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Abstract 
This study aims to answer the research problem about the impact of Jaminan Pendidikan Daerah policy toward education 

equality in Yogyakarta. This policy is a form of the Yogyakarta City government targets in achieving the expansion of education access 

and equality.The results showed that Jaminan Pendidikan Daerah policy in Yogyakarta have a fairly good impact on the education 

equality. The education equality dimension that is equality of access, equality of survival, equality of output and equality of outcome was 

fairly equitable. However there are still many aspects of these dimensions which still has not reached the target for the educational unit 

such as level of motivation and academic results of students who received JPD. 
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Pendahuluan 
Pendidikan bermutu dalam pembangunan 

sebuah bangsa termasuk di dalamnya pembangunan pada 

lingkup kabupaten/kota adalah suatu keharusan, Melalui 

pendidikan bermutu, suatu bangsa tersebut dapat 

melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan 

berdaya saing tinggi sebagai salah satu row input proses 

pembangunan.  

Berdasarkan ketentuan pada pasal  32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, semua aspek dalam bidang 

pendidikan telah didesentralisasikan, dengan demikian 

penyelenggaraan pendidikan bergantung kepada 

keputusan bupati ataupun walikota. Di Kota Yogyakarta, 

pemerintah setempat menyediakan Jaminan Pendidikan 

Daerah (JPD). Pemberian JPD ditujukan bagi pemilik 

KMS (Kartu Menuju Sejahtera) yang diberikan kepada 

masyarakat miskin.  

 

Tabel 1.1 

APS Kota Yogyakarta Sebelum dan Sesudah JPD 

(Dalam Persen) 

Sum

ber : 

Sum

ber : 

Diol

ah 

dari 

data Susenas 2004-2012 

Dari tabel 1.1 di atas terlihat kenaikan 

persentase dari tahun sebelum adanya JPD dan setelah 

adanya JPD. Peningkatan persentase APS terlihat pada 

semua kelompok umur. Pada tahun setelah adanya JPD 

terdapat peningkatan persentase pada kelompok usia 7-12 

tahun hingga 99.11%. Peningkatan secara signifikan 

terlihat pada kategori usia 16-18 tahun yang sebelum 

adanya JPD berjumlah 75.53% kemudian meningkat 

menjadi 83.87% atau naik 8.34% pada tahun 2011 dan 

naik sebesar 4.26% menjadi 84.69% pada tahun 2012. 

Pemberian jaminan pendidikan tersebut telah 

diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 

tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan 

Pendidikan Daerah. Dalam  peraturan tersebut tertulis 

bahwa tujuan dari diadakannya JPD adalah untuk 

peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi 

penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 tahun 

agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak dapat 

mengenyam bangku pendidikan karena persoalan biaya. 

Kebijakan ini dibuat untuk mencapai sasaran Pemerintah 

Kota Yogyakarta dalam perluasan akses dan pemerataan 

pendidikan. Dengan kata lain JPD ditujukan agar semua 

anak di Kota Yogyakarta atau di luar Kota Yogyakarta 

selama masih berada di DIY berhak untuk mendapatkan 

pendidikan yang sama. 

  

Selain mendapatkan bantuan berupa biaya, 

penerima JPD berhak untuk mendapatkan keuntungan 

lainnya yaitu penerima JPD mendapatkan program Kuota 

KMS dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), yaitu 

dengan memberikan kuota tertentu bagi peseta didik 

pemegang KMS dalam PPDB agar bisa mengakses 

sekolah yang favorit. Pemberian kuota tersebut 

merupakan sebuah affirmative action dari pemerintah 

Kota Yogyakarta. Affirmative action atau tindakan 

afirmatif itu sendiri merupakan kebijakan yang diambil 

dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu 

dalam hal ini pemilik KMS dapat memperoleh peluang 

yang sama dengan kelompok lainnya. Affirmative action 

dapat pula diartikan sebagai kebijakan yang memberikan 

keistimewaan bagi kelompok tertentu. 

