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ABSTRACT  

There are dozens of parents from outside the region who protest against the implementation of Information 

System Application of Education-Acceptance of New Learners Online (SIAP-PPDB Online) Yogyakarta. This 

protest concerns the selection requirements to be met by the regions, as well as the smoothness of service 

connectivity. So, it is necessary to do research on the evaluation of the application of SIAP-PPDB online in 

improving the quality of service in the Education Department of Yogyakarta City in 2013-2015. This study 

aims to find out the evaluation of SIAP-PPDB online application program in improving the quality of 

Education service in Yogyakarta Education Office. The research method is qualitative description, by 

observation, interview, and documentation. Research respondents are the online PPDB providers at the same 

time in charge of online PPDB activities, online PPDB committees, online PPDB users. The result of the 

research shows that the evaluation result related to the unpublished original SKHUN protest has been 

completed with the stipulation through the decision letter of the coordination meeting of the District Education 

Office / City of Yogyakarta Special Region in DIY Dikpora Department.  

Keywords: Evaluation Toward, Online SIAP-PPDB, Educational Services Quality 
 

ABSTRAK  

Ada puluhan wali murid luar daerah yang protes terhadap pelaksanaannya Sistem Informasi Aplikasi 

Pendidikan-Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online (SIAP-PPDB Online) Kota Yogyakarta. Protes ini 

menyangkut persyaratan seleksi yang harus dipenuhi daerah, serta kelancaran konektivitas layanan. Maka, 

perlu dilakukan penelitian mengenai evaluasi penerapan SIAP-PPDB online dalam meningkatkan mutu 

layanan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2013-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

evaluasi program penerapan SIAP-PPDB online dalam meningkatkan mutu layanan Pendidikan di Dinas 

Pendidikan Yogyakarta. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskripsi kualitatif, dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Responden penelitian adalah penyelenggara PPDB online sekaligus 

penanggung jawab kegiatan PPDB online, panitia PPDB online, pengguna PPDB online. Hasil penelitian, 

menunjukan hasil evaluasi terkait protes SKHUN asli yang belum terbit telah selesaikan dengan ditetapkannya 

melalui surat keputusan  hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa 

Yogyakarta di Dinas Dikpora DIY. 

Kata kunci: Evaluasi Program, SIAP-PPDB online, Mutu layanan Pendidikan. 
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi telah 

memasuki berbagai bidang, termasuk bidang 

pemerintahan. Berkaitan dengan teknologi 

informasi dan komunikasi tersebut E-government 

merupakan suatu pemanfaatan teknologi informasi, 

baik internet maupun non-internet, untuk 

menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan 

efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi 

dan pelayanan pemerintah. E-government dapat 

didefinisikan seluruh tindakan dalam sektor publik 

(baik pusat maupun daerah) yang melibatkan 

teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan 

mengoptimalkan proses pelayanan publik yang 

efisien, transfaran, dan efektif. (Prasojo, 2007) 

Pemanfaatan teknologi informasi dan 

telekomunikasi layanan publik bukan hal yang baru 

lagi bagi Negara maju. Penerapan E-government 

dilakukan oleh United Nation Public Adminstration 

Network (UNPAN) dengan meliputi tiga komponen 

penilaian, yaitu penggunaan layanan online, 

infrastruktur telekomunikasi, serta sumber daya 

manusia, dengan hasil akhirnya adalah indeks E-

government untuk setiap negara. Beberapa negara 

yang sudah maju dalam memanfaatkan E-

government seperti: Korea Selatan, Selandia Baru, 

Singapura, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, 

Denmark, Prancis, Swedia, Finlandia, dan 

Norwegia. (Ashari, 2011) Negara-negara tersebut 

sudah berhasil menerapkan E-government baik 

dalam bidang ekonomi, bidang perhubungan, 

bidang pengadaan, bidang kesehatan, maupun 

bidang pendidikan. 

Sementara itu, Indonesia sudah mulai 

memanfaatkan potensi E-government. Dasar hukum 

E-government di Indonesia adalah Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 

tentang kebijakan dan strategi Nasional 

Pengembangan E-government. Instruksi Presiden 

tersebut ditujukan agar pengembangan E-

government secara nasional dengan berpedoman 

pada Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-government.  

Sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2003 tentang 

kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-

government, E-government pemerintahan Daerah 

Istimewa Yogyakarta melakukan Digital Govern-

ment Service yang disingkat DGS. E-government di 

pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta di 

implementasikan yang pada awal mulanya ada 6 

program unggulan meliputi bidang Pendidikan, 

bidang perindustrian dan perdagangan, bidang 

pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang 

pariwisata, dan bidang perhubungan. Memudahkan 

pelaksanaan kegiatan ini telah dibuat blueprint-nya 

pada tahun 2005 dan saat ini taraf implementasi. 

(Djurnadal Surat, 2008) 

SIAP online merupakan inovasi baru dalam 

layanan pendidikan di Indonesia yang diterapkan 

oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Yogya-

karta sendiri telah menerapkan SIAP dalam 

Penerimaan Peserta Didik Baru secara online, yang 

kemudian dikenal dengan SIAP-PPDB Online. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu 

layanan pendidikan, menciptakan sistem pene-

rimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat dan 

transparan, melaksanakan penerimaan siswa baru 

dengan lebih praktis dan efisien, menyediakan basis 

data sekolah yang akurat, memberikan fasilitas 

akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, 

mudah dan akurat. (IAN, 2015) 

SIAP-PPDB online yang diselenggarakan oleh 

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang sudah 
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berjalan lebih kurang sejak tahun 2005 an. Adapun 

masalah yang ditemui dalam program tersebut 

adalah mengenai masyarakat yang sudah terbiasa 

dengan budaya lama dalam penyelenggaraan 

penerimaan siswa baru, sehingga tidak 

mempersiapkan diri untuk mengikuti sistem baru.  

