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ABSTRAK 

Latifa, Abdul Mahsyar dan Sitti Rahmawati Arfah, Koordinasi Dalam 

Penerapan  Sistem Zonasi Sekolah Antara Dinas Pendidikan dan Dinas 

Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar. 

Sistem Zonasi bertujuan menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi 

siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, 

menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah 

negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. sesuai 

dengan Peratuaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 

17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mulai 

berlaku mulai tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan kesiapan masing-masing 

daerah, pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau bentuk lainnya yang 

sederajat. 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui koordinasi dalam program Sistem Zonasi 

sekolah antara Dinas pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Makassar dengan menggunakan teori Hasibuan. Jumlah Informan dalam 

penelitian ini 4 orang. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan tipe studi 

kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara , observasi 

dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data,penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. 

 

          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi dalam penerapan Sistem 

Zonasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Makassar sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik. mengoptimalkan 

penggunaan aplikasi yang dapat dikases oleh banyak masyarakat dalam waktu 

yang bersamaan, pembaharuan pada sistem aplikasi dimana untuk mengetahui 

zonasi calon peserta didik yang akan mendaftar cukup dengan mmemasukkan 

NIK atau data kependudukan pada kolom yang diminta dan secara otomatis lokasi 

atau zona dapat langsung diarahkan melalui aplikasi tersebut. Dinas pendidikan 

telah menerbitkan pedoman dan juknis pelaksanaan PDDB sesuai dengan arahan 

kementrian pendidikan, sementara dinas catatan sipil melakukan pemuktahiran 

data kependudukan yang disingkronisasikan dengan aplikasi PPDB. dalam satuan 

kerja PPDB diharuskan mengisi fakta integritas yang berkaitan dengan kesiapan 

panitia dalam PPDB. 

 

         Kata kunci : Koordinasi, Penerapan Sistem Zonasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal penting dalam mendukung kemajuan suatu 

negara. Untuk mengatur pendidikan di Indonesia diperlukan pengaturan sistem 

pendidikan hal ini telah diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 tahun 2003 merupakan undang-undang yang mengatur sistem 

pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, penyelenggaraan 

pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan 

diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, 

juga mayoritas negara dengan solidaritas yang efisien dengan kerangka kerja yang 

terbuka dan multi-makna. 

Dalam sistem nasional banyak diadopsi oleh sekolah negeri dan swasta. 

Pendidikan di indonesia di laksanakan dan di bagi beberapa jenjang . Jenjang 

Pendidikan SD, SMP , SMA , di Indonesia menerapakan wajib belajar 12 tahun , 

yaitu : 6 tahun SD , 3 tahun SMP , 3 tahun SMA . Terdapat pula SD , SMP , dan 

SMA , yang berbasis agama dan dikelola oleh Kementerian Agama. Sistem 

pendidikan nasional ini berupaya untuk memberikan pengetahuan akademis, 

mengasah keterampilan, serta membina sikap positif setiap siswa sejak dasar. 

Fenomena yang terjadi saat ini adalah sistem pendidikan yang arahkan 

pada sistem zonasi. Dimana sistem zonasi ini masih terdapat banyak persoalan 

diantaranya penyebaran sekolah negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
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kelurahan, sementara banyak daerah yang pembagian zonasi pada awalnya, di 

dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan. Saat ini, adanya calon peserta 

didik yang tidak bisa mendaftar kesekolah manapun, adapun juga sekolah 

kekurangan peserta didik, karena letak sekolah jauh dari pemukiman penduduk 

setempat, sehingga membuat orang tua calon siswa datang lebih awal bahkan ada 

yang menginap di sekolah untuk mendaftarkan anaknya. Adapun beberapa calon 

siswa yang tidak dapat terbaca NIK dan titik koordinat rumah mereka yang tepat , 

sehingga menyulitkan orang tua siswa dalam hal administrasi  . Padahal sistem 

zonasi PPDB sudah di terapkan secara online. kurangnya Sosialisasi Sistem PPDB 

ke para calon peserta didik dan orang tua, sehingga meninmbulkan masalah 

ketidaksiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara online.  

 Keterbukaan jumlah kuota zonasi secara berkala menjadi pertanyaan bagi 

masyarakat daerah setempat, termasuk standar kuota dan kemampuan jumlah 

siswa serta kepastian jarak atau luas zonasi yang tidak termasuk kelurahan, 

sehingga dalam PPDB 2019 tahap awal untuk penyusunan dari Kelurahan dan 

petunjuk khusus (juknis) kurang jelas. dirasakan oleh masyarakat setempat, dan 

petugas pendaftaran juga tidak mengerti. 

Pelaksanaan sistem zonasi ini membutuhkan sosialisasi lebih dari 

pemerintah daerah ke sekolah dan masyarakat dalam lingkup mereka. Hal ini jadi 

salah satu yang kurang dimaksimalkan. Sosialisasi ke level sekolah dan kepala 

dinas itu adalah kewajiban dinas-dinas. Pemerintah daerah tidak mempersiapkan 

dengan baik untuk mendata jumlah calon peserta didik yang akan masuk SD, 
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SMP maupun SMA selain itu pemerintah daerah belum menghitung lebih lanjut 

soal daya tampung sekolah negeri yang dimiliki di setiap wilayah.  

Selain fenomena yang dikemukakan masalah lain dikemukakan 

berdasarkan hasil penelitian Safarah & Wibowo (2019) program zonasi sekolah 

ternyata tidak hanya berimplikasi pada bidang pendidikan misalnya pemerataan 

pendidikan saja akan tetapi juga menyangkut efek dari lingkungan seperti 

kemacetan, kontaminasi udara, fisik dan anak, serta ketergantungan pada 

transportasi mekanis. Dengan program zonasi mendorong siswa untuk perlu 

berjalan kaki dan bersepeda karena dekat dengan rumah mereka. 

Kemudian dalam pemeriksaan Andina (2017) juga menjelaskan bahwa 

pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB menimbulkan persoalan yang berbeda 

dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah masih belum 

tersosialisasikan, karna faktor teknis, batas sekolah yang tidak memadai dan 

perbedaan kualitas antar sekolah. Sistem zonasi yang digunakan dalam 

penyaringan siswa direncanakan untuk jalur  penerimaan ke sekolah. Meskipun 

demikian, diharapkan akan menyebabkan pengacakan siswa dengan keragaman 

dalam kapasitas belajar. 

Koordinasi pada tingakatan Dinas-Dinas dibutuhkan untuk melancarkan 

masalah ini diantaranya dinas pendidikan dan dinas catatan sipil. Persyaratan 

untuk koordinasi bergantung pada sifat dan kebutuhan korespondensi dalam 

pelaksanaan tugas dan tingkat asosiasi dari unit pelaksanaan yang berbeda. Dalam 

mencapai tujuan organisasi selalu ada saja hal-hal yang saling berkaitan dan perlu 

dikoordinasikan (Rohman, 2017:439). 
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Selain Dinas pendidikan Dinas yang berperan penting dalam sistem zonasi 

sekolah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) juga memiliki 

peran mengawasi penggunaan surat domisili dan surat keterangan tidak mampu . 

Hal ini dilakukan mengingat selama ini telah disalahgunakan oleh para wali. 

Khususnya dengan membuat surat keterangan domisili dan surat pernyataan tidak 

mampu dengan tujuan agar anak mereka dapat diterima di sekolah-sekolah negeri 

tertentu, Seperti berikut : 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan 

Arif Fakrulloh saat sosialisasi pemanfaatan dan pembenahan data kependudukan 

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, namun pada 

prinsipnya anak harus jadi satu kartu keluarga dengan keluarganya atau jangan 

dititipkan," kata dia saat sosialisasi pemanfaatan data kependudukan di 

Pangkalpinan.(https://www.antaranews.com/berita/918954/kemendagri-zonasi-sekolah-

benahi-administrasi-kependudukan, 16 Februari 2022) 

 Hal ini menyatakan bahwa kurangnya koordinasi anatara dinas catatan 

sipil dan dinas pendidikan karna tidak ada nya keselarasan data , antara ke dua 

dinas tersebut . 

Pendaftaran jalur zonasi atau domisili pada PPDB mempertimbangkan 

lokasi tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah terdekat. Di wilayah 

Kecamatan Kota Makassar masih ada yang belum memiliki SMP, bahkan kurang 

di suatu daerah dan bertumpuk di satu kecamatan. Tidak meratanya sebaran 

sekolah itu, mengganggu tujuan dari dibukanya jalur zonasi. Bahkan terjadi 

penumpukan siswa di suatu sekolah tertentu saja. Belum lagi masalah tempat 

https://www.antaranews.com/berita/918954/kemendagri-zonasi-sekolah-benahi-administrasi-kependudukan
https://www.antaranews.com/berita/918954/kemendagri-zonasi-sekolah-benahi-administrasi-kependudukan
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tinggal siswa yang dapat dimanipulasi pada sistem zonasi ini maka penulis tertarik 

melihat Koordinasi Dalam Penerapan Sistem Zonasi Sekolah antara Dinas 

Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik 

mengangkat sebuah judul skripsi yang berjudul “Koordinasi Dalam Penerapan 

Sistem Zonasi Sekolah antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota 

Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Bagaimana koordinasi dalam penerapan sistem zonasi 

sekolah antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar ?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui koordinasi dalam penerapan sistem zonasi sekolah antara 

Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis 

maupun praktis. 

1. Kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

yang positif  bagi lembaga-lembaga khususnya Organisasi Perangkat 

Daerah, Khususnya berkaitan dengan Koordinasi. 

2. Kegunaan Akademik, diharapkan penelitian ini, menjadi salah satu referensi 

akademis dalam bidang administrasi publik dan menjadi informasi awal bagi 

peneliti lainnya yang mengkaji konsep koordinasi dan pendidikan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Dewi, Suharsono, 

& Meitriana 

(2019) 

Meneliti tentang persepsi warga sekolah dan orang tua 

siswa terhadap sistem zonasi. Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner 

dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) persepsi guru SMP di Kecamatan Kediri 

dikategorikan setuju dengan total skor sebesar 11.330, 

(2) persepsi siswa SMP di Kecamatan Kediri 

dikategorikan setuju dengan total skor sebesar 48.075 

dan (3) persepsi orang tua SMP di Kecamatan Kediri 

dikategorikan setuju dengan total skor sebesar 49.399. 

 

Hasanah & Sururi 

(2020) 

Dalam penelitian harapan dan realita: kebijakan Sistem 

Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru di 

Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Serang 

menunjukkan bahwa terdapat berbagai permasalahan 

seperti adanya maladministrasi dan siswa yang tidak 

dapat memilih sekolah yang ditunjukkan oleh keinginan 

mereka yang berdampak pada kekurangan energi untuk 
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bersekolah. Ini membutuhkan tahap penilaian strategi 

untuk memiliki opsi untuk menemukan lubang yang ada 

dan menyarankan pengaturan sebagai pendekatan 

elektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkembangnya 

isu-isu baru dalam pelaksanaan penyusunan strategi 

kerangka kerja selama sistem zonasi siswa baru di 

sekolah menengah negeri Kota Serang. Oleh karena itu, 

meyakinkan semua mitra strategi pelatihan pembantu di 

Kota Serang untuk bersama-sama memiliki tanggung 

jawab adalah sebuah kebutuhan. 

