat, Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Pusat, Metro Timur, Kec.
Trimurjo

3 SMAN 3 METRO Kec. Metro Utara, Kec. Metro Pusat, Kec. Punggur, Kec. Kota Gajah, Kec.
Trimurjo, Kec. Pekalongan

Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang
Hari, Kec. Pekalongan

4 SMAN 4 METRO Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang
Hari, Kec. Pekalongan

5 SMAN 5 METRO Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Utara, Kec. Metro Barat, Kec. Metro Timur, Kec.
Pekalongan, Kec. Trimurjo

6 SMAN 6 METRO
Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Barat, Metro Timur, Kec. Metro Kibang, Kec.
Batang Hari, Kec. Trimurjo

KECAMATAN

Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang
Hari, Kec. Pekalongan

Kec. Metro Barat, Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Pusat, Metro Timur, Kec.
Trimurjo

Kec. Metro Utara, Kec. Metro Pusat, Kec. Punggur, Kec. Kota Gajah, Kec.
Trimurjo, Kec. Pekalongan

Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang
Hari, Kec. Pekalongan
Kec. Metro Timur, Kec. Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Barat, Kec. Batang
Hari, Kec. Pekalongan

Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Utara, Kec. Metro Barat, Kec. Metro Timur, Kec.
Pekalongan, Kec. Trimurjo
Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Barat, Metro Timur, Kec. Metro Kibang, Kec.
Batang Hari, Kec. Trimurjo
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