Masyarakat yang dimaksud adalah orang tua siswa 

yang mendaftar untuk masuk sekolah yang dituju, 

terutama pada orang tua siswa yang berada diluar 

Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Kebutuhan koneksi internet yang optimal 

sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan 

internet dalam proses penerimaan peserta didik 

baru. Sementara itu, terdapat permasalahan 

mengenai kebutuhan koneksi internet, dimana tidak 

semua orang dapat mengakses internet, baik itu 

dilihat dari segi jaringan yang tidak memadai 

maupun dari segi keterampilan dalam 

mengoperasikan internet. Di beberapa daerah 

bahkan masih terjadi gangguan dalam hal koneksi 

internet, sehingga menghambat petugas dalam 

memasukan data, dan juga memicu kekhawatiran 

dari orang tua siswa mengenai lulus atau tidaknya 

anak mereka karena adanya gangguan teknis 

tersebut. (Tomi, Sujatmiko, 2015) 

Selain permasalahan tersebut juga terdapat 

permasalahan mengenai puluhan orang tua siswa 

dari luar Jawa yang melakukan protes terhadap 

proses penerimaan peserta didik baru tingkat 

SMA/SMK di Kota Yogyakarta. Syarat PPDB 

tingkat SMA/ SMK dinilai memberatkan calon 

siswa. Syarat tersebut adalah membawa Surat 

Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli 

yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. 

Sementara di beberapa daerah yang berada diluar 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, SKHUN asli 

belum diterbitkan. (Yulianingsih,  2015) 

Seperti yang telah dijelaskan pada latar 

belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana evaluasi 

penerapan SIAP-PPDB Online Di Dinas Pendidikan 

Kota Yogyakarta Tahun 2013-2015? Dan (2) 

Bagaimana penerapan SIAP –PPDB online dalam 

meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kota 

Yogyakarta Tahun 2013-2015? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) Untuk mengetahui evaluasi penerapan 

SIAP-PPDB online dalam meningkatkan mutu 

layanan pendidikan di Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta; dan (2) Untuk meningkatkan penge-

tahuan mengenai online services dalam meningkatan 

mutu layanan pendidikan. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: (1) Secara akademis peneliti diharapkan 

dapat memberikan gambaran tentang bagaimana 

evaluasi penerapan SIAP-PPDB online dalam 

meningkatkan mutu layanan pendidikan di Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta; (2) Memberikan 

masukan bagi organisasi yang bersangkutan 

mengenai kepuasan masyarakat terhadap layanan 

yang diberikan, dan (3) Penelitian ini juga 

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang 

terbaik bagi masyarakat khususnya dalam hal 

pemberian pelayanan SIAP-PPDB online bagi 

sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. 

Peneliti memulai menjelaskan tentang 

“Evaluasi penerapan SIAP-PDDB Online dalam 

meningkatkan mutu layanan pendidikan di Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2015” dengan 

melakukan pemetaan studi-studi yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain. Wardani, Rosidi dan Al 

Fatta (2014), Suryadi dan Adiono (2014);  

Daluemunthe, Meflinda dan Azmi (2014) menun-

jukkan bahwa penggunaan SIAP-PSB  memiliki 
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dampak dan efektifitas untuk implementasi 

kebijakan pendidikan dengan teknologi  online. 

Efektifitas SIAP-PPDB secara online dengan 

kepuasan user, dan kinerja panitia dengan kepuasan 

user memiliki hubungan yang signifikan. SIAP 

PPDB Online juga memiliki keunggulan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan 

penggunaan teknologi informasi. 

Secara teoritis, penelitian SIAP PPDB on line 

ini memiliki akar teori dengan merujuk pada teori 

“evaluasi” yang dalam analisis kebijakan pada 

dasarnya bersifat non-evaluatif- yaitu aktivitas-

aktivitas tersebut terutama ditekankan pada 

produksi tuntutan designatif (faktual) ketimbang 

tuntutan evaluatif (Dunn, 2003). Evaluator harus 

menyesuaikan alat ukurnya dengan model atau 

metode implementasi kebijakan. Pada dasarnya, 

setiap metode implementasi kebijakan di dalam 

dirinya telah menyediakan alat ukur bagi 

keberhasilan/kinerja implementasi kebijakan. (a) 

Evaluator harus menyesuaikan evaluasinya dengan 

tujuan dari evaluasi yang dibebankan kepadanya; 

(b) Evaluator harus menyesuaikan diri evaluasinya 

dengan kompetensi keilmuan dan metodologis yang 

dimilikinya. Seorang evaluator dengan kompetensi 

ekonomi diharapkan tidak melakukan evaluasi 

politik, (c) Evaluator harus menyesuaikan diri 

dengan sumber daya yang dimiliki, mulai sumber 

daya waktu, manusia, alat atau teknologi, dana, 

sistem, manajemen, bahkan sumber daya 

kepemimpinan yang ada, (d) Evaluator harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan evaluasi, 

agar ia bisa diterima dengan baik di lingkungan 

yang akan dievaluasinya. 

 

Evaluator

Kesesuaian dengan 
metode implementasi

Kesesuaian dengan
tujuan evaluasi

Kesesuaian dengan
kempetansi

Kesesuaian dengan
Sumber daya yang ada

Kesesuaian dengan
Lingkungan evaluasi

Implementasai 
Kebijakan

 

Sumber: www.yogya.siap-ppdb.com 
Source: www.yogya.siap-ppdb.com 

 

Gambar 3. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik 
Picture 3. Evaluation of Public Policy Implementation 
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Evaluasi program merupakan evaluasi yang 

berkaitan erat dengan suatu program atau kegiatan 

pendidikan, termasuk diantaranya tentang 

kurikulum, sumber daya manusia, penyelenggaraan 

program, proyek penelitian dalam suatu lembaga 

(Sukardi ,2009). Evaluasi program pada umumnya 

sangat memperhatikan semua elemen diklat yang 

berperan mendukung tercapainya tujuan lembaga. 