Aris Nurlailiyah 

( 2019 ) 

Dalam jurnal Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap 

perilaku siswa SMP di Yogyakarta,  PPDB zonasi 

pertama kali diterapkan pada SMPN kota Yogyakarta 

tahun 2018/2019, pro kontra dalam penerapan sistem ini 

menjadi polemic tersendiri, Di antara dugaan kontra 

adalah tidak adanya sosialisasi dari pihak dinas 

pendidikan, adanya titik terang dan perilaku siswa yang 

tidak disiplin. Bagaimanapun, sisi ahlinya adalah bahwa 

sistem zonasi menghilangkan pembagian sekolah antara 

pilihan teratas dan umum, memberdayakan anak-anak 

untuk dekat dengan keluarga dan efektif dalam jarak dan 

biaya. Namun, yang sering ditemukan di lapangan 
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adalah kerangka penyusunan yang mengumpulkan anak-

anak dengan kondisi yang sangat sedikit unik, yang 

menjadi keluhan lain bagi pengajar untuk mengatur 

perilaku siswa yang semakin “tidak tertib” atau bandel. 

dengan prestasi belajar rendah. 

Sejauh ini belum ada penelitian terkait koordinasi dalam sistem zonasi 

khususnya koordinasi Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Dinas Catatan Sipil 

Kota Makassar. 

B. Konsep Koordinasi  

Menurut Bakhtiar (2019) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-

tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi 

untuk mencapai tujuan. Koordinasi kadang-kadang juga disebut kolaborasi, tetapi 

itu adalah sesuatu selain partisipasi, karena koordinasi juga mengandung 

sinkronisasi. Sedangkan kolaborasi dua individu untuk mencapai tujuan bersama. 

Koordinasi dapat terjadi jika setidaknya ada dua individu atau kantor yang 

bekerja sama, selain itu koordinasi dilakukan dengan alasan yang bekerja sama 

saling mempengaruhi. Koordinasi adalah suatu pekerjaan yang serentak dan biasa 

untuk memberikan jumlah dan waktu yang sempurna, dan memandu pelaksanaan 

untuk menghasilkan suatu kegiatan yang seragam dan menyenangkan untuk 

mencapai tujuan. yang dikemukakan dalam Ariyanto (2018) kerjasama dapat 

terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya kerjasama. 

Untuk mencapai tujuan yang kolektif perlulah dilakukan koordinasi yang baik 

sehingga kerja sama yang dilakukan dapat menghasilkan satu tujuan yang sama 
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dan diantara yang melakukan kerja sama bisa mencapai tujuan yang diinginkan. 

Mengingat penilaian di atas, sangat mungkin beralasan bahwa koordinasi dapat 

dicapai dengan asumsi dengan adanya kolaborasi antara individu-individu yang 

berpartisipasi. 

Lebih lanjut  Menurut Pearce II dan Robinson yang dimaksud dengan 

koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke 

dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama (Silalahi, 2013). 

Sedangkan menurut Stoner (dalam Sugandha, 2011:212), koordinasi adalah proses 

penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah 

(bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efisien. 

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa koordinasi merupakan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mempunyai tujuan bersama yang menjadi 

sasaran dari kegiatan tersebut.Sedangkan Brech, memberikan pengertian 

koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan 

lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar 

kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para 

anggota itu sendiri (Hasibuan, 2011).Dalam mencapai tujuan organisasi selalu ada 

saja hal-hal yang saling berkaitan dan perlu dikoordinasikan (Rohman, 2017:439).  

Koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola 

usaha  kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan 

tindakan di  dalam mencapai tujuan bersama (Ramadani, 2017 : 151). 
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Coordinating atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi 

manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, 

percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, 

dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah 

dalam usaha mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, 

mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, 

dan mengadakan coaching (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran. Di dalam 

sebuah organisasi, untuk menjalankan kegiatan organisasi dibutuhkan koordinasi 

yang baik. Agar koordinasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan, suatu organisasi harus membuat pembagian kerja agar tidak 

terjadinya tumpang tindih tugas (Rusli & Yunus, 2015:6). Dalam mengadakan 

pembagian kerja, ada beberapa dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman, 

yaitu:  

1. Pembagian kerja atas dasar wilayah atau territorial.  

2. Pembagian kerja atas jenis benda yang dapat diproduksikan.  

3. Pembagian kerja atas dasar langganan yang dilayani.  

4. Pembagian kerja atas dasar fungsi (rangkaian kerja).  

5. Pembagian kerja atas dasar waktu. 

Manfaat  koordinasi  sangat  menentukan  terselenggaranya usaha yang 

telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tetapi apabila 

koordinasi tidak melaksanakan atas departemen dan pembagian kerja akan 

menimbulkan organisai yang berjalan  sendiri-sendiri tanpa  ada kesatuan  arah. 

Koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni : 
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1. Untuk mencegah terjadinya  kekacauan, percekcokan  dan kekembaran atau 

kekosongan pekerjaan. 

2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk 

pencapaian tujuan organisasi. 

3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. 

4. Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang 

diinginkan. Hasibuan (2009:86). 

C. Unsur-unsur dan Syarat Koordinasi 

Unsur-unsur koordinasi menurut Terry (2006:126): 

1. Unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (orderly synchronization of effort) 

Menurut Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A sinkronisasi adalah suatu usaha 

untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, 

unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksaan tugas atau kerja 

(Hasibuan, 2011:86) 

2. Pengaturan waktu (timing) dan terpimpin (directing), pengaturan waktu 

menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masapengerjaan dari 

keseluruhan kegiatan. Sedanngkan terpimpin (directing) yaitukegiatan yang 

berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-

saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan 

semula dapat dicapai. 

3. Harmonis (harmonius), Menurut Glenn Griswold dalam Kustadi Suhandang 

(2004:45) pengertian harmonis dalam arti adanya saling pengertian dan 
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penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan 

keuntungan dan merasa senang 

4. Tujuan yang ditetapkan (stated objective) menurut Terry dalam Hasibuan 

(2011:17) tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang 

jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang manajer. Tujuan 

yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu renacana (plan), karena itu 

hendaknya tujuan ditetapkan jelas, realistis dan cukup menantang untuk 

diperjuangkan berdasarkan pada potensiyang dimiliki. 

Lebih lanjut Hasibuan mengemukakan bahwa terdapat empat syarat 

koordinasi, yaitu: 

1. Sense of cooperation (perasaan untuk kerjasama), ini harus dilihat dari 

sudut bagian perbagian bidang pekerja, bukan orang per orang. 

2. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan 

antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk 

mencapai kemajuan. 

3. Team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling 

menghargai. Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan 

atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersamangat.” 

4. Espit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, 

umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. 

Koontz dan O’donel dalam (Rahmeina, 2018: 4) menyatakan bahwa 

koordinasi yang baik hendaklah memuat hal-hal yang sebagai berikut :  
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1. Adanya perencanaan yaitu menyangkut proses persiapan dan pelaksanaan 

secara sistematis dari pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.  

2. Adanya hubungan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan.  

3. Adanya pertemuan melalui rapat.  

D. Tipe dan Ukuran Koordinasi 

Tipe koordinasi dilihat dari sudut pandang politik menurut Hasibuan 

(2011:86) adalah: 

1. Koordinasi vertical (vertical coordination), adalah kegiatan penyatuan, 

pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan 

kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. 

2. Koordinasi horizontal (horizontal coordination) adalah mengkoordinasikan 

tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang  

dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang 

setingkat. 

Koordinasi Horisontal dibagi atas dua, yaitu: 

1. Interdiciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, 

menyatukan tindakantindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin 

antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara 

ekstern pada unitunit yang sama tugasnya. 

2. Interrelated adalah koordinasi antarbadan (instansi); unit-unit yang 

fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling 

bergantungan atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern 

yang levelnya setaraf. 
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        Indikator dalam penelitian ini diambil dari faktor–faktor yang mempengaruhi 

koordinasi tersebut, yang digunakan sebagai tolak ukur koordinasi kinerja 

pegawai Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut 

Hasibuan (2011:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

koordinasi sebagai berikut: 

        1. Kesatuan Tindakan 

        2. Komunikasi 

        3. Pembagian Kerja 

        4. Disiplin 

    1. Kesatuan Tindakan 

        Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi 

atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan 

anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi 

tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan 

adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha,berartibahwa pemimpin 

harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu 

sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan 

ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu 

koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal dan waktu dimaksudkan bahwa 

kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan 

    2.  Komunikasi 

        Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, 

sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang 
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dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi 

merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani 

hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan 

communicare, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi 

ataupun memberitahukan”. 

           Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi 

partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas 

kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi 

merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya 

mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. 

              Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa 

komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah 

laku manusia.  

    3. Pembagian Kerja 

          Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah Kelompok dua atau 

lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan terorganisasi dapat 

mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan 

    4. Disiplin 

       Disiplin kerja adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar 

tercapainya tujuan , dengan adanya displin kerja karyawan memiliki batasan-

batasan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan tepat waktu, sehingga karyawan 

dapat mengikuti peraturan-peraturan yang ada di perusahan tersebut.  
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Koordinasi dapat diukur melalui proses manajemen (Ndraha, 2003:279), 

yang perlu diukur dari : 

1. Informasi, Komunikasi, dan Teknologi Informasi  

2. Kesadaran Pentingnya koordinasi berkoordinasi  

3. Kompetensi Partisipan, Kalender Pemerintahan  

4. Kesepakatan dan Komitmen   

5. Penetapan Kesepakatan  

6. Insentif Koordinasi   

7. Feedback  

E. Konsep Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu prosedur dari 

penyelenggaraan pendidikan menyambut tahun ajaran baru di mana terjadinya 

pemilihan terhadap calon peserta didik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan 

agar diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan. Agar sekolah tetap 

bisa menjalankan sistem pendidikannya, maka dari itu sekolah harus mengadakan 

PPDB. 