Namun, di sisi lain desain kebijakan yang 

menekankan pada perluasan akses pendidikan  tersebut 

memunculkan sejumlah pertanyaan ketika berhadapan 

dengan tuntutan penyediaan kualitas. Program kuota 

dalam PPDB keluarga miskin di sekolah negeri 

menghadapi problem. Problem tersebut diduga adalah 

Kelompok 

Umur 

Tahun (sebelum 

adanya JPD) 

Tahun (setelah 

adanya JPD) 

2005 2006 2011 2012 

7-12 98.03 97.81 98.66 99.11 

13-15 96.97 92.11 76.48 91.53 

16-18 75.53 80.43 83.87 84.69 
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munculnya dampak yang tidak diinginkan sebelumnya 

yaitu kekhawatiran pengelola sekolah berupa turunnya 

passing grade apabila menerima siswa hasil seleksi 

melalui jalur seperti ini. Bagi pihak sekolah, 

kekhawatiran tersebut muncul karena kategori 

penerimaan siswa baru bukan didasarkan kualitas input 

siswa melainkan hanya melalui syarat administratif, 

sehingga terkadang melahirkan penilaian bahwa siswa 

dalam kategori ini dinilai sulit bersanding dengan siswa 

reguler. Kasus ini memberikan kesan bahwa kebijakan 

perlindungan akses warga miskin justru kontraproduktif 

terhadap peningkatan mutu pendidikan (http://epi4-

indonesia.org/id/?p=460 diakses pada 19 april 2013 

pukul 18.45).  

 

Kuota dalam PPDB dibagi menjadi 3 kuota 

yaitu kuota KMS, kuota penduduk daerah dan sisanya 

diberikan kepada penduduk luar daerah. Kuota tersebut 

diberikan 5% untuk kuota KMS jenjang SMA dan 25% 

untuk jenjang SMK. Untuk kuota siswa reguler penduduk 

daerah diberikan kuota maksimal 65% dengan 

pembulatan dan sisanya maksimal 30% untuk kuota 

penduduk luar daerah pada jenjang SMA. Sedangkan 

pada jenjang SMK siswa reguler diberikan kuota 

maksimal 75%. 

Kebijakan JPD kemudian membuat siswa-siswi 

yang memang memiliki kemampuan untuk bersaing dan 

memiliki keahlian yang memadai harus mundur dalam 

penerimaan siswa baru karena sistem kuota yang 

ditetapkan kebijakan JPD, sehingga menimbulkan 

dugaan bahwa kebijakan ini mengalahkan kemampuan 

akademis dengan hanya berlakunya syarat administratif 

yang harus diberikan anak dari keluarga miskin. Hal 

tersebut disampaikan W. Riawan Tjandra, SH, M.Hum 

Dosen dari  Fakultas Hukum dan Pascasarjana 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), menurutnya 

terdapat beberapa catatan kritis mengenai 

diberlakukannya kuota tersebut salah satunya apabila 

ditinjau dari perspektif upaya peningkatan kualitas 

akademik sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. 

Pemberian pembatasan kuota peserta didik baru tidak 

menggunakan pertimbangan dasar kemampuan 

intelektual calon peserta siswa baru, akan tetapi 

menggunakan syarat administrasi, sehingga dipandang, 

bahwa logika kompetisi antar peserta didik secara fair 

dan pertimbangan kualitas siswa telah dikalahkan oleh 

logika administrasi (dalam Ashari dan Aswanti 2010:14) 

Alasan peneliti melakukan penelitian di jenjang 

menengah adalah karena jenjang SMA merupakan 

jenjang yang paling banyak memiliki APTs (Angka 

Putus Sekolah) paling tinggi diantara jenjang lainnya. 

Padahal salah satu tujuan dari kebijakan JPD adalah 

penuntasan wajib belajar 12 tahun. Tentu hal ini 

kontraproduktif dengan salah satu tujuan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 

Angka Putus Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2012/2013 

Jenjang Sekolah Kota 

Dikbud (1.053 siswa) Yogyakarta 

1. SD ( 187 siswa)    *               ** 

2. SMP ( 176 siswa)    15             8 

3. SMA (124 siswa)    10             10      

4. SMK (566 siswa)     8                7 

Non Dikbud (107 siswa)   140           25 

SD-MI (27 siswa)  

SLTP-MTS (55 siswa)     0               0 

SLTA-MA (25 siswa)     1               2 

Jumlah      5              20 

Dikbud (1.053 siswa)   179             15 

* : dalam jiwa 

** : dalam persen 

Sumber : diolah dari Dinas Pendidikaan DIY Tahun 

2012/2013 

 

Kebijakan seharusnya memang diorientasikan 

untuk menyediakan perlindungan sosial sekaligus 

kesetaraan kesempatan bagi warga miskin. Namun 

pemerintah sepertinya melalaikan makna mengenai misi 

“mencapai pendidikan untuk semua”, sebagai salah satu 

tujuan MDGs, semestinya makna tersebut diartikan 

sebagai hak setiap orang untuk menerima kualitas 

pendidikan yang layak secara sama rata bukan hanya 

kesempatan serta akses memperoleh pendidikan tersebut. 