Beberapa elemen diklat diantaranya termasuk 

sumber daya manusia (SDM) yang terdiri atas 

peserta didik, instruktur, dan tenaga administrasi, 

kurikulum dan sistem instruksionalnya, fasilitas 

pembelajaran, sarana an prasarana diklat, 

pengelolaan diklat, dan hubungan lembaga diklat 

dengan masyarakat. Program juga dapat dimaknai 

sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan 

seksama, tujuan penting pengambilan keputusan. 

Hal ini sesuai dengan anjuran yang mengatakan: 

“Program evaluation is conducted for decision 

making purpose” (Spaulding, 2008). Artinya, 

evaluasi program dilakukan untuk tujuan 

pengambilan keputusan. Sementara itu, menurut 

(David dan Hawthorn, 2006), evaluasi bisa 

dipandang: “... as a structured process that creates 

and synthesizes information intended to reduce 

uncertainty for stakeholders about a given program 

or policy.” Artinya, evaluasi program sebagai 

proses terstruktur yang menciptakan dan 

menyatukan informasi bertujuan untuk mengurangi 

ketidakpastian para pemangku kepentingan tentang 

program dan kebijakan yang ditentukan (Nugroho, 

2004). 

Mutu layanan pendidikan dalam penelitian ini 

juga menjadi penting karena penelitian ini juga akan 

melihat bagaimana SIAP–PPDB mampu berkon-

tribusi terhadap layanan pendidikan. sesuatu yang 

bisa membahagiakan pelanggan. Mutu pelayanan 

atau  kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian 

kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya 

pemberian pelayanan (Amin, 2008). Mutu juga 

merupakan ukuran relatif dari kebendaan. 

Mendefinisikan mutu dalam rangka kebendaan 

sangat umum sehingga tidak menawarkan makna 

oprasional. Secara oprasional mutu produk atau jasa 

adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi 

ekspektasi pelanggan. Sebenarnya mutu adalah 

kepuasan pelanggan. 

Mutu pelayanan adalah pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar 

pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman 

dalam pemberian layanan. Standar pelayanan 

adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu 

pembakuan pelayanan yang baik.  

Mutu pelayanan atau Kualitas pelayanan juga 

dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang 

diberikan kepada seseorang atau orang lain, 

organisasi pemerintah / swasta (sosial, politik, 

LSM, dll) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kualitas pelayanan sektor 

publik adalah pelayanan yang memuaskan 

masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan 

azas-azas pelayanan publik / pelanggan. 

Dimensi yang biasa digunakan oleh pelanggan 

untuk mengukur kepuasan pelanggan atas mutu 

pelayanan adalah Responsiveness, Reliability, 

Assurance, Emphaty dan Tangibles (Effendi, 2010), 

SERVQUAL digunakan untuk mengukur persepsi 

pelanggan atas mutu layanan yang meliputi 5 

dimensi (Pasuraman and Berry, 1991): (1) 

Responsiveness (Tanggapan) Kemampuan petugas 

di lembaga memahami keinginan peserta diklat dan 

kemampuan memberikan tanggapan atas keluh 
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kesah dan permasalahan yang dihadapi peserta; (2) 

Reliability (Keandalan) adalah Kemampuan 

petugas di lembaga untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan sesuai dengan harapan peserta; (3) 

Assurance (Jaminan) yaitu Pengetahuan, sopan 

santun, keramahan, dan kemampuan petugas dalam 

menumbuhkan rasa percaya kepada peserta diklat; 

(4) Emphaty adalah Kemampuan petugas di 

lembaga memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat khusus yang diberikan kepada para peserta 

berupupaya untuk dapat memahami keinginan 

peserta; dan (5) Tangibles (Bukti Langsung) 

Kemampuan suatu lembaga dalam menunjukan 

bukti langsung yang berarti bentuk fisik, yaitu 

sarana prasarana diklat seperti ruang kelas, ruang 

kamar, mushola, toilet, ruang tunggu dan lain-lain. 

Kemudian penampilan petugas yang rapi dan bersih 

merupakan bukti langsung kesiapan petugas dalam 

melayani. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan utnuk menelaah 

tentang “Evaluasi penerapan SIAP-PPDB online 

dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di 

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2013-

2015”. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan hasil yang 

objektif, penelitian kualitatif dilakukan dengan 

mendalami dan menerobos gejalanya yang 

menginterprestasikan masalahnya atau 

menyimpulkan kombinasi dari berbagai 

permasalahan sebagaimana disajikan situasinya. 

(Lexy J Moelang, 2002) 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti 

adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, SMAN 

2 Kota Yogyakarta, dan SMAN 3 Kota Yogyakarta. 

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena 

Dinas Pendidikan kota Yogyakarta sebagai 

penyelenggara program SIAP-PPDB online yang 

memberikan kebijakan terhadap persyaratan 

menjadi dampak terhadap adanya protes peserta dari 

luar daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, 

penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai 

penyebab tidak berjalannya tugas-tugas dan fungsi 

para pegawai tersebut secara optimal. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

SMA Negeri di Kota Yogyakarta yang 

menggunakan SIAP-PPDB online. Sedangkan 

sampling diambil secara purposive, yaitu SMAN 2 

Kota Yogyakarta, dan SMAN 3 Kota Yogyakarta 

yang menjadi representasi dari sekolah-sekolah lain 

yang berada di Kota Yogyakarta yang masuk ke 

dalam 35 Sekolah terbaik di Indonesia (Depdiknas, 

2014) dan telah menjadi rujukan peserta PPDB dari 

luar Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk menjadikan sekolah tersebut sebagai 

objek penelitian. 

Fokus dalam penelitian in adalah: (1) Evaluasi 

Program yang berkaitan erat dengan kegiatan 

pendidikan, termasuk diantaranya tentang 

kurikulum, sumber daya manusia, penyelenggaraan 

program, proyek penelitian dalam suatu lembaga. 