 Tujuan penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu: 

a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan 

b. Digunakan sebagai pedoman bagi; 

1) Kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB 

2) Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB 
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 Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: 

a. Jalur zonasi sebesar 50% dari daya tampung sekolah 

b. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah 

c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung 

sekolah 

d. Dan jalur prestasi akademik 25% / sisa kuota dari daya tampung sekolah     

(kemdikbud.go.id, 15 Juli 2020) 

 PPDB Online atau Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan kegiatan 

penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui 

proses entri, menggunakan sistem data base, seleksi otomatis oleh program 

komputer dan hasil seleksi dapat di akses setiap waktu secara online. Sekolah 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjalankan penerimaan peserta 

didik baru dimulai dari bulan Mei setiap tahun. Proses pelaksanaan PPDB dimulai 

dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru 

kepada sekolah yang berkaitan atau bersangkutan sampai kepada tingkat 

penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang. Sekolah yang diselenggarakan 

oleh aparat pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses 

pelaksanaannya dan informasi penerimaan peserta didik baru paling sedikit 

terkait: 

a. Persyaratan 

b. Proses seleksi 
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c. Hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui papan pengumuman 

Sekolah ataupun media lainnya. 

d. Daya tampung berdasar pada ketentuan peraturan per undang- undangan yang 

mengatur mengenai rombongan belajar. (kemdikbud.go.id, 15 Juli 2020) 

2. Kebijakan Sistem Zonasi 

 Kebijakan Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian 

Wilayah Sekolah. Secara keseluruhan kebijakan sistem zonasi adalah landasan 

pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Kebijakan Sistem Zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi 

calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.44 

Tahun 2019. Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik 

berdasarkan radius dan jarak. Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya adalah 

pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat 

biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta mengurangi kemacetan. 

 Tujuan diterapkannya sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik 

baru (PPDB) ini merupakan untuk menjaga pemerataan akses layanan pendidikan 

bagi murid, memperdekat lingkungan sekolah pada lingkungan keluarga, 

menghilangkan eksklusivitas juga diskriminasi di sekolah, terkhususnya sekolah 

negeri, dan dapat membantu analisis perhitungan kebutuhan (kemdikbud.go.id, 15 

Juli 2020). 
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 Sekolah yang diselenggarakan oleh aparat daerah harus menerima calon 

peserta didik yang bertempat tinggal pada radius zona terdekat dari sekolah paling 

sedikit sebesar sembilan puluh persen dari seluruh jumlah peserta didik yang 

diterima. Kebijakan tentang sistem zonasi sekolah merupakan Peraturan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan terdapat 

pada No. 44 Tahun 2019 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dengan lebih 

menjelaskan bagaimana sistem pemerataan tersebut dijalankan. Ketentuan dalam 

sistem zonasi antara lain: 

a. Kuota paling sedikit 50% dari jumlah peserta didik yang diterima oleh Satuan 

Pendidikan 

b. Kuota Jalur Zonasi termasuk bagi anak penyandang disabilitas 

c. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang 

diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 

d. Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga 

atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama 

dengan Satuan Pendidikan asal. 

f. Zonasi Satuan Pendidikan adalah wilayah Kecamatan di mana Satuan 

Pendidikan itu berlokasi, termasuk wilayah Kecamatan yang beririsan dengan 

wilayah Kecamatan Satuan Pendidikan tersebut 

h. Jarak dari domisili terdekat ke Satuan Pendidikan dihitung menggunakan 

sistem teknologi informasi. 
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E. Arah Kebijakan di Bidang Pendidikan  

Permasalahan pokok bangsa yang mendasar dalam pembangunan 

pendidikan dan kebudayaan dalam (Renstra Kemendikbud, 2020-2024)  adalah 

intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Lunturnya budaya menghormati 

keragaman, munculnya sikap permusuhan dan tindakan kekerasan di masyarakat 

yang diperburuk dengan karakter bangsa akibat kemajuan teknologi yang begitu 

cepat telah melahirkan dunia tanpa batas yang merupakan ancaman bagi 

pembangunan karakter bangsa.  

Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai 

Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

5. Kemajuanbudayayangmencerminkankepribadianbangsa. 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh 

warga. 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. 

(dikti.kemdikbud.go.id, 17 Februari 2022) 

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut  (H.A.R 

Tilaar & Riant Nugroho 2008):  
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a. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat  

manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan  

kemanusiaan.  

b. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu  

praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan.  

c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam  

perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. 

F. Kerangka Pikir 

 

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka diperlukan alur 

Kerangka pikir yang mendeskripsikan mengenai koordinasi dalam penerapan 

sistem zonasi sekolah antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota 

Makassar.  Penelitian terkait koordinasi ini dikaji berdasarkan indikator-indikator 

yang diuraikan pada penelitian ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada alur 

kerangka pikir berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator koordinasi 

Hasibuan : 

1. Kesatuan 

Tindakan 

2. Komunikasi 

3. Pembagian Kerja  

4. Disiplin 

 

Dinas Catatan 

Sipil Kota 

Makassar 

Dinas 

Pendidikan Kota 

Makassar 

Perbaikan sistem zonasi sekolah 

 

Koordinasi dalam penerapan sistem 

 zonasi sekolah 
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G. Fokus Penelitian  

Fokus Penelitian Adalah Pemusustan Konsentrasi oleh karena itu focus 

penelitian yang di ambil terkait dengan Koordinasi dalam penerapan 

sistem zonasi antara dinas pendidikan dan dinas pencatatan sipil Kota 

Makassar dari tujuan penelitian ini kemudian dikaji berdasarkan teori 

tinjauan pustaka, kemudian mencocokan antara teori dan fakta lapangan. 

Maka dari itu untuk mengukur Koordinasi penerapan peneliti mengambil 

teori menurut Hasibuan (2011: 88), sebagai berikut: Kesatuan Tindakan, 

Komunikasi, Pembagian Kerja, Displin.  

H. Deskripsi Fokus  

Deskripsi focus peneltian merupakan uraian dari masing-masing fokus 

yang akan di amati untuk memebrikan kejelasan tentang pengamatan, yang 

di uraikan sebagai berikut : 

1. Kesatuan Tindakan, yang dilihat sejauh mana pimpinan untuk memperoleh 

proses manajemen dalam koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan 

Sipil Kota Makassar 

2. Komunikasi , yang dilihat sejauh mana pelaksanaan penerapan sistem zonasi ini 

dalam hal menyampaikan informasi dan menerima informasi dalam 

komunikasinya antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar. 

3. Pembagian Kerja, yaitu dilihat dari bagaimana dalam membagi tugas-tugas dan 

penyelesaian kerja dalam penerapan sistem zonasi antara Dinas Pendidikan dan 

Dinas Catatan Sipil Kota Makassar. 

4. Displin, yaitu dilihat dari ketepatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

dalam penerapan sitem zonasi . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian  

 

Adapun waktu yang dimanfaatkan dalam penelitian ini selama 2 bulan 

setelah seminar proposal, sejak tanggal 02 Juni 2021 – 30 Agustus 2021, lokasi 

penelitian ini dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Dinas Catatan 

Sipil Kota Makassar dan Sekolah SMPN 32 Makassar. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, presepsi , tindakan , motivasi 

dll., secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. (Moleong, 2012).  

Adapun tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif yang memberikan gambaran berdasarkan fenomena atau kenyataan 

yang terjadi mengenai Koordinasi Dalam Penerapan Sistem Zonasi Antara Dinas 

Pendidikan Dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar 

C. Sumber Data 

 

Adapun Sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

kegiatan, selebihnya adalah informasi tambahan seperti laporan dan lain-lain 

(Moleong, 2012). Kata-kata dan aktifitas individu yang perhatikan atau 
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diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber informasi utama dilakukan 

melalui note , melalui perekaman, pengambilan foto atau film. Secara umum 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu : 

a. Data primer 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan kegiatan, 

selebihnya adalah informasi tambahan seperti laporan dan lain-lain. Kata-kata 

dan aktivitas individu yang diperhatikan atau ditemui adalah informasi utama. 

Kemudian data dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, 

pengambilan foto atau film.  

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Sistem 

ini dilakukan untuk memberikan pilihan untuk membuat abstraksi tentang 

target penelitian yang ditopang oleh informasi yang dikumpulkan dan saling 

berhubungan, sehingga  penyusunannya yaitu kesimpulan umum. Data 

sekunder diperoleh dari buku, dokumen pemerintah, dan literatur yang relevan 

dengan penelitian ini.  

D. Informan Penelitian 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, untuk mendapatkan data yang tepat maka perlu ditentukan informan 

yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data atau lebih dikenal 

dengan istilah purposive. Menurut Sugiyono (2013), purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ,  Misalnya, individu yang dianggap paling ahli dalam hal 
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apa yang dibutuhkan, atau mungkin dia sebagai pimpinan sehingga akan 

memudahkan peneliti menyelidiki artikel atau keadaan sosial yang diteliti. 

Adapun Daftar Informan yaitu : 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Informan Inisial Jabatan Jumlah 

1 
Drs. Syarifuddin S.Pd, 

M.Pd 
S 

Seksi Pembelajaran 

Pendidikan Dasar 
1 

2 Andi Haerullah S.Sos AH 
Kabid Pengelolaan Data 

Penyajian Kependudukan  
1 

3 St. Nadiah Azis, S.Pd NA 
Seksi Penerimaan Siswa 

Baru SMPN 32 Makassar 
1 

4 Vora Tri Mutiani VT 
Orang Tua Murid SMPN 32 

Makassar 
1 

Jumlah 4 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan ini yaitu mendapatkan data 

melalui pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara yaitu  pengumpulan data untuk memperoleh data 

langsung dari sumbernya dengan melakukan tanya jawab, dialog atau 

diskusi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat 

b. Observasi 

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara 

menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang disesuaikan 

dengan objek yang diteliti. Jenis eksplorasi dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dimana penulis kelapangan  langsung menuju 

ke sumbernya. 
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C. Dokumentasi 

Pendokumentasian dalam ragam informasi direncanakan sebagai 

suatu pendekatan pengumpulan informasi dengan memeriksa dan mencatat 

bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai komposisi otoritas 

yang dipandang baik di tempat pemeriksaan. 

F. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlansung secara terus menerus dan sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.(Sugiyono, 2012). 

1. Data Reduction (Reduksi Data).  

Data Reduction adalah cara yang paling umum untuk memilih, 

memusatkan perhatian pada penguraian, mengabstraksi, dan mengubah informasi 

yang tidak menyenangkan yang muncul dari catatan lapangan. Dalam 

pengurangan informasi, analis mengasah, menyortir, mengoordinasikan, 

membuang hal-hal yang tidak berguna dan mengatur informasi sehingga ujung 

terakhir dapat ditarik dan dikonfirmasi oleh peneliti. 

B. Data Display (Penyajian Data).  

Penyajian data adalah menyajikan susunan data yang terorganisir yang 

memberi peluang untuk menarik kesimpulan dan membuat langkah. Penyajian 

data harus dimungkinkan sebagai penggambaran singkat, garis besar, hubungan 

antar kelas, diagram alur dan semacamnya. kemudian untuk menggabungkan data 
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sehingga dapat membuat penentuan yang tepat 

C. Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan/Verifikasi). 

kesimpulan adalah sesingkat gagasan analis tentang survei catatan 

lapangan atau meninjau duplikat temuan yang disimpan dalam kumpulan data. 

