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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

 

Pendidikan termasuk salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia.  Melalui pendidikan yang baik setiap manusia dapat 

mengembangkan potensi pribadinya.  Dapat dikatakan pendidikan adalah investasi 

yang mahal, namun hal itu bukan berarti pendidikan hanya untuk kalangan 

tertentu saja.  Dewasa ini justru sedang diperjuangkan idealisme pendidikan untuk 

semua (education for all) sebagai gagasan, strategi, dan kebijakan pendidikan.  

Pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya agar 

mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki 

keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.   

Pelayanan di sektor pendidikan merupakan salah satu pelayanan publik yang  

menjadi urusan wajib bagi pemerintah.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa 

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, 

serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 

negara tanpa diskriminasi”.  Atas amanat tersebutlah pemerintah daerah dan dinas 

pendidikan dituntut untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi 

masyarakat dalam bidang pendidikan serta menjadikan dasar untuk memperbaiki 
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penyelenggaraan sistem pendidikan.  Dalam memenuhi tuntutan tersebut 

pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

termasuk di bidang pendidikan.   

Peningkatan kualitas pelayanan di bidang pendidikan merupakan suatu upaya 

yang terencana agar terselengggaranya sistem pendidikan yang bermutu.  

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak 

dan pendekatan.  Upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tersebut 

dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya tindak kecurangan praktik korupsi, 

kolusi dan nepotisme di kalangan dunia pendidikan.  Pemerintah harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi 

dan efisiensi manajemen pendidikan.   

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan di 

bidang pendidikan yakni membenahi sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang 

selama ini banyak menuai permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan seperti 

kurang efisiensinya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta 

maraknya tindak kecurangan yang terjadi.  Berdasarkan keadaan tersebut, 

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)  

mulai menerapkan sistem PSB atau yang sekarang lebih banyak dikenal dengan 

Penerimaan Peserta Didik Baru secara online (PPDB online) yang tertera pada 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, yakni pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan  pasal  82  (ayat  1 

dan 2) tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar atau 

Menengah.  Dalam pasal tersebut maksud dari diselenggarakannya PPDB online 
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yaitu menerapkan penerimaaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah 

dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 

Penerapan sistem PPDB online diharapkan mampu mendorong  transpransi dalam 

penerimaan murid baru yang hampir tiap tahun menuai protes.  Pasalnya, dengan 

sistem online semua peserta didik bisa mengakses sekolah atau jurusan yang 

diminati serta memonitor langsung kualifikasi peserta di laman internet.  Selama 

inil proses penyeleksian PPDB melalui tes tertulis dan proses pengoreksiannya 

kurang transparan sehingga berpeluang adanya tindak kecurangan,  pada sistem 

online penyeleksian berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) yang dinilai lebih 

efektif dan efisien.  Penyeleksian PPDB melalui sistem online ini  merupakan 

salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, 

karena selama ini mutu pendidikan nasional masih dilihat dari NUN.  Sehingga 

siswa dituntut untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi agar nantinya nilai 

tersebut dapat dipergunakan untuk pendaftaran sekolah melalui sistem online.   

Beberapa pemerintah kota dan kabupaten yang ada di seluruh Indonesia telah 

menerapkan PPDB Online.  Demikian juga di Kota Metro, sebagai upaya 

mewujudkan visi Kota Metro sebagai kota pendidikan maka, Pemerintah Kota 

Metro menerapkan PPDB Online yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan 