Orientasi kebijakan yang membatasi pada penyediaan 

akses atau kuantitas saja dirasakan tidak cukup mewakili 

pemenuhan hak untuk mendapatkan pemerataan mutu 

pendidikan secara layak bagi seluruh masyarakat. 

Pendidikan ditujukan untuk membuat anak bangsa dapat 

menjadi pribadi yang memiliki daya saing tinggi setelah 

mereka menyelesaikan pendidikan mereka. Maka apabila 

hanya akses saja yang diberikan seluas-luasnya namun 

tidak diimbangi dengan kualitas yang diberikan apakah 

hal tersebut sudah mewakili konteks pemerataan 

pendidikan. 

Salah satu penelitian terdahulu mengenai 

permasalahan yang serupa adalah penelitian yang ditulis 

oleh Ardian Bakhtiar Rivai Mahasiswa Magister 

Manajemen Pendidikan Tinggi Universitas Gajah Mada 

(MMPT UGM) dengan judul Affirmative action: 

Menebar Cahaya Harapan Untuk Papua.  

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai 

adanya Kebijakan afirmasi pendidikan tinggi yang lahir 

sebagai tindak lanjut dari amanat UU No 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi. Kebijakan tersebut 

http://epi4-indonesia.org/id/?p=460
http://epi4-indonesia.org/id/?p=460
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dikhususkan untuk para calon mahasiswa yang berasal 

dari daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). 

Kebijakan ini merupakan sebuah proses untuk membuka 

alur pendidikan yang berkeadilan. 

Adanya pemberian kuota untuk masyarakat 3T 

tersebut tentu memiliki tantangan diantaranya adalah 

terdapatnya catatan menyangkut kuota yang selalu tidak 

terpenuhi. Kasus yang terjadi adalah, mahasiswa yang 

sudah mengikuti tes dan diterima tidak melakukan 

registrasi. Ada yang registrasi dan ikut diberangkatkan ke 

universitas tujuan, namun setelah 2 sampai 3 bulan 

kembali meninggalkan tempat kuliah tanpa izin. Dan 

adapula mahasiswa yang telah aktif mengikuti 

perkuliahan namun berikutnya meminta untuk 

dipindahkan ke fakultas lain karena mahasiswa tersebut 

merasa tidak mampu mengikuti setiap mata kuliah. Itu 

terjadi karena yang bersangkutan merupakan lulusan 

noneksakta, tetapi pada saat mendaftar mereka memilih 

eksakta. Kasus lulusan jurusan IPS memilih prodi 

pendidikan kedoteran dan teknik juga masih sering 

terjadi. 

Keterbukaan akses pendidikan tinggi untuk 

mahasiswa 3T memberikan pengaruh terhadap kualitas 

institusi. Dimana, kaum minoritas dan mayoritas 

memberikan kompleksitas dan kombinasi penerapan 

kebijakan (Long, 2007). Sudut pandang yang digunakan 

adalah bukan bagaimana institusi tersebut mampu dan 

sukses mendidik mahasiswa yang sudah pintar dari 

supply input. Tapi bagaimana institusi pendidikan 

tersebut mampu mendidik mahasiswa dari kualitas input 

yang memprihatinkan menghasilkan output manusia 

yang berkualitas. Sehingga, peran institusi pendidikan 

tinggi, mengubah kualitas input yang kurang baik 

menjadi output manusia yang berkualitas. Maka dari itu 

sudah seharusnya bahwa unveritas memberikan 

pelayanan kepada misi publik untuk menekan 

diskriminasi minoritas dan ketidak adilan dengan 

membuka akses kepada pendidikan tinggi dan membantu 

mahasiswa minoritas untuk menemukan kapabilitas 

pribadi masing-masing. 

Dari penelitian terdahulu tersebut, maka 

selanjutnya peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai 

dampak kebijakan JPD terhadap pemerataan penddikan. 

Senada dengan yang telah diteliti oleh Ardian Bakhtiar 

Rivai yang memberikan gambaran yang serupa mengenai 

permasalahan yang terjadi berkaitan dengan adanya 

kebijakan bagi masyarakat minoritas khususnya dalam 

bidang pendidikan. Namun, dari penelitian terdahulu 

tersebut belum terjawab apakah dengan adanya kebijakan 

afirmatif seperti pemberlakuan kuota tersebut berdampak 

pada terjaminnya pemerataan pendidikan baik dari segi 

akses maupun kualitas penerimanya. 