(2) Mutu Layanan Pendidikan, yaitu layanan yang 

diberikan dalam bidang pendidikan, untuk 

meningkatkan mutu layanan pendidikan berbasis E-

government khususnya SIAP-PPDB online. (3) 

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah suatu 

Dinas atau instansi yang mempunyai kewenangan 

dibidang pendidikan daerah Kota Yogyakarta. (4) 

SMA Negeri Di Kota Yogyakarta merupakan 

jenjang pendidikan menengah pada pendidikan 

formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah 
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Pertama (atau sederajat) yang ada di Kota 

Yogyakarta. (5) Evaluasi penerapan SIAP-PPDB 

online pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 

adalah penerapan E-government melalui SIAP-

PPDB secara online yang dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2013-2015. 

Penelitian mengenai Evaluasi penerapan 

SIAP-PPDB online dalam meningkatkan mutu 

layanan pendidikan di Kota Yogyakarta tahun 2013-

2015 dilakukan untuk melihat bagaimana 

pelaksanaan penerapan E-government dalam SIAP-

PPDB online yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 

Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2015. 

  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Evaluasi Program Penerapan SIAP-

PPDB Online Di Kota Yogyakarta 

Tahun 2013-2015 

Evaluasi program merupakan bagian lengkap 

dari evaluasi pendidikan. Evaluasi program bukan 

saja ada di dalam proses belajar mengajar, tetapi 

juga pada penggunaan yang lebih luas, yaitu 

dilakukan pada program hasil keputusan pemegang 

kebijakan yang diprioritaskan pelaksanaannya. 

Misalnya program studi, ataupun program yang 

dilaksanakan untuk masyarakat, seperti program 

pembangunan gedung laboratorium atau proyek 

penelitian yang terkait dengan kepentingan 

masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

SM selaku Kepala Bidang Pengembangan 

Pendidikan terkait mengenai evaluasi program 

PPDB online, beliau mengatakan: 

“Evaluasi dilakukan setiap tahunnya, jadi 

beberapa peraturan SIAP-PPDB Online, 

ada dua dasar hukum yaa, yang terutama 

adalah peraturan wali kota No 26 Tahun 

2014 dan yang kedua adalah keputusan 

kepala dinas berupa petunjuk 

pelaksanaannya.” 

 
Sumber: Hasil Wawancara Mendalam 14.12.2015 
Source: Result of Depth Interview 14.12.2015 

 

Sementara itu, program penerapan Sistem 

Informasi Aplikasi Pendidikan (SIAP) pada 

Penerimaan Peserta Didik Baru secara online, 

memang masih ada permasalahan. Salah satu 

permasalahannya adalah kondisi masyarakat yang 

sudah terbiasa dengan budaya lama dalam 

penyelenggaraan penerimaan siswa baru, sehingga 

tidak memiliki kesiapan untuk mengikuti sistem 

baru. Masyarakat dalam hal ini adalah orang tua 

siswa yang mendaftarkan anaknya untuk masuk ke 

sekolah yang dituju, baik di dalam Kota Yogyakarta 

maupun yang dari luar Kota. Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh bapak SM, seperti berikut ini: 

“Kendala di dalam pelaksanaan SIAP-

PPDB Online ini seperti masih ada 

masyarakat yang belum melek internet. 

Akan tetapi ini bukan masalah yang 

perioritas bagi kami, karena ini bisa kami 

atasi dengan beberapa macam alternatif, 

misalnya kami menyediakan panitia untuk 

membantu bagi masyarakat yang belum 

paham atau mengerti dengan PPDB yang 

dilakukan secara online.” 

 
Sumber: Hasil Wawancara Mendalam 14.12.2015 
Source: Result of Depth Interview 14.12.2015 

 
Sebenarnya permasalahan tersebut tidak hanya 

terjadi pada tahun ini saja. Penerapan SIAP-PPDB 

Online sejak awal sudah menjadi permasalahan 

yang cukup mengkhawatirkan. Hal tersebut 

dikarenakan sulitnya untuk merubah kebiasaan 

yang semula dari sistem manual ke digital. Namun, 

sesuai dengan kebijakan kepala Dinas Pendidikan 

yang disosialisasikan kepada masyarakat melalui 

media cetak serta media online, orang tua siswa 
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yang kurang mahir menggunakan media digital atau 

internet, akan dibantu oleh panitia PPDB online. 

Panitia tersebut di sediakan Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta dan sekolah yang dituju.  Seperti yang 

dilaksanakan oleh sekolah SMAN 2 Kota 

Yogyakarta dan SMAN 3 Kota Yogyakarta. 

Hal tersebut diperkuat dengan adanya statement 

dari Bapak RS selaku Panitia dari PPDB SMAN 2 

Kota Yogyakarta, mengatakan: 

“Memang pada dasarnya apabila masih 

ada orang tua siswa yang belum mengerti 

dengan Sistem Real Time Online (RTO) 

ini, di SMAN 2 juga bisa membantu 

dalam melakukan proses pendaftaran”. 

(RS:19.12.2015) 

 
Sumber: Hasil Wawancara Mendalam 19.12.2015 
Source: Result of Depth Interview 19.12.2015 

B. Persiapan Program SIAP-PPDB Online 

Di Kota Yogyakarta Tahun 2014 

Evaluasi program penerapan SIAP-PPDB 

Online dilakukan karena puluhan orang tua siswa 

dari luar Jawa melakukan protes terhadap proses 

penerimaan peserta didik baru tingkat SMA/ SMK 

Kota Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2013. 

Protes tersebut terjadi karena siswa diharuskan 

membawa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional 

(SKHUN) asli yang telah diterapkan oleh Dinas 

Pendidikan, sementara di beberapa daerah belum 

mengeluarkan SKHUN asli. 