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kota Metro.  Sebelum 

diterapkannya PPDB Online proses  pendaftaran peserta didik baru di Kota Metro 

masih menggunakan sistem manual.  Sistem ini dinilai sangat rawan 

penyalahgunaan pagu dan proses penerimaan peserta didik baru.  Selain itu PPDB 

sistem manual juga dinilai kurang efisien, karena prosesnya terlalu rumit dan 
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berbelit, memakan banyak biaya, serta tidak sering ditemukan tindakan-tindakan 

kecurangan.  Perubahan PPDB Kota Metro dari manual menjadi online yang 

sudah dilakukan sejak tahun 2012, merupakan usaha yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota Metro melalui Disdikbudpora Kota Metro guna memberikan 

pelayanan yang akuntabel dan transparan.  Dengan perkembangan teknologi dan 

informasi saat ini, Disdikbudpora berkerjasama dengan PT.  Telkom yang telah 

mengembangkan sistem PPDB Online.  Pemanfaatan teknologi informasi ini 

merupakan langkah nyata dalam mendorong terselengggaranya good governance 

di sektor pendidikan.  Adapun tujuan dari PPDB Online ini, memberikan 

kesempatan yang seluas-seluasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh 

layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan 

dalam rangka pendidikan untuk semua (educate for all).   

Menurut Sekretaris Disdikbudpora Kota Metro kepada Antara News Lampung 

menyatakan bahwa penyelenggaraan PPPDB Online memberikan transparansi 

dalam pemerataan penerimaan siswa baru dan jawaban asumsi sekolahan favorit 

bukan milik golongan atau kalangan menengah ke atas saja.  Kebutuhan akan 

adanya perubahan konsep sistem pelayanan PPDB yang masih manual menjadi 

online diharapkan mampu menjawab permasalahan yang timbul selama ini.  

(Sumber:  http://lampung.antaranews.com/berita/274945/kota-metro-sukses-terap 

kan-program-ppdb, diakses pada tanggal 18 Januari 2015, pukul 15.00 WIB)  

Pelaksanaan PPDB-online ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan pendidikan di Kota Metro, namun pada penerapannya kebijakan ini 

tidak telepas dari berbagai kelemahanan pada sistem PPDB-Online.  Berdasarkan 

http://lampung.antaranews.com/berita/274945/kota-metro-sukses-terapkan-program-ppdb
http://lampung.antaranews.com/berita/274945/kota-metro-sukses-terapkan-program-ppdb
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survei pra-riset yang peneliti lakukan mengenai persoalan-persoalan tentang 

kinerja pelayanan publik Disdikbudpora pada PPDB online khususnya pada 

tingkat SMA, beberapa keluhan wali muid dan calon siswa baru yang peneliti 

wawancarai menyatakan bahwa: 

1) Wali murid dan calon siswa baru masih dibingungkan  mengenai prosedur 

sistem baru yang diterapkan dalam seleksi penerimaan siswa baru dan 

kurangnya pengetahuan dan kemampuan wali murid mengenai teknologi 

informasi yang diterapkan pada sistem penerimaan siswa baru.  Sejauh ini, 

sistem PPDB Online tidak benar-benar membuat pendaftaran siswa baru 

menjadi lebih efektif.  Hal ini dikarenakan calon siswa baru tetap harus datang 

ke sekolah yang ingin dituju untuk melakukan validasi data, serta jumlah 

operator untuk validasi data di setiap sekolah terlalu sedikit, sehingga 

menyebabkan timbulnya antrian calon siswa yang ingin melakukan validasi.  

Selain itu sistem penambahan nilai berdasarkan sistem zonasi membuat para 

orang tua dan calon peserta didik baru resah, untuk yang tinggal diwilayah 

perbatasan sangat merasa terdiskriminasi, disamping itu penamabahan nilai 

untuk anak guru yang bertugas di sekolah yang dipilih juga dinilai 

mendiskriminasi kalangan biasa.  Hal ini bertentangan dengan tujuan 

diselenggarakanna PPDB Online ini yakni pendidikan untuk semua.   

(Sumber:  Novilia  dan Lily, wawancara wali murid, 14 Februari 2015) 

2) Sementara itu diberitakan dalam Tribunlampung Online, kekacuan terjadi 

karena kurangnya uji coba sistem sebelum diimplementasikan sehingga 

setelah proses implementasi muncul beberapa masalah yang tidak diduga.  

