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ABSTRAK 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk 

mewujudkan belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik 

aktif mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya. Kebijakan 

zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menuai kritik dari 

sejumlah masyarakat. Orang tua tak dapat mendaftarkan anak-anaknya 

ke sekolah yang dikehendaki, karena adanya sistem zonasi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin 

melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Analisis Maslahah 

Mursalah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru Sistem Zonasi (Studi di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Bandar Lampung)”. Rumusan masalah yang 

akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

44 Tahun 2019 tentang Proses Penerimaan Peserta Didik Baru 

Menggunakan Sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Kota Bandar 

Lampung? dan Bagaimana analisis Maslahah Mursalah terkait 

implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

44 Tahun 2019 tentang Proses Penerimaan Peserta Didik Baru 

Menggunakan Sistem Zonasi tersebut? Jenis penelitian ini termasuk 

jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu mengadakan 

penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis kualitatif.  

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Penerapan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi dalam pemenuhan hak 

warga negara untuk mendapatkan pendidikan di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik 

namun belum maksimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Bandar Lampung menerima keluhan dari masyarakat tentang 

penerimaan peserta didik baru sistem zonasi tahun 2020. Kepada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah agar dapat 

memantau sekolahan yang belum siap untuk menerapkan penerimaan 

peserta didik baru sistem zonasi. 
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MOTTO 

 

                               

                            

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu  

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah  

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya  

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah  

Maha mendengar lagi Maha melihat”. 

(Q.S. An-Nisaa 04:58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

vii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Allhamdullilah Hirhabbil ‟Alamin dengan penuh rasa syukur 

kehadiran Allah SWT yang Maha Penyanyang lagi Maha Pengasih. 

Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah 

mudah tanpa adanya dukungan dan do’a dari orang-orang yang sangat 

kusayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan 

rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada: 

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Slamet S dan Ibunda Watini yang 

telah ikhlas merawat, mengasuh dan mendidikku. Ucapan terima 

kasih atas kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang 

begitu besar dan mulia. Berkat cucuran keringat dan do’a 

tulusmu penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sampai bisa 

mendapatkan gelar S1 di UIN Raden Intan Lampung. 

2. Mamas tercinta Supri Yadi serta Adik tersayang Citra Andini 

yang telah memberikan dukungan, semangat kepada penulis 

dalam menyelesaikan pendidikanku di UIN Raden Intan 

Lampung. 

3. Sanak familiku yang senantiasa memberikan semangat kepada 

penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan 

Lampung. 

4. Seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung dan khususnya 

kepada dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmunya 

kepada penulis dengan ikhlas. 

5. Yang ku banggakan almamater tercinta UIN Raden Intan 

Lampung yang telah membimbing penulis dalam berfikir dan 

bertindak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Ayu Oktaviani dilahirkan di Desa Jagabaya II Kecamatan 

Way Halim Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 Oktober 1997, 

anak kedua dari tiga bersaudara dengan seorang Bapak yang bernama 

Slamet S dan Mama bernama Watini. Untuk pertama kalinya 

menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak Sriwijaya Bandar 

Lampung lulus tahun 2004, Sekolah Dasar di SDN 2 Way Dadi lulus 

tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di MTSN 2 Bandar Lampung 

lulus tahun 2013. Selama di MTSN 2 Bandar Lampung penulis 

mengikuti ekstrakulikuler OSIS, Paskibra, Pramuka dan UKS. 

Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Bandar Lampung lulus tahun 

2016. Selama di MAN 1 Bandar Lampung penulis mengikuti 

ekstrakulikuler Marching Band, OSIS dan ROHIS. 

Kemudian pada tahun yang sama 2016 penulis melanjutkan 

kejenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, dengan prodi Jurusan Siyasah (Hukum Tata 

Negara Islam) di Fakultas Syari’ah. Selama menempuh pendidikan di 

Perguruan Tinggi penulis tergabung dalam organisasi mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 
 

Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah 

memberikan nikmat, taufik dan hidayah serta petunjuk dan limpahan 

rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skrpsi yang 

berjudul: Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penerapan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi (Studi di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung). 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya 

dan semoga kelak kita mendapatkan syafa’at-Nya kelak di hari 

kiamat. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Siyasah 

(Hukum Tata Negara) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum. 