G. Pengabsahan Data 

Menurut (Moleong, 2012), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi beberapa pengujian. Peneliti menggunakan uji credibility atau uji 

kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut  

1. Triangulasi informasi  

Triangulasi informasi adalah suatu prosedur untuk melihat secara nyata 

(legitimasi) suatu informasi yang menggunakan beberapa pilihan yang 

berbeda dari informasi tersebut untuk tujuan pengecekan atau pemeriksaan 

terhadap informasi tersebut. 

2. Pemeriksaan Bagian 

Secara khusus memeriksa realitas informasi yang ditemukan oleh analis 

dengan menegaskan kepada individu dari program aset sosial. 

3. Percakapan Dengan Rekan 

Prosedur ini diakhiri dengan mengungkap hasil sementara atau hasil akhir 

yang didapat sebagai percakapan dengan mitra. Penilaian sejawat 

menyiratkan penilaian yang memiliki kesamaan informasi umum tentang 

apa yang sedang diperiksa, sehingga penuli dapat mensurvei wawasan, 

melihat dan menyelidiki yang sedang diselesaikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Dinas Pendidikan Kota Makassar  

Orang yang hidup di dunia ini memiliki komitmen, termasuk mencari 

informasi. Pada saat seseorang perlu memenuhi komitmennya untuk mencari 

informasi, maka pada saat itu, informasi yang dicari harus sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan pada saat itu. Selanjutnya kebutuhan akan informasi tentang sesuatu, 

itu akan berubah dalam jangka panjang. Dalam bidang pengajaran untuk 

memahami tujuan diklat masyarakat, saat ini otoritas publik dihadapkan pada 

berbagai persoalan, misalnya, derajat mutu tenaga pengajar yang tidak memenuhi 

pedoman mutu, landasan sekolah yang masih kurang dan kesulitan yang paling 

serius bagi individu Indonesia di masa globalisasi sekarang ini. Ini adalah cara 

untuk mempersiapkan SDM yang bijaksana, lebih baik dan kejam daripada 

memiliki pilihan untuk bersaing di tingkat dunia. 

Dinas Pendidikan Kota Makassar merupakan salah satu SKPD di bawah 

Pemerintah Kota Makassar dan merupakan urusan wajib pemerintahan Daerah 

yang dipimpin oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Walikota Makassar. 

Dinas Pendidikan Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kota 

Makassar. Dinas Pendidikan kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu 

walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, 

dan pendidikan yang bermutu kepada seluruh masyarakat dan pelaksanaan tugas 
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lain yang diberikan oleh Walikota Makassar.  

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut tentang dalam Pewali Kota 

Makassar Nomor 82 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Dinas Pendidikan kota Makassar disebutkan bahwa Dinas 

Pendidikan Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Jumlah SMP di Kota Makassar sebanyak 161 unit yang terdiri dari 37 SMP 

Negeri dan 124 SMP Swasta. Jumlah siswa SMP sebanyak 54.834 yang terdiri 

dari 31.658 siswa SMP negeri dan 23.176 siswa SMP swasta. Jumlah ruang 

belajar sebanyak 1.278 unit dengan kondisi baik 66%, 5,48% rusak ringan, 3,91% 

rusak sedang dan 2,35% rusak berat. Jumlah sekolah yang memiliki kantor 

perpustakaan untuk membantu program Pemda Makassar sebanyak 133 unit atau 

82,61%, balai penelitian 124 unit, dinas lapangan olahraga 107 unit dan UKS 69 

unit. Latihan pembelajaran dilakukan oleh 4.013 guru menengah yang terdiri dari 

1.956 tenaga pendidik PNS dan 2.057 tenaga pendidik non PNS. 

Tugas utama Dinas Pendidikan Kota Makassar adalah membentuk, 

mendorong dan mengendalikan strategi di bidang pengajaran, termasuk pra-

sekolah, pengajaran dasar, sekolah tambahan, sekolah luar sekolah, pemuda dan 

olahraga dan yayasan. Dalam melaksanakan kewajiban Dinas Persekolahan Kota 

Makassar melakukan tugas-tugas sebagai berikut: 

Rencana definisi pendekatan khusus di bidang pra-sekolah, pelatihan 

penting, instruksi tambahan, sekolah luar sekolah, pemuda dan olahraga dan 



30 
   

 
 

kerangka kerja. 

Kesiapan rencana dan proyek di bidang pra-sekolah, instruksi penting, 

pelatihan tambahan, sekolah luar sekolah, pemuda dan olahraga dan yayasan. 

Pelaksanaan kontrol dan keamanan khusus fungsional di bidang pra-

sekolah, instruksi penting, pelatihan opsional, sekolah luar sekolah, pemuda dan 

olahraga dan yayasan. 

Arahan perizinan dan administrasi publik di bidang pra-sekolah, instruksi 

penting, pelatihan opsional, sekolah di luar sekolah, pemuda dan olahraga dan 

yayasan. 

Pelatihan yang berkualitas merupakan modal dasar untuk kemajuan suatu 

daerah. Oleh karena itu, kebutuhan akan sifat pengajaran, baik kerangka maupun 

SDM untuk pelatihan, merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Makassar. Masa depan kota terletak pada anak- anak yang saat 

ini tengah menempuh pendidikan maka dari itu, Pemerintah Kota Makassar 

meluncurkan 18 Program Revolusi Pendidikan yaitu: (1) Semua anak bisa 

sekolah, (2) Semua adiwiyata (MTR), (3) Semua bebas nafza, (4) Sekolah 9 

tahun, (5) 100 sekolah bintang lima, (6) Satu sekolah 1 perpustakaan cerdas, (7) 

Satu sekolah 2 instruktur perintis, (8) Satu sekolah 5 siswa super, (9) Satu sekolah 

2 kelas pintar , (10 ) Satu sekolah 1 superinovasi, (11) Satu sekolah 5 diskusi, (12) 

Satu anak 1 menari, (13) Satu anak 1 kemampuan, (14) Satu anak 1 permainan, 

(15) Satu anak 3 tanaman, ( 16) Kemampuan selebrasi, (17) Olimpiade Sekolah, 

(18) Asosiasi Diskusi. Revolusi pendidikan yang digagas ini merupakan tonggak 

pencerahan dunia pendidikan kota Makassar yang bermuara pada kualitas Sumber 
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Daya Manusia yang unggul dan membedakan program revolusi pendidikan 

tersebut berbeda dari kabupaten atau kota-kota lain yaitu adanya program 100 

sekolah bintang lima yang diseluruh kota Makassar dimana 100 sekolah bintang 

lima tersebut merupakan sekolah yang berkualitas, baik gurunya, muridnya, 

maupun sistem pengajaran yang diterapkan disekolah tersebut. 

 

Dinas Catatan Sipil Kota Makassar 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksanan tugas 

Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin 

oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar 

nomor 9 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Makassar, bahwa penyelengara pelayanan dokumen 

kependudukan merupakan kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 

Berdasarkan kewenangan tersebut dapat diberikan gambaran umum pelayanan 

yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dituangkan ke dalam 

tugas pokok dan fungsi yang meliputi: 

Pencatatan biodata penduduk Dapat dilakukan secara aktif oleh penduduk atas 

setiap peristiwa yang dialami baik peristiwa kependudukan maupun 

peristiwa penting, atau sebaiknya pemerintah kota melalui dinas dapat pula 

melakukan secara aktif.  

Penerbitan dan pencatatan dokumen kependudukan meliputi:  

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

Penerbitan Kartu Keluarga  



32 
   

 
 

Penerbitan Surat Pindah  

Penerbitan dokumen pencatatan sipil meliputi:  

Akta Kelahiran  

Akta Kematian 

Akta Perkawian  

Akta Perceraian  

Perubahan akta pencatatan sipil meliputi:  

Pengangkatan Anak  

Pengesahan Anak  

Perubahan Nama 

          Perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi 

kependudukan dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 yang telah disahkan 

oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang 

mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan 

undang-undang yang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan 

administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data 

kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta 

ketunggalan dokumen kependudukan. 

           Dengan jumlah pegawai sebanyak 140 orang, Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil kota Makassar terus berusaha meningkatkan kualitas layanannya 

kepada masyarakat. Hal ini tentu saja semata-mata hanya untuk mewujudkan 

kepuasan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan 

sipil. Hal ini tergambar dalam motto Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
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yaitu “Kepuasan Masyarakat Adalah Kebanggaan Kami” 

Dalam pelaksanaan pelayanan publik pada bidang kependudukan dinas 

catatan sipil Kota Makassar mengusung visi misi sebagai berikut: 

Visi:  

Makassar menuju tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan 

pencatatan sipil tahun 2019  

Misi:  

         Menyelenggarakan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara 

terintegrasi melalui SIAK  

         Meningkatkan pengelolaan database kependudukan secara berkelanjutan  

         Meningkatkan sumber daya yang profesional secara berkelanjutan  

         Menambah dan mengembangkan sarana dan prasarana SIAK secara berkelanjutan  

Meningkatkan intensitas kordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait 

dalam pelaksanaan tugas 

Meningkatkan intensitas kajian kebijakan dan pengendalian administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil 

Sesuai dengan Perwali no 94 tahun 2018 tentang tugas dan fungsi Dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu mempunyai tugas membantu walikota 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah dengan menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi 
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kependudukan dan pencatatan sipil, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan 

bidang pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

Pelaksanaan administrasi dinas urusan bidang pemerintahan bidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, Pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan, 

pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang administrasi 

kependudukandan pencatatan sipil, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

walikota terkait tugas dan fungsinya. 

Reformasi birokrasi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil (Disdukcapil) Makasar pada prinsipnya sangat mendapatkan respon positif 

baik dari kalangan pemerintah kota, legislatif dan perangkat Disdukcapil yang 

berkaitan dengan koordinasi lintas SKPD termasuk unsur kecamatan dan 

kelurahan. Dalam upaya peningkatan yang dilakukan masih terdapat segelintir 

unsur dari aparatur yang memiliki pemikiran-pemikiran yang bersifat apriori 

terhadap hasil-hasil yang akan dicapai berkaitan perubahan itu sendiri. 

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Makassar 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang 

mengamanahkan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu 

mengatur Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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Penerapan Sistem Zonasi  

 Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri miliki pemerintah daerah 

wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat 

dari sekolah paling sedikit sebesar 50% ( lima puluh persen) dari total jumlah 

keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan 

pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah 

tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun 

demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena 

alasan prestasi paling banyak 15% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, 

misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Sistem zonasi pada PPDB ini dapat 

berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, 

dan berkeadilan sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945 bahwa setiap warga 

negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.  

 Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berimplikasi pada pudarnya 

status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan adanya 

“kasta” dalam sistem persekolahan di Indonesia. Hal ini memberi konsekuensi 

bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan 

layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang 

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan demikian, 

pelaksanaan Sistem Zonasi pada PPDB memberi konsekuensi akan perlunya 

konsep dan rumusan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan sebagai pasangannya.  
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a. Asas PPDB 

1. Nondiskriminatif, artinya pelaksanaan PPDB 2020 dilakukan secara terbuka 

kepada semua aspek gender, agama, ras dan suku serta kebutuhan khusus. 

Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani 

peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. 

2. Objektif, artinya bahwa PPDB 2020 harus memenuhi ketentuan umum yang 

diatur dalam keputusan ini 

3. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB 2020 bersifat terbuka dan dapat 

diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik  

4. Akuntabel, artinya pelaksanaan PPDB 2020 dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat baik 

5. Prosedur maupun hasilnya 

6. Berkeadilan, artinya pelaksanaan PPDB 2020 dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek ruang 

7. dalam zona, aspek hasil belajar, inklusif, prestasi dan pindahan. 

(dikti.kemdikbud.go.id, 17 Februari 2022) 

b. Persyaratan Peserta PPDB 

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP 

2. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020  

3. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang 

sederajat dan atau kartu peserta ujian, dan atau surat keterangan telah 

mengikuti ujian. 
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4. Calon siswa yang menyandang disabilitas di sekolah akan di kecualikan dari 

syarat usia ijazah atau dokumen lain. 

5. Surat Keterangan tidak mampu (Jalur Afirmasi/bagi calon siswa yang tidak 

mampu) 

6. Surat Keterangan orang tua pindah antar Kabupaten/Kota atau Provinsi ( Jalur 

Perpindahan Tugas Orang Tua ) 

7. Surat Domisili paling lambat 1 tahun terakhir berdomisili di lingkungan 

tersebut 

8. KTP orang tua  

9. Kartu Keluarga ( KK ) paling singkat 1 (satu ) tahun terakhir  

c. Jalur pendaftaran  

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: 

a) Zonasi 

b) Afirmasi  

c) Perpindahan tugas orang tua/wali 

d) Prestasi 

1. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud paling sedikit 50% ( Lima puluh persen) 

dari daya tampung Sekolah.  

2. Jalur Afirmasi sebagaimana di maksud paling banyak 15% ( lima belas 

persen) dari daya tamping sekolah 

3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud  paling banyak 

5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.   

4. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud sisa kuota dari daya tampung Sekolah.   
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5. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur 

pendaftaran.   

6. Calon peserta didik dapat memilih 2 sekolah dalam zona yang terdekat, namun 

hanya diverifikasi pada salah satu sekolah yang dipilih.  

7. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan 

domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat 

melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili 

peserta didik. 

8. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka 

jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam 

Peraturan Menteri ini.  

d. Tata Cara Pelaksanaan  

1. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau datang ke 

sekolah untuk difasilitasi oleh panitia sekolah melalui laman PPDB secara 

online dengan mengisi formulir pendaftaran secara daring 

2. Calon peserta didik wajib memasukkan data, seperti alamat peserta didik, 

nama orang tua dan lainnya sesuai dengan keadaan atau data sebenarnya. 

Apabila data yang dimasukkan tidak sesuai dengan keadaan atau data 

sebenarnya, maka pendaftarannya tidak diproses atau kelulusannya dibatalkan  

3. Calon peserta didik mencetak/print out hasil pendaftaran online dan 

menyerahkan ke panitia sekolah pilihan pertama untuk diverifikasi.  

4. Panitia melakukan verifikasi pendaftaran yang disaksikan oleh calon peserta 

didik bersama dengan orang tua/wali. 
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5. Panitia melakukan print out hasil pendaftaran yang telah diverifikasi dan 

ditanda tangani oleh calon peserta didik bersama dengan orang tua/wali.   

6. Calon peserta didik menempelkan foto ukuran 3 x 4 cm pada formulir 

pendaftaran.  

7. Panitia menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diverifikasi kepada 

calon peserta didik dan orang tua/wali.  

8. Pendaftaran daring dinyatakan selesai dan menunggu pengumuman secara 

resmi.  

e. Seleksi PPDB SMP 

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur 

zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali atau luar 

daerah.  

2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan 

mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal 

terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.  

3. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik 

yang mendaftar lebih awal.   

4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang 

menggunakamekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak 

tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi 

yang ditetapkan.   
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5. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon 

peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka 

yang diprioritaskan adalah peserta didik yang memiliki nilai Ujian Sekolah 

Berstandar Nasional yang lebih tinggi.   

6. Jika Peserta Didik yang dinyatakan lolos seleksi tidak mendaftar ulang  

sampai dengan waktu yang telah ditentukan, kuotanya dapat diisi oleh calon 

peserta didik yang berada pada nomor berikutnya melalui pengumuman yang 

dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan dan atau website PPDB 2019.   

B. Hasil Penelitian 

Koordinasi dalam penerapan system zonasi sekolah antara dinas pendidikan 

dan dinas catatan sipil kota Makassar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) mengeluarkan kebijakan penyesuaian sistem pendidikan yang 

mulanya berupa sistem rayonisasi menjadi sistem zonasi. Rayonisasi lebih 

memperhatikan pada pencapaian siswa di bidang akademik, sementara sistem 

zonasi lebih menekankan pada jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan 

demikian, siapa saja yang rumah atau tempat tinggalnya lebih dekat dengan 

sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. 

Sistem ini diterbitkan oleh Peratuaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permendikbud) dengan tujuan diantaranya, menjamin pemerataan akses layanan 

pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan 

keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya 

sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. 

Peraturan ini sesuai dengan Peratuaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
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(Permendikbud) nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) yang mulai berlaku mulai tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan kesiapan 

masing-masing daerah, pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau bentuk 

lainnya yang sederajat. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, 

pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur dengan masing-masing 

kuotanya yakni, jalur zonasi dengan kuota minimal 50 % (lima puluh persen) dari 

daya tampung sekolah dengan termasuk pula di dalamnya kuota bagi anak 

penyandang disabilitas, jalur afirmasi paling sedikit 15 % (lima belas persen), 

jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan yang terakhir adalah jalur prestasi 

dengan presentase sebanyak sisa kuota yang masih terdapat setelah ketiga jalur 

sebelumnya. 

Pelaksanaan PPDB di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota 

Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 

Pelajaran 2020/2021 pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah 

Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar dan lebih lanjut secara 

teknis diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 

421/2591/DP/VI/2020 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan 

Kota Makassar Nomor: 421/2447/DP/V/2020 Tentang Petunjuk Teknis 
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Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan 

Sekolah Menengah Pertama Kota Makassar Tahun 2020. 

Pembagian kuota untuk masing-masing jalur dalam pelaksanaan PPDB 

tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar terbagi menjadi 2 

(dua) yakni untuk Sekolah Perbatasan Kota Makassar dengan presentasi 

penerimaan jalur non zonasi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan jalur zonasi 

sebanyak 70% (tujuh puluh persen) yang terdiri dari zonasi utama sebanyak 52 % 

(lima puluh dua persen), jalur inklusi sebanyak 3 % (tiga persen), dan jalur 

perbatasan 15 % (lima belas persen). Untuk sekolah dalam kota, presentasi 

penerimaan jalur non zonasi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dan jalur zonasi 

sebanyak 70% (tujuh puluh persen) yang terdiri dari zonasi utama sebanyak 67 % 

(enam puluh tujuh persen), jalur inklusi sebanyak 3% (tiga persen). 

Demikian seperangkat peraturan terkait PPDB dari yang paling umum 

hingga yang paling teknis dijadikan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan 

sehingga berlangsung secara adil, terbuka dan nondiskriminatif. Dalam 

pelaksanaannya, musim PPDB di Kota Makassar selalu disertai dengan maraknya 

antrean permintaan layanan di Dinas Pencatatan Sipil untuk pengurusan dokumen 

kelengkapan syarat administratif seleksi PPDB. 

Terkait hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait koordinasi penerapan 

sistem zonasi antara dinas pendidikan dan dinas catatan sipil Kota Makassar 

mengacu kepada indikator kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan 

disiplin yang diuraikan penulis dalam pembahasan sebagai berikut: 
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1. Kesatuan Tindakan 

Karena peranannya sebagai fungsi yang mengintegrasikan seluruh proses 

organisasi maka koordinasi perlu dilakukan dalam setiap tahapan proses 

manajemen. Hal ini diperlukan karena setiap tahapan proses manajemen tentu 

memerlukan keterpaduan peran para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam 

mencapai tujuan organisasi, Oleh karena itu, koordinasi dianggap sebagai salah 

satu kunci sukses dalam proses manajemen. 

Proses penerimaan peserta didik baru di Kota Makassar melalui jalur sistem 

zonasi mengacu kepada petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru dari dinas 

pendidkan provinsi Sulawesi Selatan. Dimana pendaftaran peserta didik baru 

dilakukan dengan penggunaan aplikasi melalui kerjasama dengan perusahaan 

penyedia aplikasi yang telah di tetapkan oleh pemerintah Kota Makassar.  

“Penerimaan peserta didik baru pada tahun ini memang berbeda dari tahun 

sebelumnya. Jika dulu dilaksanakan secara langsung tahun ini secara daring 

melalui aplikasi, terlebih karena kondisi pandemi yang belum berakhir. Dari 

beberapa bahan evaluasi yang telah kami lakukan untuk tahun ini kita 

menambah kuota penerimaan siswa karena banyaknya tuntutan dari 

masyarakat, termasuk perbaikan kualitas aplikasi. Selain itu yang terpenting 

adalah penentuan zona, karena kebanyakan berkas yang dibutuhkan adalah 

administrasi kependudukan kami senantiasa berkoordinasi dengan dukcapil 

Makassar agar tidak ada lagi kesalahan seperti NIK yang tidak terbaca dan 

titik kordinat yang tidak terbaca. Langkah yang tidak kalah penting tentunya 

kami mengupayakan sosialisasi secara luas kepada masyarakat agar tidak 

mengalami kendala dalam proses pendaftaran.” (Wawancara dengan S 21 

Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa langkah 

pertama yang diambil oleh dinas pendidikan kota Makassar dalam proses 

penerimaan peserta didik baru dengan menetapkan wilayah zonasi di setiap 

kecamatan di Kota Makassar dan senantiasa berkoordinasi dengan dinas catatan 
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sipil agar melengkapi seluruh kelengkapan administrasi calon peserta didik 

sembari melakukan sosialisasi mendalam terhadap masyarakat terkait sistem 

penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi. 

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota 

organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya 

dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi 

tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan 

adalah inti dari pada koordinasi. 

Peran dinas catatan sipil Kota Makassar dalam memenuhi kelengkapan 

berkas kependudukan bagi calon peserta didik yang akan mendaftar melalui jalur 

zonasi menjadi sangat penting terlebih banyaknya permasalahan nomor induk 

kependudukan yang tidak terbaca di tahun sebelumnya. Proses legalisir kartu 

keluarga sebagai persayaratan utama dalam pendaftaran jalur zonasi menjadi hal 

yang sangat diperhatikan oleh dinas catatan sipil Kota Makassar. 

“Penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi memang memerlukan 

koordinasi yang baik dari semua SKPD yang terlibat. Utamanya dinas 

pendidikan dan catatan sipil, disini kami melihat bahwa proses legalisir 

kartu keluarga yang dilaksanakan di capil itu menyulitkan masyarakat 

sehingga untuk tahun ini kami mengambil jalan agar proses legalisasinya 

dilaksanakan di kelurahan saja termasuk akte kelahiran dan surat keterangan 

domisili. Peran kami disini hanya membuka akses NIK yang disingkronkan 

dengan aplikasi sehingga ketika nik tersebut di ketikkan oleh pendaftar akan 

muncul sendiri zonasi sesuai dengan wilayah domisilinya. Tentu tahun ini 

cukup mudah karena menggunakan aplikasi, tinggal bagaimana kami 

membenahi administrasi kependudukan masyarakat, sehingga kami 

mengharapkan bagi masyarakat yang belum melengkapi proses administrasi 

kependudukan untuk diurus secepatnya di kantor catatan sipil.” (Wawancara 

dengan AH 22 Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam memudahkan 

pengurusan berkas kependudukan masyarakat melalui legalisir dinas catatan sipil 
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Kota Makassar mengarahkan ke pemerintah tingkat Kelurahan. Perbaikan 

administrasi kependudukan serta membuka akses nomor induk kependudukan 

yang langsung terintegrasi dengan aplikasi penerimaan peserta didik baru 

merupakan tindakan yang diambil oleh catatan sipil kota Makassar dalam 

memberikan kemudahan bagi calon peserta didik. 

Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan 

untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu 

dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang 

telah dirncanakan. 

Proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di setiap sekolah 

mengacu kepada kebutuhan kuota setiap sekolah. Setiap sekolah terlebih dahulu 

memnentukan kuota yang di butuhkan sesuai dengan jumlah ruangan kelas dan 

kesiapan tenaga pengajar. Untuk itu kepala sekolah pada tingkat sekolah 

menengah pertama membentuk panitia yang akan melakukan seleksi penerimaan 

peserta didik baru. 

“Kalau sekolah kami masuk dalam zonasi 1 Biringkanaya dan Sudiang 

Raya. Proses awal tentu kita membentuk panitia penerimaan disekolah serta 

merapatkan jumlah kuota yang akan kami terima di setiap pendaftaran, 

setelah itu hasilnya akan kami laporkan kepada dinas pendidikan. Mengacu 

dari peraturan dinas pendidikan Kota Makassar, untuk proses zonasi itu 

ditetapakan 70% dari daya tampung sekolah, data itu yang kemudian akan 

kami rampungkan kemudian melaporkannya kepada dinas pendidikan.” 

(Wawancara dengan NA 22 Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan tindakan yang 

diambil kepala sekolah dalam proses penerimaan peserta didik baru dengan 

melakukan pendatataan terhadap kebutuhan kuota penerimaan jalur zonasi. Hasil 
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kuota tersebut kemudian disampaikan kepada dinas pendidikan agar dapat di 

integrasikan dengan aplikasi penerimaan peserta didik baru. 

Sekalipun pada umumnya telah disadari pentingnya koordinasi dalam proses 

administrasi/manajemen pemerintahan, tetapi kenyataannya dalam praktek tidak 

jarang ditemukan berbagai masalah yang menyebabkan kurang efektifnya 

pelaksanaan koordinasi yang diperlukan, sehingga pencapaian sasaran/tujuan 

tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Pelaksanaan  proses penerimaan peserta didik baru menimbulkan pro kontra 

di tengah masyarakat Kota Makassar. Proses penerimaan yang kurang di pahami 

masyarakat membuat upaya sosialisasi perlu semakin ditingkatkan. Terlebih 

masih banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengkases 

aplikasi penerimaan peserta didik baru. 

“Terlalu ribet kasian sekarang anak-anak mau sekolah, harus mendaftar 

melalui aplikasi yang sudah disediakan. Masalahnya itu susah diakses itu 

aplikasi baru tidak terbaca NIKnya. Jadi kalau begitu terpaksa harus ki 

kesekolah atau dinas pendidikan untuk melapor, nanti diperbaiki baru bisa 

mendaftar, jadi sama ji tambah ribet saya rasa.” (Wawancara dengan VT 23 

Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan 

penerimaan peserta didik baru masih mengalami beberapa kendala dimana 

masyarakat menganggap bahwa dalam pelaksanaannya terdapat banyak masalah 

termasuk berkas administrasi kependudukan yang tidak terbaca pada saat 

melakukan proses pendaftaran melalui aplikasi. 

2. Komunikasi 

Komunikasi dalam organisasi memiliki kompleksitas yang tinggi, yaitu 

bagaimana menyampaikan informasi dan menerima informasi merupakan hal 
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yang tidak mudah, dan menjadi tantangan dalam proses komunikasinya. Dalam 

komunikasi organisasi, aliran informasi merupakan proses yang rumit, karena 

melibatkan seluruh bagian yang ada dalam organisasi. 

Pelaksanaan program PPDB jalur zonasi tidak terlepas dari proses 

komunikasi antara dinas pendidikan dan dinas catatan sipil Kota Makassar. Proses 

komunikasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan peserta didik 

baru berjalan tanpa ada hambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Terlebih 

penggunaan aplikasi memerlukan sosialisasi yang mendalam terhadap 

masyarakat. 

“Keberhasilan pelaksanaan PPDB disini tidak terlepas dari peran sentral dari 

dinas catatan sipil. Komunikasi yang dibangun melalui forum-forum yang di 

bentuk membahas tentang pemuktahiran data masyarakat Kota Makassar 

agar tidak ada lagi kendala seperti NIK yang tidak terbaca dan proses-proses 

lainnya yang melibatkan dinas catatan sipil” (Wawancara dengan S 21 Juli 

2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa proses 

pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan terhadap catatan 

sipil lebih mengedepankan kelengkapan administrasi kependudukan di Kota 

Makassar. Hal ini terkait untuk mengatasi permasalahan bagi pelajar yang akan 

mendaftar pada jalur zonasi. 

Organisasi adalah sebuah sistem sosial yang kompleksitasnya jelas terlihat 

melalui jenis, peringkat, bentuk dan jumlah interaksi yang berlaku. Proses 

komunikasi dalam organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai 

organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu terjadi dalam 

organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran 

informasi, gagasan dan pengalaman. 
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Implementasi pelaksanaan peserta didik baru di Kota Makassar tidak 

terlepas dari kerjasama dari kedua instansi dinas pendidikan dan dinas catatan 

sipil. Dalam rangka memudahkan para peserta untuk melakukan proses 

pendaftaran dukcapil berupaya agar aplikasi PPDB dapat terintegrasi dengan data 

kependudukan dan masyarakat dihimbau agar melakukan perbaikan data 6 bulan 

sebelum proses penerimaan peserta didik baru. 

“Pada saat kami rapat bersama dinas pendidikan dan beberapa SKPD yang 

lain di gedung DPR Kota Makassar, komunikasi yang coba kami bangun 

seperti bagaimana aplikasi PPDB itu bisa singkron dengan data 

kependudukan. Jadi nantinya calon peserta didik hanya memasukkan NIK 

langsung keluar zona mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan 

aplikasi. Terlebih kan didalam aplikasi tersebut terdapat titik kordinat yang 

mengarahkan calon peserta didik agar memasuki sekolah yang dekat dengan 

tempat tinggal mereka. Selain itu kami mengharapkan kepada masyarakat 

agar memperbaiki data kependudukan mereka 6 bulan sebelum pendaftaran. 

Termasuk pengecekan NIK apakah sudah terdaftar atau belum.” 

(Wawancara dengan AH 22 Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa upaya 

komunikasi yang dibangun oleh dukcapil Kota Makassar dengan memudahkan 

masyarakat terkhusus calon peserta didik melalui singkronisasi data 

kependudukan dan aplikasi PPDB. Diharapkan dengan seperti itu para peserta 

didik tidak lagi kebingungan dalam menentukan sekolah yang menjadi rujukan. 

Proses pertukaran informasi yang berkesinambungan, pertukaran pendapat 

dan sikap yang dapat dipakai sebagai dasar penyesuaian di antara sub-sub sistem 

dalam perkantoran, maupun antara perkantoran dengan mitra kerja. Frekuansi dan 

intensitas komunikasi sangat mempengaruhi hasil dari dari proses komunikasi 

tersebut. 
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Pelaksanaan PPDB secara Daring melalui aplikasi membuat membludaknya 

peserta didik baru yang mendaftar di sekolah yang ada di Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar. Proses penentuan sisa kuota jalur zonasi menjadi 

upaya komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada dinas pendidikan 

agar mengeluarkan regulasi terkait persoalan tersebut. 

“Hal yang sering terjadi banyak orang tua wali yang komplain kepada kami 

karena anak tetangga mereka di terima namun anaknya tidak di terima, 

padahal mereka mendaftar di tempat yang sama. Persoalan ini sering terjadi 

saat sisa kuota yang sedikit, sesuai arahan dari dinas pendidikan untuk 

memprioritaskan peserta didik yang lebih tinggi usianya. Ini yang perlu di 

ketahui oleh orang tua wali, sehingga memang perlu transparansi regulasi 

sehingga kesalahan tidak diarahkan kepada kami.” (Wawancara dengan NA 

22 Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa proses 

pelaksanaan penerimaan PPDB jalur zonasi disisa kuota yang tersedia masih 

banyak masyarakat yang belum memahami terkait regulasi bahwa proses 

penerimaannya memprioritaskan peserta yang memiliki usia yang lebih tua, 

sehingga terkadang membuat orang tua wali melakukan komplain yang dilakukan 

kesekolah. 

Sosialisasi sebagai suatu proses dimana warga masyarakat dididik untuk 

mengenal, memahami, mentaati dan menghargai norma-norma dan nilainilai yang 

berlaku dalam masyarakat. Secara khusus, sosialisasi mencakup suatu proses 

dimana warga masyarakat mempelajari kebudayaannya, belajar mengendalikan 

diri dan mempelajari peranan-peranan dalam masyarakat. 

Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan PPDB 

secara daring di Kota Makassar membuat sebagian masyarakat mendatangi 

sekolah terdekat atau dinas pendidikan untuk meminta petunjuk pelaksanaan. 
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Upaya komunikasi yang dilakukan masyarakat melalui laman yang tersedia pada 

aplikasi cenderung lambat di jawab oleh operator. 

“Kurang sekali masyarakat yang tau itu prosedur pendaftaran sekolah 

sekarang. Kalau awal-awal gampang ji di paham karena langsung ji. 

Sekarang pake aplikasi mi, baru banyak mau di urus disitu, itu mi biasa 

banyak orang kesekolah untuk bertanya atau langsung kedinas pendidikan.” 