Komisi II DPRD Kota Metro menilai kekacauan pada sistem Penerimaan 
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Peserta Didik Baru (PPDB) online 2014 karena perencanaan yang kurang 

matang.  Kurang matangnya perencanaan Dinas Pendidikan Kebudayaan 

Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Metro sebagai penyelenggara terbukti 

karena terjadinya perubahan aturan di tengah jalan.  (Sumber:  Lampung.  

tribunnews.com, diakses pada tanggal 18 Januari 2015, pukul 14.00) 

Penyelenggaraan pelayanan PPDB Online merupakan salah satu bentuk pelayanan 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini adalah 

Disdikbudpora Kota Metro.  Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan PPDB 

Online tersebut dapat dilihat dari kepuasan penerima pelayanan, untuk 

menciptakan kepuasan tersebut, penyelenggara pelayanan (dalam hal ini instansi 

penerimaan) dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerjanya dalam memberikan 

pelayanan.  Kinerja pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam 

penyediaan layanan publik.  Kesan buruknya pelayanan publik selama ini selalu 

menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan yang identik dengan 

kelambanan, ketidak adilan, dan biaya tinggi. 

Salah satu faktor yang menentukan kepuasan masyarakat adalah persepsi 

masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang baik sebagai ukurannya.  Kualitas 

pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan yang dapat 

mewujudkan kepuasan itu senidiri.  Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila 

penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan 

diharapkan (Ratminto, 2005:28).   

Penerima pelayanan yang dimaksudkan adalah siswa SMA Negeri yang ikut serta 

dalam PPDB Online di Kota Metro Tahun 2014.  Penlitian ini hanya difokuskan 
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pada siswa yang turut serta dalam PPDB Online khusunya pada tingkat SMA 

dengan pertimbangan yang mendasari hal tersebut adalah  siswa yang akan 

memasuki jenjang pendidikan SMA memiliki tingkat kematangan emosi yang 

lebih tinggi daripada siswa yang akan memasuki jenjang pendidikan SMP.  

Penelitian tidak dilakukan terhadap orang tua murid dan pihak sekolah 

dikarenakan keterbatasan waktu dan untuk menekan resiko yang muncul.   

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa hal yang menyebabkan masalah 

pelayanan publik di Disdikbudpora Kota Metro menjadi menarik untuk diteliti.  

Alasan tersebut adalah keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat/publik, namun pada penerapannya masih terdapat 

kelemahan untuk mewujudkan hal tersebut.  Permasalahan yang terjadi tersebut 

tentu memberikan dampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan 

yang diberikan oleh Disdikbupora Kota Metro.  Mengukur kepuasan masyarakat 

menjadi hal yang sangat penting bagi setiap organisasi atau instansi penyedia 

layanan (Disdikbudpora Kota Metro) dalam rangka mengevaluasi kinerja 

pelayanannya, karena dengan timbulnya suatu kepuasan akan menimbulkan 

motivasi yang baik bagi petugas pelayanan untuk memperbaiki kinerjanya, serta 

menemukan bagian yang membutuhkan peningkatan kualitasnya untuk 

menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya good governance. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah meliputi: 
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a. Bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan Disdikbudpora Kota 

Metro pada penyelenggaraan  program PPDB Online? 

b. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

publik Disdikbudpora Kota Metro pada penyelenggaraan program PPDB 

Online ditinjau dari tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diterima 

dengan pelayanan yang diharapkan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam mengadakan penelitian ini adalah untuk: 

a. Mendapat gambaran mengenai kualitas pelayanan publik di Disdikbudpora 

Kota Metro melalui program PPDB Online.   

b. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

publik ditinjau dari tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diharapkan 

dengan kinerja pelayanan publik yang telah diberikan Disdikbudpora Kota 

Metro pada penyelenggaraan  program PPDB Online. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan 

wawasan dalam Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam bidang 

kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan serta sebagai salah satu 

bahan acuan atau refrensi penelitian lebih lanjut bagi pengembagan ide 

para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema masalah serupa. 
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b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi instansi 

terkait dalam hal ini adalah Disdikbudpora Kota Metro dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 