Maka seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti, 

JPD memberikan jaminan adanya bantuan pendidikan 

bagi warga minoritas yang dalam hal ini masyarakat 

kurang mampu pemegang KMS. Selain itu, JPD juga 

memberikan keuntungan lainnya berupa adanya kuota 

pada saat PPDB. Yang ingin dicari oleh peneliti apakah 

kebijakan tersebut memberikan dampak yang sesuai 

dengan yang diinginkan dan memperbaiki pemerataan 

pendidikan dari segi akses maupun kualitas ataupun 

justru malah memunculkan dampak yang tidak sesuai. 

Padahal, bidang pendidikan mempunyai peran penting 

dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Pendidikan yang baik merupakan syarat utama dalam 

meningkatkan pembangunan. Melalui pendidikan, 

khususnya pendidikan formal, seseorang dapat 

meningkatkan pengetahuannya. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka akan semakin besar potensi 

mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Maka dari itu kemudian yang dicari peneliti 

adalah bagaimana dampak kebijakan JPD terhadap 

pendidikan menengah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian campuran kualitatif-

kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif. Strategi metode campuran yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah strategi sekuensial 

atau bertahap. Strategi ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara kualitatif terlebih dahulu kemudian 

dilanjutkan dengan metode kuantitatif. Pemilihan 

informan dan responden menggunakan teknik purposive 

sampling. Sementara pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara mendalam, observasi, studi 

dokumentasi, dan kuisioner. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, 

penyajian data dan menarik kesimpulan, dan teknik 

analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif dengan analisis tabel silang. 

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi 

sumber data. 

 

Dampak Kebijakan JPD terhadap Pemerataan 

Pendidikan Jenjang Menengah di Kota Yogyakarta 

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek 

penting yaitu Equality dan Equity. Equality atau 

persamaan mengandung arti persamaan kesempatan 

untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity 

bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan 

pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata 

berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh 

kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap 

pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati 

pendidikan secara sama. Dalam hal ini dengan adanya 

JPD bertujuan agar tidak ada masyarakat kurang mampu 

yang tidak dapat mengakses pendidikan. JPD diberikan 

agar menjamin pemberian akses yang seluas-luasnya 

dalam mengakses pendidikan dengan adanya program 

kuota dalam PPDB.  
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Coleman dalam bukunya Equality of 

educational opportunity mengemukakan secara 

konsepsional konsep pemerataan yaitu pemerataan aktif 

dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah 

pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan 

memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, 

sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam 

memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar 

memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya (Coleman 

dalam Suryadi, 1993:31). Dalam pemahaman ini 

pemerataan pendidikan memiliki makna tidak hanya 

persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan 

namun juga setelah menjadi siswa dapat diperlakukan 

secara sama guna memperoleh pendidikan dan 

mengembangkan potensi yang dimilikinya secara 

optimal. Dalam hal ini setelah menjadi siswa, penerima 

JPD diperlakukan sama dengan siswa lainnya dimana 

penerima JPD di sekolah ditempatkan di dalam kelas-

kelas yang sama dengan kelas non penerima JPD. JPD 

juga memberikan kesempatan belajar yang setinggi-

tingginya karena JPD memberikan bantuan biaya 

operasional dan personal meskipun anak tersebut 

berpindah sekolah atau tidak naik kelas. JPD akan 

diberikan kepada anak tersebut selama anak penerima 

JPD masih memegang KMS. Menurut UPT JPD, hal 

tersebut merupakan upaya agar penerima JPD dapat 

menyelesaikan pendidikan mereka hingga tuntas. 

Sedangkan menurut Schiefelbein dan Farrell 

(Dalam Suryadi dan Tilaar 1993). Schiefelbein dan 

Farrell menyatakan bahwa pemerataan pendidikan atau 

equality of educational oportunity tidak terbatas pada 

apakah murid memiliki kesempatan yang sama untuk 

masuk sekolah (pemerataan kesempatan pendidikan 

secara pasif menurut coleman) tetapi lebih dari itu, murid 

tersebut harus memperoleh perlakuan yang sama sejak 

masuk, belajar, lulus sampai dengan memperoleh 

manfaat dari pendidikan yang mereka ikuti dalam 

kehidupan masyarakat. Komponen-komponen tersebut 

adalah equality of access, equality of survival.equality of 

output, dan equality of outcome. 

 

Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality 

of access) 

Indikator yang pertama adalah pemerataan 

kesempatan memasuki sekolah (equality of access). 