Contoh Protes Orang tua Siswa Terhadap 

PPDB online dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 

Sumber: (Rachman, 2013) 
Source: (Rachman, 2013)  

Gambar 1. Protes Orang tua Terhadap PPDB online 
Picture 1. Protest Against PPDB online 
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Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 

telah mengeluarkan surat keputusan mengenai 

Perubahan Ketentuan SKHUN Asli dan Ijasah Asli 

PPDB Online SMA/SMK 2014 terkait protesnya 

orang tua peserta terhadap Persyaratan PPDB 

online, sesuai dengan hasil wawancara bersama 

bapak SM yang mengatakan: 

“Terkait dengan puluhan orang tua siswa 

di luar wilayah DIY yang protes dengan 

persyaratan SKHUN asli ini telah di 

evaluasi, sesuai dengan surat keputusan 

kepala dinas melalui hasil rapat bersama, 

surat keputusan bisa anda lihat di website 

siap-ppdb yogyakarta” 

 
Sumber: Hasil Wawancara Mendalam 14.12.2015 
Source: Result of Depth Interview 14.12.2015 

 
Keputusan sesuai hasil Rapat Koordinasi Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa 

Yogyakarta di Dinas Dikpora DIY, hari Senin, 30 

Juni 2014, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

Bagi calon siswa pendaftar yang akan 

mengikuti PPDB Online SMA/SMK Kota 

Yogyakarta, asal sekolah luar Daerah Istimewa 

Yogyakarta lulusan Tahun pelajaran 2013/2014, 

yang belum memiliki SKHUN Asli  sesuai yang 

disyaratkan semula pada ketentuan pendaftaran 

yang tercantum pada huruf : F  no: 11 Surat 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta  nomor:  188/638,  maka sebagai 

pengganti syarat SKHUN Asli,  Calon siswa dapat 

mendaftar di SMA/SMK Negeri di  Kota 

Yogyakarta dengan membawa dan  menyerahkan: 

(1) Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan 

Provinsi setempat yang menyatakan bahwa 

SKHUN Asli belum diterbitkan, atau Surat 

Keterangan dari Sekolah yang menyatakan bahwa 

SKHUN Asli belum diterbitkan, diketahui oleh 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

setempat; (2) Surat Keterangan Pengganti SKHUN 

asli yang diterbitkan oleh sekolah yang 

bersangkutan; (3) Surat Pernyataan bermeterai 

Rp.6.000,- yang menyatakan tidak akan 

mengundurkan diri jika diterima di salah satu 

sekolah pilihan, serta kebenaran Nilai UN yang 

tertera pada Surat Keterangan Pengganti SKHUN, 

(contoh surat pernyataan bisa didownload di situs : 

www.pendidikan.jogjakota.go.id pada menu info 

PPDB Tahun 2014). 

Ketentuan mengenai pendaftar menyerahkan 

fotocopy Ijasah yang dilegalisir dan menunjukkan 

Ijasah Asli, ditiadakan, sehingga bagi calon siswa 

pendaftar baik yang asal sekolah luar DIY maupun 

dalam DIY yang belum memiliki Ijasah Asli,  tetap 

dapat diterima pendaftarannya. Selain perubahan 

tentang ketentuan SKHUN Asli dan Ijasah Asli, 

maka persyaratan pendaftaran lainnya tetap sesuai 

ketentuan pendaftaran. Pelaksanaan PPDB online 

pada tahun 2014 ini sudah berjalan dengan baik, 

Meski pada saat penutupan pengajuan pendaftaran 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan 

SMK 2014 Kota Yogyakarta diundur hingga dua 

jam dari jadwal semula. Hal itu dikarenakan website 

resmi pengajuan pendaftaran, yaitu yogya.siap-

ppdb.com, sempat tidak bisa diakses pada hari 

terakhir pendaftaran, Kamis (Indrakrista, 2014) 

Salah satu permasalahan yang ditemui saat 

pelaksanaan PPDB Tahun 2014 bisa dilihat pada 

gambar 2. 
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Sumber: (Indrakrista, 2014) 

Source: (Indrakrista, 2014) 

Gambar 2. Berita Gangguan Internet PPDB online 
Picture 2. News of Internet Error of Online PPDB 

 

C. Penyelenggaraan SIAP-PPDB Online 

Kota Yogyakarta 

Sesuai dengan peraturan walikota No 71 Tahun 

2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja 

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bahwa Bidang 

Pengembangan Pendidikan mempunyai fungsi 

pengembangan kependidikan, sumberdaya 

pendidikan, sarana pendidikan dan kesiswaan. 

Bidang Pengembangan Kependidikan terdiri dari 3 

macam yaitu: seksi pengembangan pendidikan, 

seksi pengembangan tenaga kependidikan, dan 

seksi pengembangan sarana dan prasarana 

pendidikan. Tugas untuk mengkoordinasikan dan 

melaksanakan penerimaan peserta didik baru adalah 

salah satu tugas dari seksi pengembangan 

pendidikan. 

Kegiatan penerimaan peserta didik baru ini 

dilaksanakan oleh Dinas dengan memperhatikan 

kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, 

yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, 

pendataan, pengajuan pendaftaran, verifikasi 

pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran ulang. 

Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik  

baru dibentuk panitia. Kepala Dinas membentuk 

dan menetapkan panitia di tingkat Daerah. Kepala 

Sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan 

menetapkan panitia di tingkat sekolah. 