(Wawancara dengan VT 23 Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kurangnya 

pemahaman masyarakat dalam menjalankan aplikasi PPDB membuat masyarakat 

mendatangi langsung sekolah dan dinas terkait untuk meminta arahan. Hal 

tersebut tentu perlu di perhatikan oleh pemerintah dimana dalam pelaksanaan 

program harus sejalan dengan pemahaman terhadap target dan sasaran program. 

3. Pembagian Kerja 

Efektivitas kerja pegawai merupakan hal yang sangat penting untuk 

dijadikan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pelaksanaan pembagian kerja yang 

telah dilakukan organisasi pada pegawainya. Efektivitas kerja merupakan 

penyelesaian kerja tepat pada watunya, artinya apakah pelaksanaan pekerjaan 

suatu tugas itu dinilai baik atau tidak sangat bergantung pada tugas itu 

diselesaikan. 

Pelaksanaan PPDB di Kota Makassar dapat berjalan dengan baik tidak 

terlepas dari tugas dari setiap instansi yang terlibat didalamnya. Dinas pendidikan 

Kota Makassar sebagai penanggung jawab program di Kota Makassar melakukan 

beberapa evaluasi dan berfokus memperbaiki beberapa kekurangan dalam sistem 

penerimaan peserta didik melalui jalur zonasi. Dari perbaikan kualitas aplikasi 

sampai merevisi juknis dari pelaksanaan PPDB di Kota Makassar. 
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“PPDB jalur zonasi merupakan kuota terbanyak yang di terima sehingga 

memang memerlukan beberapa evaluasi termasuk memudahkan masyarakat 

dalam memenuhi persyaratan dalam pendaftaran online. Termasuk 

mengintruksikan kepada setiap sekolah agar mengumpulkan melakukan 

pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan 

Rombongan Belajar dalam dapodik secara berkala. Tugas selanjutnya 

melakukan pengawasan agar dalam proses pelaksanaan PPDB tidak ada 

pungutan karena semua tanpa biaya.” (Wawancara dengan S 21 Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam rangka 

pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi dinas pendidikan 

bertugas melaksanakan fungsi kerjanya dengan merumuskan regulasi yang dapat 

menjadi pedoman setiap sekolah dalam proses penerimaan peserta didik. 

Pembagian kerja juga dapat membantu dalam penempatan karyawan dengan 

menggunakan prinsip the right man in the right place yaitu orang yang 

ditempatkan pada tempat yang tepat berdasarkan pada latar belakang pendidikan, 

pengalaman kerja, ketrampilan, jenis kelamin, dan lain sebagainya sehingga akan 

memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efektivitas kerja. 

Pendaftaran menggunakan jalur zonasi menuntut kerja optimal dari dinas 

catatan sipil Kota Makassar. Pemuktahiran data kependudukan dilakukan dalam 

rangka meminimalisir kesalahan dalam proses penerimaan PPDB di tahun 

sebelumnya. Melalui pengecekan NIK dari laman yang telah disediakan oleh 

Dukcapil sehingga jika masih ada NIK yang berlum terbaca agar diminta 

melaporkan kepada Dukcapil. 

“Dalam menyukseskan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi 

memang memerlukan pembagian kerja dari setiap instansi yang terlibat. 

Khusus jalur zonasi sendiri peran dukcapil sangat di butuhkan terlebih 

memastikan data kependudukan telah terdata dengan baik. Upaya yang kami 

lakukan dengan memastikan bahwa nomor induk kependudukan setiap 

orang di Kota Makassar telah sesuai dengan alamat tempat tinggal. Karena 
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ini akan memudahkan bagi anak-anak kita untuk memilih sekolah yang 

dekat dari rumah mereka.” (Wawancara dengan AH 22 Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kegiatan pelaksanaan 

penerimaan PPDB di ruang lingkup dinas catatan sipil Kota Makassar mempunyai 

fungsi kerja menyesuaikan seluruh data kependudukan termasuk alamat tinggal 

dari masyarakat. Hal tersebut dapat memudahkan calon peserta didik untuk 

diarahkan memilih sekolah yang dekat dari tempat tinggal calon peserta didik. 

Dalam departementalisasi alasan-alasan untuk mengelompokkan pekerjaan-

pekerjaan tergantung pada kebutuhan untuk mengkoordinasikan pekerjaan-

pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan spesialisasi dipisahkan satu sama lain, 

saling berhubungan dengan keseluruhan tugas, dan pencapaian keseluruhan 

pekerjaan membutuhkan pencapaian setiap pekerjaan. Tetapi, pekerjaan-pekerjaan 

tersebut harus dilakukan dengan cara dan urutan tertentu, sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan. 

Fungsi kerja dari Seksi Penerimaan Siswa Baru pada SMPN 32 Makassar 

dituntut memberikan laporan secara bertahap terkait jumlah rombongan belajar 

dan kelas sehingga menjadi acuan dalam penentuan kuota penerimaan PPDB 

secara daring. Untuk panitia pelaksana PPDB di setiap sekolah mengacu kepada 

pedoman dan petunjuk teknis dari dinas pendidikan di Kota Makassar. 

“Kalau kami dalam melaksanakan program PPDB melalui jalur zonasi tentu 

melalui arahan dan petunjuk teknis dari dinas pendidikan Kota Makassar. 

Seperti memberikan laporan secara berkala setiap semester jumlah siswa 

atau rombongan belajar yang ada di sekolah kami, sesuai dengan 

mekanisme yang ditetapkan. Untuk pelaksanaan PPDB sendiri di sekolah 

telah di bentuk juga kepanitiaan untuk melaksanakan fungsi kerja kami di 

sekolah yang terdiri dari ketua, sekretaris, admin, operator dan verisvikator 

yang bertugas memastikan pelaksanaan PDDB berjalan dengan baik serta 
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senantiasa berkoordinasi dengan dinas pendidikan bila terdapat kendala 

dalam pelaksanaannya.” (Wawancara dengan NA 22 Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pelaksanaan PPDB di 

SMPN 32 Makassar terlaksana dengan terbentuknya struktur kerja yang telah di 

tetapkan oleh kepala sekolah melalui petunjuk teknis yang bersumber dari dinas 

pendidikan Kota Makassar. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan public, aparatur pemerintah bertanggung 

jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam 

rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk 

mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah 

memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai 

pungutan lainnya. 

Masyarakat Kota Makassar menilai bahwa dalam pelaksanaan PPDB dinas 

pendidikan Kota Makassar telah menyediakan kolom aduan masyarakat baik 

secara online ataupun offline. Hal tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran peserta didik 

baru. 

“Banyak memang orang tua siswa tidak tau ini PPDB apalagi pake aplikasi, 

belum lagi ada beberapa dokumen yang harus di lengkapi. Tetapi saya liat 

bagusnya sekarang karena ada mi tempat yang jelas untuk dimintaki 

informasi terkait alur pendaftaran sehingga memudahkan kita ini 

masyarakat. (Wawancara dengan VT 23 Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dinas 

pendidikan Kota Makassar memiliki akses dalam menerima aduan masyarakat 

terkait permasalahan dalam pelaksanaan PPDB. Dengan demikian kendala yang di 
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hadapi oleh masyarakat dapat teratasi melalui fasilitas aduan yang telah 

disediakan. 

4. Disiplin 

Disiplin kerja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tercipta dan bentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilainilai 

ketaatan,kepatuhan,kesetiaan,keteraturan dan ketertiban. Dalam hal ini sikap dan 

perilaku yang demikian tercipta melalui proses binaan keluarga, pendidikan dan 

pengalaman dari keteladaan dari lingkunganya. 

Setiap aparatur dalam proses pelaksanaan PPDB diarahkan untuk senantiasa 

disiplin dalam menjalankan tugas kerja yang telah diamanahkan. Dinas 

pendidikan Kota Makassar menilai bahwa disiplin kerja menjadi salah satu 

indikator utama berjalannya program kerja dengan baik. Sehingga dalam 

membentuk disiplin pegawai dinas pendidikan membentuk struktur kerja dalam 

pelaksanaan PPDB yang memiliki fungsinya masing-masing. 

“Sebagai pelaksana kita memang dituntut disiplin dalam mengerjakan tugas 

untuk itu melalui struktur kerja organisasi pelaksana penerimaan peserta 

didik baru di tingkat Dinas Pendidikan Kota Makassar ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Dinas, terdapat satuan kerja minimal terdiri dari 

Pembina, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 

Wakil Sekretaris,Koordinator/Admin, Operator Dinas, Pendamping, 

Verifikator serta anggota sesuai kebutuhan. Setiap aparatur yang telah di 

tempatkan pada posisi masing-masing dituntut untuk melaksanakan 

fungsinya, melalui pembentukan struktur kerja juga dapat dilihat dimana 

nanti kekurangan dalam pelaksanaan PPDB.” (Wawancara dengan S 21 Juli 

2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan program PPDB di Kota Makassar seluruh pegawai yang ada dalam 

ruang lingkup dinas pendidikan telah diamanahkan tugas masing-masing dalam 
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menyukseskan kegiatan PPDB tersebut. Melalui koordinasi di setiap lini yang ada 

akan menciptkan kedisiplinan pegawai dalam menajalankan tugas yang telah 

diamanahkan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah dengan menciptakan 

disiplin kerja yang baik dengan pemberian motivasi yang tepat. Olehnya 

dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan proaktif untuk mendukung 

faktor tersebut. 

Kedisiplinan pegawai dalam ruang lingkup dinas catatan sipil Kota 

Makassar mengacu kepada regulasi yang telah di tetapkan pemerintah melalui 

undang-undang dan peraturan pemerintah. Kepala dinas sebagai pimpinan dalam 

dinas tersebut senantiasa melakukan koordinis kepada pegawainya dan tidak 

segan-segan memberikan sanksi jika ada pegawai yang tidak bekerja secara 

optimal. 

“Setiap pegawai memang dituntut disiplin, datang kerja sesuai dengan 

waktu yang di tetapkan dan senantiasa mendapat evaluasi dari kepala dinas. 

Kita dituntut untuk segera mungkin melaksanakan sesuatunya sesuai dengan 

waktu yang telah di tetapkan, maka dari itu setiap minggu selalu ada rapat 

rutin untuk memastikan semua pekerjaan benar-benar dilaksanakan. Bagi 

pegawai yang melanggar tidak segan-segan diberikan sanksi sesuai dengan 

regulasi yang telah ditetapkan.” (Wawancara dengan AH 22 Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam rangka 

menjalankan fungsi pemerintahan dinas catatan sipil Kota Makassar berkeja 

sesuai dengan standar operasional kerja yang telah ditetapkan oleh undang-

undang. Untuk itu kepala dinas senantiasa melakukan monitoring terhadap stafnya 

agar benar-benar melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. 
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Disiplin kerja merupakan faktor penting dalam mengatur perilaku dan cara 

bekerja anggota di dalam organisasi. Aturan tersebut berupa seperangkat nilai dan 

norma yang telah disepakati oleh anggota organisasi untuk mengatur bagaimana 

anggota organisasi bersikap dalam menjalankan aktivitas organisasi. 