Indikator ini berkaitan dengan tingkat partisipasi 

pendidikan sebagai indikator kemampuan sistem 

pendidikan dalam memberikan kesempatan dan 

kemudahan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah 

untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan 

ini dapat dikaji berdasarkan dua konsep yang berlainan, 

yaitu pemerataan kesempatan (equality of access) dan 

keadilan (equity) di dalam memperoleh pendidikan.  

Sesuai dengan tujuan JPD yaitu agar tidak ada anak 

usia sekolah yang tidak dapat bersekolah dengan alasan 

biaya, memberikan kesempatan seluas-luasnya dengan 

adanya kuota dalam PPDB (sesuai dengan konsep 

pemerataan pasif menurut Coleman). JPD memberikan 

bantuan biaya operasional dan biaya personal agar siswa 

pemegang KMS dapat bersekolah baik di sekolah negeri 

maupun swasta. Tidak sebatas itu,  kesempatan 

memasuki sekolah ini diberikan Dinas Pendidikan Kota 

Yogyakarta dengan adanya sistem kuota saat PPDB bagi 

sekolah negeri agar penerima JPD dapat mengakses 

sekolah negeri yang mereka inginkan.  ini bahkan 

diberikan sebelum penerimaan siswa reguler atau non 

penerima JPD dimulai. Pemberian kuota ini merupakan 

upaya dalam memberikan kesempatan bagi siswa 

penerima JPD dengan tidak adanya syarat minimum nilai 

yang harus dibebankan sehingga membuat para siswa 

penerima JPD dapat mengakses sekolah negeri yang 

mereka inginkan. Selain adanya pemberian kuota dalam 

PPDB,  

Namun adanya program kuota pada PPDB 

memberikan dampak tidak terduga bagi pihak sekolah 

yaitu sulitnya mengatasi siswa penerima JPD saat proses 

belajar mengajar berlangsung karena rendahnya raw 

input yang dimiliki siswa penerima JPD.  

Berdasarkan indikator pemerataan memasuki 

sekolah, kebijakan JPD telah memenuhi segala aspek 

dengan baik dan sangat merata karena adanya pemberian 

kuota yang memudahkan penerima JPD memasuki 

sekolah yang mereka inginkan. serta tidak adanya 

perbedaan kelas-kelas khusus yang diberikan kepada 

penerima JPD. Sedangkan Berdasarkan aspek keadilan 

dalam hal ini, siswa JPD diperlakukan sama dengan 

siswa reguler. Tidak terdapat adanya perbedaan kelas 

antara penerima JPD dengan non penerima JPD. Semua 

pendidikan dan proses belajar mengajar diberikan 

prosentase yang sama. 

Dari segi dampak kebijakan dalam indikator ini, JPD 

memberikan dampak yaitu adanya jaminan bahwa 

masyarakat tidak mampu yang ditunjukkan dengan KMS 

yang pada awalnya tidak dapat bersekolah karena alasan 

biaya, kini dapat menikmati pendidikan dengan akses 

yang luas. Namun terdapat dampak lain bagi pihak 

sekolah karena adanya JPD yaitu sulitnya pihak sekolah 

pada proses belajar mengajar karena dengan adanya 

sistem kuota membuat siswa penerima JPD dapat 

memasuki sekolah tanpa ada minimum nilai yang 

diberikan. 

 

Pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah 

(equality of survival) 

Indikator ini menitikberatkan kepada kesempatan 

setiap individu untuk memperoleh keberhasilan dalam 

pendidikan dan pelatihan. Jenis analisis ini memberikan 

perhatian pada tingkat efesiensi internal sistem Metode 

ini mempelajari efesiensi pendidikan berdasarkan murid-

murid dibandingkan dengan murid-murid yang 

mengulang kelas dan putus sekolah namun tidak 

melupakan esensi tersebut. 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 1,  Januari – April 2015 
 

5 
 

JPD dalam hal ini memberikan metode pembelajaran 

dengan menyatukan kelas antara penerima JPD dan non 

penerima JPD. Metode ini dianggap pihak sekolah adalah 

sistem pembelajaran yang efektif karena 

mengelompokkan antara kelas penerima JPD dan non 

penerima JPD akan memberikan dampak yang lebih 

buruk berupa tidak berkembangnya siswa tersebut. 