D. Jumlah SMAN Ikut Serta Dalam 

Pelaksanaan PPDB Online Kota 

Yogyakarta 

Jumlah sekolah yang ikut serta dalam 

pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara 

online Kota Yogyakarta pada dasarnya sejak awal 

penerapan program SIAP-PPDB Online di Kota 

Yogyakarta seluruh Sekolah SMAN sudah ikut serta 
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dalam PPDB online, hal ini yang diungkapkan oleh 

kepala bidang Pengembangan Pendidikan: 

“Sejak awal diterapkannya PPDB online 

ini, seluruh sekolah yang ada di wilayah 

Yogyakarta sudah ikut PPDB online, baik 

sekolah tingkat SMA/SMK, SMP maupun 

SD” 

 
Sumber: Hasil Wawancara Mendalam 14.12.2015 
Source: Result of Depth Interview 14.12.2015 

 
Pada tabel 1 dapat dilihat sekolah SMAN 

wilayah kota Yogyakarta yang ikut dalam PPDB 

online: 

Tabel 1. Jumlah Sekolah Ikut Serta PPDB online 
Tahun 2013-2015 
Table 1. Number of Schools Participating Online 
PPDB Year 2013-2015 

NO 

2013 2014 2015 

Nama 
Sekolah 

Nama 
Sekolah 

Nama 
Sekolah 

1 SMAN 1 SMAN 1 SMAN 1 

2 SMAN 2 SMAN 2 SMAN 2 

3 SMAN 3 SMAN 3 SMAN 3 

4 SMAN 4 SMAN 4 SMAN 4 

5 SMAN 5 SMAN 5 SMAN 5 

6 SMAN 6 SMAN 6 SMAN 6 

7 SMAN7 SMAN7 SMAN7 

8 SMAN 8 SMAN 8 SMAN 8 

9 SMAN 9 SMAN 9 SMAN 9 

10 SMAN 10 SMAN 10 SMAN 10 

11 SMAN 11 SMAN 11 SMAN 11 

Sumber: http://arsip.siap-ppdb.com 
Source: http://arsip.siap-ppdb.com 

 

Pada dasarnya dalam pelaksanaan menerapkan 

PPDB secara online ini, sejak pertama kali di 

implementasikan PPDB online ini, seluruh sekolah 

jenjang SMAN diharuskan untuk ikut serta. 

 

E. Jalur KMS dan Non KMS PPDB online 

Kota Yogyakarta 

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta 

Nomor 04 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian 

jaminan pendidikan daerah bahwa Keluarga 

Menuju Sejahtera yang di singkat dengan KMS 

adalah keluarga yang memiliki kartu KMS yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jaminan 

pendidikan ini adalah bantuan biaya pendidikan 

bagi pemegang kartu KMS dan beasiswa bagi 

peserta didik yang berprestasi. 

Pada alur pelaksanaan untuk Jalur kartu 

menuju sejahtera (KMS) bisa dilihat pada gambar 3. 

 

 

Calon Peserta Didik Dari 
KMS

Pendataan:
Di Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta

Pendaftaran
Disalahsatu sekolah pilihan, 
wajib menyerahkan berkas 

pendaftaran sesuai 
kententuan

Melihat Hasil Proses Seleksi Di Situs Internet:
www.yogya.siap-ppdb.com dan pengumuman hasil seleksi di papan 

pengumuman sekolah

 

Sumber: www.yogya.siap-ppdb.com 
Source: www.yogya.siap-ppdb.com 

Gambar 3. PPDB Online Jalur Kartu Menuju Sejahtera 
Picture 3. Online PPDB track of Kartu Menuju Sejahtera 

http://arsip.siap-ppdb.com/
http://www.yogya.siap-ppdb.com/
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Alur pendaftaran melalui jalur Kartu Menuju 

Sejahtera dikhususkan untuk wilayah kota 

Yogyakarta. Alur pelaksanaannya adalah calon 

peserta yang melalui KMS kemudian melakukan 

pendataan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 

kemudian melakukan pendaftaran disalah satu 

sekolah pilihan, dan wajib menyerahkan berkas 

pendaftaran sesuai ketentuan, dan lalu bisa melihat 

hasil proses seleksi di situs atau website SIAP-

PPDB Kota Yogyakarta atau di pengumuman 

informasi sekolah. 

Sementara itu untuk jalur Non KMS adalah 

jalur yang termasuk dalam jalur reguler tanpa nilai 

prestasi ataupun jalur reguler dengan nilai prestasi. 

Pada alur pelaksanaan PPDB online ini jalur reguler 

wilayah Kota Yogyakarta terdapat dua macam jalur 

yakni, jalur reguler tanpa prestasi dan jalur reguler 

nilai berprestasi, perbedaan kedua jalur ini adalah 

pada persyaratan tambahan untuk jalur reguler yang 

berprestasi seperti: Wajib bagi yang memiliki nilai 

prestasi, dilaksanakan ke Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta dengan membawa persyaratan fotocopy 

tanda bukti pengajuan pendaftaran, surat ket. 

Penambahan nilai prestasi dll. Sementara itu, untuk 

jalur reguler tanpa nilai prestasi langsung di 

verfikasi pendaftaran ke sekolah yang dituju. 

F. Anggaran PPDB Kota Yogyakarta 

Berdasarkan rencana strategis Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta, anggaran PPDB 

online kota Yogyakarta meningkat setiap tahun, 

seperti pada tahun 2012 program PPDB online 

mencapai dua ratus Sembilan puluh  lima juta tujuh 

ratus tiga puluh ribu rupiah, sementara itu pada 

tahun 2013 PPDB online berkisaran tiga ratus empat 

juta enam ratus seribu Sembilan ratus rupiah, lalu 

tahun 2014 adalah mencapai tiga ratus tiga belas 

juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan 

ratus lima puluh tujuh rupiah, selanjutnya pada tahu 

2015 program PPDB online mencapai tiga ratus dua 

puluh tiga juta seratus lima puluh dua ribu seartus 

lima puluh enam rupiah hingga tahun 2016 

mencapai sebesar tiga ratus tiga puluh dua delapan 

ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh 

rupiah. Anggaran PPDB dari dari tahun 2012-2016 

bisa dilihat pada tabel 2 

Tabel 2. Anggaran PPDB online 
Table 2. Online PPDB budget 

Nama Program Tahun Anggaran 

 

 

PPDB Online 

2012 Rp. 295.730.000 

2013 Rp. 304.601.900 

2014 Rp. 313.739.957 

2015 Rp. 323.152.156 

2016 Rp. 332.846.720 

Sumber: Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2012- 
2016 Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 

Source: Strategic Plan (RENSTRA) Year 2012-2016 
     Education Yogyakarta City 

G. Program SIAP-PPDB Online di Kota 

Yogyakarta Pada Tahun 2015 

Program SIAP-PPDB online jenjang 

SMA/SMK tahun 2015 sudah berjalan dengan baik. 