Dalam mendukung program pemerintah pada proses penerimaan peserta 

didik baru melalui jalur zonasi, setiap guru yang mendapat tugas sebagai 

kepanitiaan terlebih dahulu mengisi fakta integritas terkait kesiapan pelaksanaan 

panitia dalam penerimaan peserta didik. Hal tersebut menjadi acuan bagi panitia 

agar senantiasa disiplin dalam menjalankan tugas yang diberikan. 

“Struktur kerja yang di bentuk di sekolah itu dituntut untuk benar-benar 

melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Untuk itu sebelum terlibat di 

kepanitiaan PPDB setiap guru di wajibkan mengisi fakta integritas terkait 

kesiapannya menjadi panitia penerimaan peserta didik baru secara daring 

dimana salah satu isi didalamnya panita harus sanggup melaksanakan PPDB 

Tahun 2021 dengan mengacu kepada layanan yang berkualitas, kredibel, 

dan akuntable yang mampu menunjukkan nilai kepercayaan tinggi, kalau 

tidak ditaati akan dikenakan sanksi.” (Wawancara dengan NA 22 Juli 2021). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

PPDB melalui kepanitiaan sekolah di haruskan bekerja secara disiplin dengan 

mengikuti prosedur yang telah di tetapkan pemerintah, sehingga melalui fakta 

integritas yang wajib diisi benar-benar panitia harus melaksanakan kerja secara 

disiplin. 

 

C. Pembahasan Penelitian 

 

Proses penerimaan siswa yang dilakukan secara manual dengan kondisi 

jumlah panitia yang terbatas , terjadinya penumpukan di sekolah tertentu dan 

membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya  



57 
   

 
 

1. Kesatuan Tindakan 

        Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi 

atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan 

anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi 

tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuantindakan 

adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha,berartibahwa pemimpin 

harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu 

sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan 

ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu 

koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa 

kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait kesatuan tindakan 

dalam koordinasi penerapan sistem zonasi antara dinas pendidikan dan dinas 

catatan sipil dimana tahun ajaran baru 2021 memprioritaskan pendaftaran peserta 

didik baru melalui jalur zonasi. Sehingga dinas pendidikan mengoptimalkan 

penggunaan aplikasi yang dapat dikases oleh banyak masyarakat dalam waktu 

yang bersamaan. Upaya perbaikan data kependudukan juga dilakuan oleh dinas 

catatan sipil dimana proses pendaftaran tidak lagi mengharuskan masyarakat 

untuk melegalisir administrasi kependudukan di kantor catatan sipil dan 

dilimphakan kepada pemerintah Kelurahan. Selain itu NIK calon peserta didik 

juga telah terintegrasi dengan aplikasi sehingga pada calon peserta didik dan 

orang tua wali dapat melihat zona penerimaan anak-anak mereka hanya dengan 

memasukkan nomor induk kependudukan. 
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2.  Komunikasi 

        Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, 

sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang 

dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi 

merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani 

hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan 

communicare, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi 

ataupun memberitahukan”. 

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi 

partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas 

kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi 

merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya 

mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait komunikasi dalam 

koordinasi penerapan sistem zonasi antara dinas pendidikan dan dinas catatan sipil 

dimana salah satunya membahas tentang evaluasi perbaikan pelaksanaan PPDB di 

tahun sebelumnya yang banyak mengalami kesalahan administrasi kependudukan, 

sehingga dari hasil evaluasi tersebut terbentuk kerjasama yang mengarahkan dinas 

terkait agar memperbaiki data kependudukan. Selanjutnya hasil komunikasi juga 

membuat terjadi pembaharuan pada sistem aplikasi dimana untuk mengetahui 

zonasi calon peserta didik yang akan mendaftar cukup dengan mmemasukkan 

NIK atau data kependudukan pada kolom yang diminta dan secara otomatis lokasi 

atau zona dapat langsung diarahkan melalui aplikasi tersebut. 
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3. Pembagian Kerja 

           Organisasi adalah Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama 

secara kooperatif dan terorganisasi dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan 

perseorangan.  

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait pembagian kerja 

dalam koordinasi penerapan sistem zonasi antara dinas pendidikan dan dinas 

catatan sipil di Kota Makassar dapat terlihat setiap instansi memiliki peran 

masing-masing dalam memastikan berjalannya penerimaan peserta didik baru 

secara daring melalui penentuan zona calon pelajar. Dinas pendidikan telah 

menerbitkan pedoman dan juknis pelaksanaan PDDB sesuai dengan arahan 

kementrian pendidikan, sementara dinas catatan sipil melakukan pemuktahiran 

data kependudukan yang disingkronisasikan dengan aplikasi PPDB. Untuk kepala 

sekolah sendiri menjalankan fungsi kerja di sekolah masing-masing dengan 

membentuk kepanitian PPDB. 

4. Disiplin 

         Disiplin kerja adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar 

tercapainya tujuan , displin sangat penting agar karyawan memiliki batasan - 

batasan dalam kinerja mereka sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait indikator disiplin 

dalam koordinasi penerapan sistem zonasi antara dinas pendidikan dan dinas 

catatan sipil di Kota Makassar para aparatur yang terlibat dalam satuan kerja 

PPDB diharuskan mengisi fakta integritas yang berkaitan dengan kesiapan panitia 
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dalam melaksanakan PPDB. Melalui upaya tersebut dapat menumbuhkan sikap 

disiplin kerja pegawai dalam menjalankan tugas, dan pernyataan tersebut berisi 

kesiapan panitia menerima sanksi apabila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan 

regulasi yang telah ditetapkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian terkait koordinasi Dalam Penerapan Sistem 

Zonasi Sekolah Antara Dinas Pendidikan Dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar 

maka dapat disimpulkan: 

1. Kesatuan Tindakan dinas pendidikan mengoptimalkan penggunaan 

aplikasi yang dapat dikases oleh banyak masyarakat dalam waktu yang 

bersamaan. Upaya perbaikan data kependudukan juga dilakuan oleh dinas 

catatan sipil dimana proses pendaftaran tidak lagi mengharuskan 

masyarakat untuk melegalisir administrasi kependudukan di kantor catatan 

sipil dan dilimphakan kepada pemerintah Kelurahan. 

2. Komunikasi hasil komunikasi juga membuat terjadi pembaharuan pada 

sistem aplikasi dimana untuk mengetahui zonasi calon peserta didik yang 

akan mendaftar cukup dengan mmemasukkan NIK atau data 

kependudukan pada kolom yang diminta dan secara otomatis lokasi atau 

zona dapat langsung diarahkan melalui aplikasi tersebut. 

3. Pembagian Kerja Dinas pendidikan telah menerbitkan pedoman dan juknis 

pelaksanaan PDDB sesuai dengan arahan kementrian pendidikan, 

sementara dinas catatan sipil melakukan pemuktahiran data kependudukan 

yang disingkronisasikan dengan aplikasi PPDB. 
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4. Disiplin para aparatur yang terlibat melaksanakan dalam satuan kerja 

PPDB diharuskan mengisi fakta integritas yang berkaitan dengan kesiapan 

panitia dalam PPDB. 

Saran 

Meskipun dalam pelaksanaannya koordinasi antara dinas pendidikan dan 

dinas catatan sipil Kota Makassar dalam pelaksanaan PPDB telah berjalan baik 

tetapi penulis melihat masih ada kekuarangan dalam pelaksanaan tersebut. 

Sehingga masukan dan saran mencoba dituangkan penulis dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

Pemerintah Kota Makassar perlu meningkatkan sosialisasi kepada 

masyarakat agar memahami dengan pasti alur atau proses pendaftan penerimaan 

peserta didik baru yang dilakukan dengan menggunakan jaringan. 

Perlunya perbaikan kualitas aplikasi pendaftaran PPDB karena seringkali 

mengalami gangguan termasuk titik kordinat yang tidak sesuai sehingga 

membingungkan masyarakat. 

Perlunya meningkatkan keterlibatan panitia pada tingkat sekolah dalam 

memahami alur pendaftaran PPDB yang nantinya dapat mengarahkan masyarakat 

yang ingin mendaftarkan anaknya pada sekolah-sekolah sesuai dengan zonasi 

yang ada. 
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Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2 : 

Pedoman Wawancara  

 

      Pedoman wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian yang berjudul " Koordinasi penerapan dalam sistem zonasi sekolah 

antara dinas pendidikan dan dinas catatan sipil kota makassar " berikut Draft 

wawancara berdasarkan teori dari hasibuan (2011) yang terdiri dari empat 

indikator dalam menjawab rumusan masalah bagaiamana " Koordinasi Penerapan  

Dalam Sistem Zonasi Sekolah Antara Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil 

Kota Makassar" . 

Lokasi : Dinas Pendidikan dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar  

Fokus : Koordinasi Penerapan Dalam Sistem Zonasi Sekolah Antara Dinas 

Pendidikan Dan Dinas Catatan Sipil Kota Makassar 

1. Kesatuan Tindakan  

a. Bagaimana atau peran dalam pengawasan sistem zonasi ini agar tidak 

terjadi kecurangan atau pemalsuan dokumen ?  

b. Apakah terjadi penumpukan siswa atau masyarakat di satu wilayah 

sekolah ? 

c. Apakah penyebaran sekolah sudah merata ?  

2. Komunikasi 

5. Apakah semenjak di terbitkannya sistem zonasi ini antara dinas 

pendidikan dan dinas catatan sipil memiliki initeraksi ? 
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6. Apakah pernah terjadi kecurangan atau pemalsuan dokumen ?  

3. Pembagian Kerja  

4. Semenjak di terbitkannya sistem zonasi ini apakah ada pembagian kerja 

antara dinas pendidikan dan dinas catatan sipil ? 

5. Apakah ada tahapan dalam penerbitan administrasi ? 

4. Displin  

1. Bagaimana peran atau upaya dalam memanfaatkan proses pelayanan 

administrasi? 

2. Apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pengunggahan atau 

pelayanan administrasi ? 
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Lampiran 3 : Dokumentasi 

 

Suasana Lokasi Penelitian Dinas Pendidikan Kota Makassar 

 

Suasana Lokasi Penelitian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Makassr 
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Wawancara dengan Drs. Syarifuddin S.Pd Selaku Kepala Seksi 

Pembelajaran Pendidikan Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Andi Haeerullah S.Sos Selaku Kabid Pengelolaan Data 

Penyajian Kependudukan 
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Wawancara dengan ibu 

Wawancara dengan St. Nadiah Azis, S.Pd Selaku Seksi Penerimaan Calon Siswa 

Baru Di SMPN 32 Makassar 
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Lampiran 4 : Struktur Orgnnisasi 
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