Seperti yang terjadi pada SMK Negeri 3 dimana pada 

tahun ajaran sebelumnya pihak sekolah 

menggolongkannya dalam kelas tersendiri, hal ini 

memberikan dampak buruk berupa hampir tidak naik 

kelasnya seluruh siswa dalam satu kelas tersebut 

membuat pihak sekolah kemudian mengadakan 

kolaborasi kelas pada tahun ajaran yang baru.  

Namun, walaupun sistem kolaborasi kelas yang 

diberlakukan agar sistem belajar di kelas lebih efisien, 

nyatanya JPD masih memberikan dampak berupa masih 

seringnya anak penerima JPD tidak naik ke jenjang 

berikutnya. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat 

motivasi yang dimiliki oleh penerima JPD 

Dalam mewujudkan sistem internal yang efisien, 

menurut pihak sekolah hal yang perlu dilakukan pihak 

sekolah adalah melakukan evaluasi di lapangan. Hal 

tersebut seperti melakukan bimbingan dan konseling 

hingga adanya peringatan dalam mengatasi rendahnya 

motivasi dan kurangnya disiplin dari siswa penerima 

JPD.  

Berbeda dengan evaluasi dari pihak sekolah yang 

terkait dengan permasalahan lapangan, bagi pihak UPT 

JPD, evaluasi hanya dilakukan dalam batas mekanisme 

pencairan dana bantuan yang diberikan kepada penerima 

JPD berupa biaya operasional dan biaya personal. UPT 

JPD tidak melakukan evaluasi terkait hasil penerima JPD 

di lapangan. Selain itu, adanya pemberian kuota pada 

sekolah-sekolah dengan grade tinggi yang lebih sedikit 

daripda pemberian kuota pada sekolah-sekolah dengan 

grade lebih rendah memberikan pandangan bahwa 

efisiensi pendidikan pada sekolah-sekolah dengan grade 

yang tinggi lebih diutamakan daripada sekolah dengan 

grade yang lebih rendah. hal ini berdampak pada 

ketidakmerataan penyebaran siswa penerima JPD yang 

terdapat di sekolah negeri. Selain perbedaan kuota, dinas 

pendidikan memberikan syarat yang berbeda terhadap 

siswa penerima JPD yang ingin memasuki sekolah negeri 

dengan grade tinggi dimana siswa tersebut tetap harus 

memiliki syarat minimal nilai. 

 

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh 

keberhasilan dalam belajar (Equality of output) 

Dilihat dari sudut pandang perseorangan, equality of 

output ini menggambarkan kemampuan sistem 

pendidikan dalam memberikan kemampuan dan 

ketrampilan yang tinggi kepada lulusan tanpa 

membedakan variabel suku bangsa, daerah, status sosial 

ekonomi, dan sebagainya. Konsep output pendidikan 

biasanya diukur dengan prestasi belajar akademis. 

Namun, tidak hanya itu konsep ini menggambarkan 

seberapa jauh sistem pendidikan itu efesien dalam 

memanfaatkan sumber daya yang terbatas, efektif dalam 

mengisi kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan 

mampu melakukan kontrol terhadap kemungkinan 

kelebihan tenaga kerja dalam hubungannya dengan 

jumlah yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. 

Kemampuan siswa JPD didalam kelas masih lebih 

dibawah siswa reguler. Hal tersebut berdampak pada 

kualitas lulusan dari penerima JPD yang masih sangat 

sedikit dapat mengisi kekosongan dari kebutuhan tenaga 

kerja hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan 

tersebut . 

Berdasarkan indikator equality of output, JPD sudah 

masuk dalam kategori cukup baik atau cukup merata. 

Namun, ada beberapa aspek yang masih belum tercapai 

dengan baik. Seperti hasil belajar dan tingkat motivasi. 

Menurut penerima JPD hal tersebut telah merata dan 

cukup baik namun menurut guru dan siswa reguler aspek 

tersebut masih berada pada indikator kurang baik. 

Rendahnya motivasi tersebut berpengaruh pada kualitas 

lulusan penerima JPD. 

 

 

Pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat 

pendidikan dalam kehidupan masyarakat (equality of 

outcome). 

Indikator ini menggambarkan keberhasilan 

pendidikan secara eksternal (eksternal efffeciency) dari 

suatu sistem pendidikan dan pelatihan dihubungkan 

dengan penghasilan lulusan individu, jumlah dan 

komposisi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan akan 

tenaga kerja (masyarakat). 

Berdasarkan indikator equality of outcome, JPD dalam 

memenuhi indikator equality of outcome dalam kategori 

cukup baik. Meskipun bagitu masih banyak aspek di 

dalam indikator tersebut yang belum dapat tercapai 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak sekolah. 