Hal ini diungkapkan oleh bapak SM: 

“Untuk evaluasi di tahun ini, hari ini kami 

sedang melakukan rapat evaluasi terkait 

PPDB online, nah sebetulnya untuk tahun 

ini PPDB online jenjang SMA sudah 

berjalan baik-baik saja, dan tinggal 

melanjutkan saja” 

 
Sumber: Hasil Wawancara Mendalam 14.12.2015 
Source: Result of Depth Interview 14.12.2015 

 
Akan tetapi, masih perlu ada evaluasi PPDB 

online untuk jenjang SMP terkait penegasan 

persyaratan peserta dalam melakukan pendaftaran 

peserta didik baru. Berdasarkan Surat Keputusan 
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Kepala Dinas Kota Yogyakarta, nomor: 188/730, 

tanggal 3 Juli 2015, kepala Dinas pendidikan 

menyampaikan bahwa: 

Bagi calon Peserta Didik Baru Kota 

Yogyakarta Tahun 2015/2016 Jenjang SMP Negeri 

Jalur Reguler, asal sekolah dari Luar Provinsi D.I. 

Yogyakarta, yang belum memiliki atau belum terbit 

Ijazah/STTB dan SKHUS/M Asli, maka pada saat 

melakukan Verifikasi Pendaftaran di sekolah, 

disyaratkan membawa dan menyerahkan: (1) Surat 

Keterangan Pengganti SKHUS/M Asli (cap/stempel 

basah) dari sekolah, diketahui oleh Dinas 

Pendidikan asal/setempat, atau Surat Keterangan 

Pengganti SKHUS/M Asli (cap/stempel basah) dari 

sekolah dan Surat Keterangan dari Dinas 

Pendidikan asal/setempat yang menyatakan bahwa 

SKHUS/M dan Ijazah belum terbit; (2) Surat 

Keterangan Lulus dari sekolah, yang menyatakan 

yang bersangkutan telah LULUS dari Jenjang 

SD/MI; 

Bagi Calon Peserta Lulusan Tahun 

2013/2014, dan Calon Peserta Lulusan SD/MI 

dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2014/2015 ketentuannya tetap berpedoman pada 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta nomor: 188/630 tentang Petuniuk 

Pelaksanaan PPDB RTO Kota Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2015/2016, yaitu mensyaratkan membawa 

dan menyerahkan SKHUS/M Asli, dan Surat 

Keterangan Kelulusan dari sekolah, mengingat di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, SKHUS/M 

SD/MI sudah terbit dan telah diserahkan kepada 

siswa. 

Oleh karena itu, setelah melalui surat 

keputusan yang dikeluarkan oleh kepala dinas 

pendidikan Kota Yogyakarta ini merupakan bagian 

dari evaluasi penerapan tahun sebelumnya. Dilihat 

dari beberapa evaluasi program terkait SIAP-PPDB 

online memang sudah berjalan dengan baik, hal ini 

bisa dilihat implementasinya sudah berjalan sesuai 

dengan harapan masyarakat khususnya orang tua 

dan peserta. 

H.  Tujuan Evaluasi Program SIAP-PPDB 

Online Pada Tahun 2013-2015 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

Bapak SM mengungkapkan bahwa tujuan dari 

evaluasi program SIAP-PPDB online adalah: 

“Pada dasarnya tujuan dari program 

PPDB online ini adalah ada beberapa 

macam, yaitu: (1) Agar dapat memberikan 

pelayanan yang optimal, dengan adanya 

evaluasi tersebut didalam pelaksanaan 

program system informasi aplikasi 

pendidikan dalam penerimaan peserta 

didik baru secara online bisa berjalan 

dengan baik. (2) Supaya mendapatkan 

kepuasan masyarakat khususnya pada 

orang tua siswa maupun pada peserta, hal 

ini juga dikarenakan bahwa ketika 

didalam melakukan perbaikan atau 

evaluasi tersebut akan memberikan 

kepuasaan pada pengguna atau peserta.”  

 
Sumber: Hasil Wawancara Mendalam 14.12.2015 
Source: Result of Depth Interview 14.12.2015 

 
 

Evaluasi program yang merupakan suatu unit 

atau kesatuan kegiatan yang bertujuan 

mengumpulkan informasi tentang realisasi atau 

implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung 

dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi 

dalam suatu organisasi yang melibatkan 

sekelompok orang guna pengambilan keputusan. 

Evaluasi program pada umumnya sangat 

memperhatikan semua elemen diklat yang berperan 

mendukung tercapainya tujuan lembaga. Beberapa 

elemen diklat diantaranya termasuk sumber daya 

manusia (SDM) yang terdiri atas peserta didik, 

instruktur, dan tenaga administrasi, kurikulum dan 
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sistem instruksionalnya, fasilitas pembelajaran, 

sarana an prasarana diklat, pengelolaan diklat, dan 

hubungan lembaga diklat dengan masyarakat. 

Program juga dapat dimaknai sebagai suatu 

kegiatan yang direncanakan dengan seksama, tujuan 

penting pengambilan keputusan. 

I. Kelebihan dan Kelemahan SIAP-PPDB 

Online Kota Yogyakarta 

Berdasarkan hasil pengamatan melaui website 

resmi PPDB dan wawancara, sistem informasi 

aplikasi pendidikan dalam penerimaan peserta didik 

baru secara online pada tingkat SMA/SMK ini 

sudah berjalan dengan efektif, sehingga pada SIAP-

PPDB secara online sangat membantu masyarakat 

khususnya orang tua siswa maupun siswa/siswi 

yang akan masuk sekolah ke  daerah  Kota 

Yogyakarta, masyarakat yang diluar kota 

Yogyakarta, juga masayarakat diluar Kota 

Yogyakarta bahkan diluar Provinsi hingga luar 

pulau Jawa sekalipun  untuk mendaftar masuk ke 

sekolah yang ada di kota Yogyakarta. 

