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LAYANAN PENGADUAN 
 

SUMBER PENGADUAN : Email (dikbudntb@gmail.com) 
TANGGAL PENGADUAN : 30 Mei 2017   
 
 

SUMBER LAYANAN PENGADUAN : 
 

1. Pegaduan Online (http://dikbud.ntbprov.go.id/pengaduan) 
2. SMS Center Pengaduan (081 339 217 848) 
3. Email :   dikbudntb@gmail.com 

pengaduan.dikbudntb@gmail.com 
4. Layanan Survey Kepuasan Masyarakat (http://dikbud.ntbprov.go.id/survey) 

 

IDENTITAS PENGADU 

Nama Wawan Ukus 

No. Identitas (KTP/SIM) - 

No. NUPTK -    

No. HP -    

Email wawanukus20@gmail.com     

Isi Pengaduan Selmat sore bapak/ibu,  Maksudnya apa ini zonasi dalam PPDB 2017/2018? 
Untungnya apa?  Kenapa sosialisasi kpda masyarakat kurang?  Seolah ini 
membendung siswa siswa untuk berkembang,,  gak habis pikir sama 
pemerintah,  ada aja proyek2, kebijakan2 yg sifatnya gak jelas sprti ini. 

Jawaban / Tanggapan 1.    Sistem zonasi  dalam PPDB yaitu penerimaan PPDB dengan 
mempertimbangkan kawasan asal tempat tinggal calon peserta didik baru dari 
jalur prasejahtera dan jalur umum 

2.    Jalur pra sejahtera adalah calon peserta didik peserta program Indnesia 
Pintar (PIP), program keluarga harapan (PKH) dan jaminan social masyarakat 
(jamsos) 

3.    Keuntungan sistem zonasi : 
a.    mendekatkan peserta didik dengan tempatnya bersekolah 
sehingga beban biaya trasnpotasi   lebih ringan 
b.    mendorong akses layanan pendidikan yang merata dan 
berkualitas pada semua sekolah baik sekolah  dalam kota  maupun 
luar kota secara adil dan merata 
c.    meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah yang 
selama ini masih ada terkendala karena jarak tempuh ke sekolah 
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yang masih dirasakan jauh 
d.    meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran orang tua 
untuk mengawasi, memantau dan mengontrol anak-anak baik 
ketika pada waktu-waktu bersekolah dan waktu-waktu diluar jam 
sekolah  

4.    sistem zonasi tidak bermaksud membentuk siswa untuk berkembang, 
sebab bagi siswa yang berprestasi akademik maupun non akademik tidak 
dibatasi zonasi, artinya siswa berprestasi boleh mendaftar di sekolah manaj 
saja termasuk calon peserta didik SMK tidak dibatasi zonasi dan boleh 
mendaftar di SMK sesuai dengan program keahlian atau kompetensi keahlian 
yang menjadi minatnya 

5.    Sosialisasi PPDB sudah mulai dilakukan melalui berbagai kesempatan dan 
melalui media. Secara mendalam dilakukan melalui SMA, SMK dan SLB Negeri  

 

Demikian jawaban dan tanggapan kami atas pengaduan saudara. 
 

 