Kesimpulan 

Dampak kebijakan JPD terhadap pemerataan pendidikan 

dinilai sudah cukup baik atau cukup merata. Berdasarkan 

hasil penyajian dan analisis data didapatkan bahwa 

dengan adanya kebijakan JPD yang diberikan oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencapai sasaran 

perluasan akses dan pemerataan pendidikan menjadi 

salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya 

Angka Partisipasi Sekolah. Dengan adanya JPD 

menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah dalam 

memberikan akses pendidikan dan pemerataan 

pendidikan bagi semua kalangan.  

Pada penelitian ini ditemukan bahwa walaupun sudah 

cukup merata secara keseluruhan, namun terdapat 

beberapa aspek dalam indikator pemerataan pendidikan 

yang belum dapat dicapai secara baik. Hal tersebut akan 

diperjelas secara lebih rinci sebagai berikut : 
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Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality 

of access) 

Adanya kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) 

yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah 

memberikan akses pendidikan secara luas kepada 

masyarakat kurang mampu dengan adanya bantuan 

pendidikan dan program kuota dalam PPDB. Pemberian 

akses pendidikan tersebut berjalan dengan cukup baik. 

Secara umum menyatakan bahwa adanya JPD 

memberikan dampak bagi adanya pemberian kesempatan 

siswa kurang mampu untuk dapat bersekolah. Selain itu, 

akses yang diberikan pihak sekolah kepada penerima 

JPD juga dirasa sudah cukup baik. tidak terdapat 

perbedaan perlakuan secara khusus bagi siswa penerima 

JPD pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Penerima JPD mendapatkan kelas yang sama dengan 

siswa reguler. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil dari 

kuisioner yang menyatakan bahwa secara keseluruhan 

perlakuan guru kepada siswa penerima JPD sudah cukup 

baik.  

Namun selain hal tersebut, JPD dinilai 

mengesampingkan nilai akademis pada saat proses 

PPDB. Hal ini dikarenakan penerima JPD bisa memasuki 

sekolah dengan nilai yang lebih rendah dari siswa 

reguler. Tidak terdapat syarat minimum nilai yang 

diterapkan untuk penerima JPD. Hal ini dilakukan karena 

menurut pihak UPT JPD apabila penerima JPD 

dikompetisikan dengan siswa reguler maka siswa 

penerima JPD tidak akan bisa mengakses pendidikan di 

sekolah Negeri. 

Pemerataan kesempatan bertahan di sekolah (equality 

of survival) 

Pada indikator ini, JPD juga dirasakan sudah 

cukup merata secara keseluruhan. Namun, ada beberapa 

aspek yang belum dicapai oleh penerima JPD, seperti 

penerima JPD cenderung bertindak kurang disiplin. 

Banyak dari penerima JPD yang tidak kembali 

bersekolah sebelum masa pendidikannya berakhir. 

Terkadang mereka memilih untuk berpindah sekolah ke 

swasta karena tidak dapat naik ke kelas selanjutnya. Hal 

ini, dikarenakan masih rendahnya motivasi yang dimiliki 

oleh penerima JPD. Data kuantitatif secara keseluruhan 

menyatakan bahwa motivasi penerima JPD di dalam 

kelas telah cukup baik namun, berdasarkan data 

kuantitatif yang didapat melalui guru dan siswa reguler 

masih menyatakan bahwa tingkat motivasi penerima JPD 

kurang baik.  

Dalam menghadapi permasalahan tersebut yang 

dilakukan pihak sekolah adalah memberikan evaluasi 

kepada penerima JPD di lapangan baik dalam bentuk 

peringatan maupun bimbingan konseling. Berbeda 

dengan evaluasi yang dilaksanakan pihak sekolah yang 

terkait langsung dengan lapangan, evaluasi yang 

dilaksanakan pihak UPT JPD hanya sebatas pencairan 

dana JPD dan mekanismenya. Tidak terdapat evaluasi 

dari pihak UPT JPD terkait dengan siswa penerima JPD 

secara langsung. 

 

 

 

 

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh 

keberhasilan dalam belajar (Equality of output) 

Indikator ini membahas mengenai kualitas para 

lulusan dari penerima JPD. Berdasarkan indikator 

equality of output, JPD dirasakan telah cukup merata 

secara keseluruhan. Namun, terdapat beberapa aspek 

yang belum dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari 

pihak sekolah. Seperti kualitas lulusan yang menurut 

pihak sekolah masih dianggap belum memuaskan. Secara 

umum, kualitas lulusan dari penerima JPD ada yang baik 

tapi ada yang kurang baik. Jika dihitung hanya ada 

sekitar 10% lulusan penerima JPD yang memiliki 

kualitas yang baik. Hal ini menurut pihak sekolah masih 

kurang dari yang diharapkan. 