Pelaksanaan ini membantu dalam segi waktu, 

keakuratannya, kenyamanannya terlihat pada 

manfaat dan tujuan SIAP-PPDB online. Kelebihan 

ini memang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta NO.188/638 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik 

Baru Pada Satuan Pendidikan Dengan Sistem Real 

Time Online (RTO) Di Lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Yogyakarta tujuan dari 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem 

Real Time Online bertujuan memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap 

warga negara agar memperoleh layanan proses 

penerimaan peserta didik baru dengan cepat, 

transparan, efektif, efisien, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan hasil wawancara, program SIAP-

PPDB Online di Kota Yogyakarta terdapat beberapa 

kelemahan pada website SIAP-PPDB online. Bapak 

SA dan bapak RS mengungkapkan bahwa: 

“Fasilitas didalam memilih jurusan,  

meskipun SIAP-PPDB memudahkan 

didalam melakukan pendaftaran, akan 

tetapi hal ini pada SIAP-PPDB sendiri 

belum memiliki fasilitas atau menu 

didalam pemilihan jurusan seperti 

contohnya ketika minat siswa untuk 

masuk ke jurusan IPA, IPS, atau Bahasa 

di sekolah.”  
Sumber: Hasil Wawancara Mendalam 15.12.2015 
Source: Result of Depth Interview 15.12.2015 

 

“Kelemahan lainnya adalah Kuota atau 

kapasitas siswa pendaftar dengan melalui 

kartu menuju sejahtera (KMS) masih 

cukup sedikit.” (RS: 19.12.2015) 
Sumber: Hasil Wawancara Mendalam 19.12.2015 
Source: Result of Depth Interview 19.12.2015 

 

J. Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelayanan PPDB Online 

Berdasarkan hasil pengamatan melalui website 

resmi SIAP-PPDB online Kota Yogyakarta 

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PPDB 

online terus meningkat setiap tahunnya. Dengan 

peningkatan  respon masyarakat, ini menunjukan 

bahwa mutu layanan pada program SIAP-PPDB 

online sudah berjalan dengan baik. 

 

 

 

 



Evaluasi Penerapan SIAP-PDB Online... 
Diyah Mutiarin, Junior Hendri Wijaya 

 
 
 

97 

 

 

Sumber: https://arsip.siap-ppdb.com/2015/yogya/#!/03/pesan 
Source: https://arsip.siap-ppdb.com/2015/yogya/#!/03/pesan 

 

Gambar 4 Tingkat kepuasan pengguna melalui pesan website PPDB online 
Picture 4.  The level of user satisfaction through online PPDB website messages

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa: 

Pertama, penerapan SIAP-PPDB online dengan 

syarat SKHUN asli yang memberatkan peserta luar 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka 

sebagai pengganti syarat SKHUN Asli, calon siswa 

dapat mendaftar di SMA/SMK Negeri di  Kota 

Yogyakarta dengan membawa dan  menyerahkan: 

Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi 

setempat yang menyatakan bahwa SKHUN Asli 

belum diterbitkan, atau Surat Keterangan dari 

Sekolah yang menyatakan bahwa SKHUN Asli 

belum diterbitkan. 

Kedua, mutu layanan program SIAP-PPDB 

semakin meningkat dan baik, terbukti dengan 

meningkatnya kepuasan masyarakat pada 

penerapan SIAP-PPDB online Kota Yogyakarta. 

Ketiga, SIAP-PPDB online dapat 

meningkatkan mutu layanan pendidikan, 

menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang 

terintegrasi, akurat dan transparan, melaksanakan 

penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan 

efisien, menyediakan basis data sekolah yang 

akurat, memberi fasilitas akses informasi bagi 

masyarakat dengan cepat, mudah dan akurat. 

Keempat, SIAP-PPDB online memiliki 

kelemahan diantaranya adalah  pada menu atau 

fasilitas didalam memilih jurusan di website SIAP-

PPDB untuk jenjang SMA,  meskipun SIAP-PPDB 

memudahkan didalam melakukan pendaftaran, akan 

tetapi hal ini pada SIAP-PPDB sendiri belum 

https://arsip.siap-ppdb.com/2015/yogya/#!/03/pesan
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memiliki fasilitas atau menu didalam pemilihan 

jurusan seperti contohnya ketika minat siswa untuk 

masuk ke jurusan IPA, IPS, atau Bahasa di sekolah., 

kelemahan lainnya adalah kuota atau kapasitas 

siswa pendaftar dengan melalui kartu menuju 

sejahtera (KMS) masih cukup sedikit. 

B. Saran  

Bedasarkan simpulan penelitian, peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

Pertama, diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta 

untuk mempertahankan kebijakan dalam program 

SIAP-PPDB Online yang sedang berjalan lebih 

kurang 7-8 tahun. 

Kedua, untuk kelancaran koneksi layanan yang 

eror, maka SIAP-PPDB online oleh 

penanggungjawab sekaligus panitia agar di ujicoba 

terlebih dahulu sebelum pelaksanaan berlangsung. 

Ketiga, Dinas Pendidikan agar tetap 

mempertahankan program PPDB online tersebut 

dengan efisien dan efektif. 

Keempat, fasilitas website SIAP-PPDB untuk 

jenjang SMA harus ditambah lagi menu pilihan 

penjurusan, sehingga mempermudah pihak sekolah 

untuk menerima siswa baru sesuai kebutuhan serta 

jurusan yang di inginkan peserta. 

Kelima, untuk kelancaran koneksi pada PPDB 

online disarankan baik kepada penyelenggara 

maupun pelaksana untuk melakukan uji coba 

terlebih dahulu, agar jumlah data yang masuk sudah 

teruji. 
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