Output lainnya yaitu berupa hasil nilai ujian dan 

nilai tugas. Berdasarkan rata-rata kedua nilai tersebut 

penerima JPD hanya mampu menduduki peringkat 20 

besar dari total 32 siswa dalam satu kelas. Hal ini 

dikarenakan masih kurangnya pemahaman siswa 

penerima JPD di dalam kelas selama proses belajar 

mengajar berlangung. Kurangnya pemahaman siswa 

diperkuat oleh data kuantitatif yang menyatakan bahwa 

bagi pihak guru dan siswa reguler pemahaman yang 

dimiliki oleh penerima JPD tersebut masih berada pada 

kategori kurang baik 

 

Pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat 

pendidikan dalam kehidupan masyarakat (equality of 

outcome). 

Pada indikator ini, JPD sudah dalam kategori 

cukup baik secara keseluruhan. Secara umum 

keberlanjutan penerima JPD setelah lulus dari sekolah 

sudah cukup baik. Peluang penerima JPD agar dapat 

diterima di dunia luar atau di dunia kerja juga sudah 

cukup baik. Dampak dari kebijakan JPD pada indikator 

ini adalah, JPD menjadi kebijakan yang membantu siswa 

tidak mampu dalam memperoleh pendidikan lain yang 

lebih tinggi ataupun dalam mencapai tingkatan di dunia 

kerja yang lebih baik. Menurut ketua UPT JPD, 

pemberian JPD sebenarnya tidak didsarkan untuk 

kebutuhan tersebut, bagi pihak UPT JPD goal yang ingin 

dicapai adalah agar anak tidak mampu dapat bersekolah 

terlepas dari lulusnya atau tidaknya anak penerima JPD. 

Karena walaupun tidak lulus ataupun tidak naik kelas, 

beasiswa maupun akses pendidikan yang diberikan akan 

tetap selama siswa tersebut masih memiliki KMS. 

Adanya kebijakan JPD telah didukung oleh 

beberapa regulasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah 

Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan. Regulasi 

tersebut antara lain ada dalam Peraturan Walikota 
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Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 juncto Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 juncto 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2008 

juncto Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 

2007 tentang Pedoman pemberian Jaminan Pendidikan 

Daerah. Selain itu dasar hukum lainnya adalah Peraturan 

Walikota Nomor 11 Tahun 2012 juncto Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2009 juncto 

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor417/KEP/2009 

tentang Pedoman pendataan keluarga Miskin yang 

didalamnya mengatur regulasi mengenai kepemilikan 

Kartu Menuju Sejahtera (KMS) sebagai kartu identitas 

dalam memperoleh JPD, serta Keputusan Walikota 

Nomor 236 Tahun tentang Kuota Peserta Didik Baru 

Masuk SMP dan SMA Negeri di Kota Yogyakarta yang 

didalamnya menjelaskan kuota PPDB bagi penerima JPD 

meliputi jumlah kuota yang diberikan dan alur 

pendaftaran. 

Namun, dari beberapa regulasi tersebut, 

ditemukan mengenai adanya peraturan yang mengatur 

mengenai berapa syarat nilai yang harus dipenuhi 

penerima JPD dalam memasuki sekolah yang diinginkan. 

Adanya regulasi mengenai batas minimum nilai hanya 

diatur dan disebutkan untuk sekolah dengan grade yang 

tinggi atau sekolah favorit sepeeti SMA Negeri 1, SMA 

Negeri 2, SMA Negeri 3, dan SMA Negeri 8 selebihnya 

tidak ada peraturan yang mengatur mengenai batasan 

nilai dalam memasuki sekolah lainnya. Hal ini membuat 

pihak sekolah dengan grade yang tidak terlalu tinggi 

merasa adanya ketidakadilan terlebih sekolah dengan 

grade tinggi mendapatkan porsi kuota bagi penerima JPD 

lebih sedikit dan tidak mencapai batas maksimal kuota. 

Berbeda dengan SMA dengan grade yang lebih rendah 

justru mendapat kuota penerima JPD lebih besar. 

Penentuan kuota ditentukan langsung oleh Dinas 

Pendidikan, namun tidak ada peraturan yang jelas 

mengenai syarat besaran kuota yang diberikan kepada 

pihak satuan pendidikan. 
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