       Skripsi ini sengat banyak mendapat bantuan semua pihak. Dalam 

proses penyelesaiannya, tidak lupa penulis haturkan terimakasih 

sedalam-dalamnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa 

hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, 

terutama kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor 

UIN Raden Intan Lampung. 

2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag. selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 

3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Siyasah (Hukum 

Tatanegara) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 

4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang 

telah sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini. 



 
 

x 
 

5. Uswatun Hasanah, M.Pd. selaku Pembimbing II yang sabar 

membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga 

penulisan skripsi ini selesai. 

6. Segenap dosen dan staff karyawan UIN Raden Intan Lampung 

khusussnya Fakultas Syari’ah.  

7. Sahabat-sahabat Siyasah angkatan 2016, yang selalu mendukung 

dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

 Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 

mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap 

semoga skipsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak demi 

kemaslahatan bersama dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. 

Amiin Yarabbal „Alamiin 

 

Bandar Lampung, 05 September 2021 

Penulis, 

                                                                                 

 

 

 Ayu Oktaviani 

 1621020068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR ISI 

  

HALAMAN JUDUL ......................................................................  i 

ABSTRAK  .....................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN ........  iii 

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................  v 

MOTTO ..........................................................................................  vi 

PERSEMBAHAN ...........................................................................  vii 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................  viii 

KATA PENGANTAR ....................................................................  ix 

DAFTAR ISI ...................................................................................  xi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul .................................................................  1 

B. Alasan Memilih Judul ........................................................  3 

C. Latar Belakang Masalah ....................................................  4 

D. Fokus Penelitian.................................................................  7 

E. Rumusan Masalah ..............................................................  8 

F. Tujuan Penelitian ...............................................................  8 

G. Signifikasi Penelitian .........................................................  8 

H. Metode Penelitian ..............................................................  9 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Hukum Islam Terkait Tentang Maslahah Mursalah ...........  13 

1. Pengertian Maslahah Mursalah....................................  13 

2. Landasan Maslahah Mursalah .....................................  14 

3. Syarat Maslahah Mursalah ..........................................  15 

B. Kebijakan Sistem Zonasi ...................................................  16 

1. Pengertian Sistem Zonasi ............................................  16 

2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi ..................  21 

3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan ...........................  21 

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara .............................  22 

5. Hak dan Kewajiban Orang Tua ...................................  25 

6. Hak dan Kewajiban Pemerintah/Pemerintah 

Daerah .........................................................................  28 

C. Tinjauan Pustaka ................................................................  31 



 
 

xii 
 

 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan  

Kebudayaan Kota Bandar Lampung ..................................  35 

1. Sejarah Singkat ............................................................  35 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan  

dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung .....................  36 

3. Struktur Organisasi ......................................................  37 

4. Visi dan Misi ...............................................................  39 

5. Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  

      Kota Bandar Lampung .................................................  40 

B. Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru Menggunakan 

SistemZonasi .....................................................................  40 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

A. Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru Menggunakan 

Sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Kota Bandar 

Lampung ............................................................................  47 

B. Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penerapan 

Penerimaan Peserta Didik Baru Menggunakan 

Sistem Zonasi di Kota Bandar Lampung ...........................  52 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan .......................................................................  59 

B. Rekomendasi .....................................................................  60 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Penelitian ini berjudul “Analisis Maslahah Mursalah 

Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru Sistem Zonasi (Studi di Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung)”. Demi memudahkan 

pemahaman tentang judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan 

secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini 

sebagai berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(kerangka, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-

sebab, duduk perkaranya, dan sebagainya.
1
 

2. Maslahah Al-Mursalah adalah sesuatu yang mendatangkan 

kebaikan atau mencari yang baik. Ketentuan yang berdasarkan 

pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu 

manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan Maslahah-

Mursalah.
2
 

3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 44 tahun 

2019 yang selanjutnya disebut Permendikbud yang berkenaan 

dengan indikator yang menjadi acuan bagi pemerintah, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, 

program dan kegiatan untuk menjamin penerimaan peserta 

didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, 

                                                 
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia, ed Lux (Jakarta: Setia Kawan Press, 2005) hlm. 55 
2 Rachmat Syafe’i, Juhaya, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta:  Pustaka 

Setia, 2015), hlm. 117 



2 

akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka mendorong 

peningkatan akses pelayanan pendidikan.
3
 

4. Penerimaan peserta didik baru atau biasa disebut PPDB 

merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh setiap 

sekolah baik itu dilakukan secara langsung maupun online. 

Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud permendikbud pasal 2 

ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani 

peserta didik dari kelompok jenis kelamin atau agama tertentu.
4
 

5. Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan dalam proses 

penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. 

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib 

menerima calon peserta didik yang berdomisili di dalam 

wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah paling 

sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
5
 

6. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 

yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang 

pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali 

Kota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah.
6
 

Dari penjelasan di atas yang dimaksud judul ini ialah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-

sebab sesuai dengan hukum syara’, yakni ketentuan yang 

berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan untuk menyatakan suatu 

manfaat (memelihara dari kemadharatan dan menjaga 

kemanfaatannya) dari penerapan Permendikbud No. 44 Tahun 

2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan, 

program dan kegiatan untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik 

Baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, 

akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan 

                                                 
3 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 

2019, hlm. 5 
4 Ibid. hlm. 5 
5 Ibid, hlm. 9 
6 PERDA (Peraturan Daerah) tentang Struktur dan Organisasi Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung 05 Agustus 1999 
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akses pelayanan pendidikan sesuai dengan wilayah tempat tinggal 

calon peserta didik baru. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul skripsi, yaitu : 

1. Alasan Objektif 

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, 

keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, 

pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi dibawah 

bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan terjadi secara 

otodidak.
7
 Pendidikan pada umumnya dibagi menjadi seperti 

prasekolah,  sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah 

menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi atau magang. 

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa 

pemerintah. Salah satu bentuk pendidikan dengan hadir di 

sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua 

memilih untuk pendidikan home shooling, e-learning atau yang 

serupa untuk anak-anak mereka. Oleh karena itu, dengan 

adanya kenyataan yang seperti ini membuat penulis tertarik 

ingin mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan ini. 

2. Alasan Subjektif 

a. Skripsi berjudul analisis maslahah mursalah terhadap 

penerapan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan 

nomor 44 tahun 2019 mengenai penerimaan peserta didik 

baru menggunakan sistem zonasi belum pernah diteliti 

sebelumnya. Referensi yang terkait penelitian ini cukup 

menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dan 

mempercepat dalam menyelesaikan skripsi. 

b. Skripsi ini dibuat sesuai dengan studi ilmu yang penulis 

pelajari selama di Fakultas Syariah pada program studi 

Siyasah Syar’iyyyah (Hukum Tata Negara). 

 

 

                                                 
7 Dewey, John (1916/1944). Democracy and Education. The Free 

Press. hlm. 1-4. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia ini lahir untuk menggantikan Permendikbud Nomor 14 

Tahun 2018 yang dipandang sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan layanan pendidikan. Saat ini pendidikan 

menjadi sektor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu 

berbagai upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan dilakukan 

oleh pemerintah. Hal inipun telah dijamin dalam sistem perundang-

undangan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah 

satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pemerataan pendidikan ini menjadi salah satu misi 

pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia secara matang 

agar mampu bersaing. Kita semua menyadari, bahwa hanya 

melalui pendidikanlah bangsa dapat menjadi maju dan mengejar 

ketertinggalan dari bangsa lain baik dari bidang pengetahuan, 

teknologi maupun ekonomi.  

Sebagaimana yang disebutkan Ismail dalam penelitiannya, 

dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia 

menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang 

pendidikan yaitu: 

1. Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk 

memperoleh pendidikan, baik dalam jalur pendidikan sekolah 

maupun jalur pendidikan di luar sekolah. 

2. Relevansi atau keterkaitan (link and match) antara pendidikan 

dengan kebutuhan kemajuan pembangunan di segala bidang 

kehidupan. 

3. Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya 

peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan 

dengan kebutuhan kemajuan pembangunan. 

4. Efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan. 

Penyelenggaraan pendidikan dasar harus menjadi pilar utama, 
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karena melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, dapat 

diharapkan akan menghasilkan.
8
 

Berbagai kebijakan diterapkan sebagai upaya pemerataan 

pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dapat kita lihat 

berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk memeratakan 

pendidikan mulai dari penaikan anggaran pendidikan menjadi 20%, 

adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9 

Tahun (WAJAR), pergantian kurikulum yang sesuai dengan 

perkembangan zaman, kebijakan Full Day School yang banyak 

mengandung pertentangan akhir-akhir ini, dan sekarang kebijakan 

baru yang diterapkan yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi yang diatur dalam 

Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Kebijakan ini sering berganti 

juga dipengaruhi oleh bergantinya beberapa menteri yang 

menimbulkan kebijakan yang tidak konsisten pada setiap periode 

pemerintahan berikut menterinya yang akhirnya menimbulkan 

dampak baik secara langsung maupun tidak langsung seperti 

infrastuktur dan anggaran pendidikan yang kesemuanya berdampak 

pada mutu pendidikan secara umum.
9
 

Masalah pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi 

masalah yang sangat krusial dan menjadi sorotan pemerintah dalam 

melakukan pemerataan pendidikan. Pemeratan sistem zonasi ini 

merupakan upaya pemerataan pendidikan. Dengan harapan 

m0enghapus anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit atau 

unggulan serta sekolah tidak favorit, yang notabennya dengan 

biaya tinggi hanya untuk masyarakat golongan menengah keatas 

saja. Sedangkan masyarakat golongan menengah kebawah hanya 

bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri biasa bahkan 

sekolah swasta. Dari anggapan inilah pemerintah berharap dengan 

adanya kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang sama 

kepada masyarakat yang mempunyai anak atau calon peserta didik 

                                                 
8 Ismail, “Analisis Arah Kebijakan Pelaksanaan Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Yang Merata dan Berkualitas di Kota 

Makasar”. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, Nomor 1, (2014), hlm. 16. 
9 Lihat Emzir, dan Sam M. Chan, Isu-isu Kritis Kebijakan 

Pendidikan Era Otonomi Daerah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 17. 
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baru. Dengan penerapan sistem zonasi, diharapkan semua sekolah 

memiliki kualitas yang sama dan senantiasa meningkatkan kualitas 

sekolahnya. Selain itu adanya usulan dan keprihatinan Ombudsman 

Republik Indonesia terhadap kesenjangan antara sekolah favorit 

dan sekolah tidak favorit yang berdampak pada penerimaan 

bantuan fasilitas pendidikan hingga informasi perlombaan nasional 

maupun internasional yang hanya akan berfokus pada sekolah 

favorit saja.
10

 

Dengan adanya anggapan sekolah favorit dan tidak favorit 

ini akan menimbulkan penumpukan siswa pada salah satu sekolah 

saja. Hal ini dikarenakan banyaknya orang tua siswa yang 

menginginkan anaknya untuk menempuh jenjang pendidikan yang 

bergengsi. Dampaknya, sekolah yang tergolong tidak favorit akan 

kekurangan siswa dan tidak dapat memenuhi standar dalam 

rombongan belajar. Akhirnya akan terjadi penutupan sekolah yang 

tidak memenuhi standar rombongan belajar yang sesuai dengan 

aturan Undang-Undang. Untuk itu, pemerintah mengupayakan 

pemerataan pendidikan ini dengan kebijakan sistem zonasi. 

Penentuan kuota luar zonasi ini juga ditentukan oleh Dinas 

Pendidikan.
11

 Sistem zonasi ini merupakan pelaksanaan dari arahan 

Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya pemerataan kualitas 

pendidikan. 

Agama Islam adalah agama yang mengatur semua 

persoalan dalam sendi-sendi kehidupan umat manusia. Islam tidak 

hanya mengatur soal ibadah dan tata cara ibadah, melainkan juga 

mengatur pranata sosial dan apa saja yang terbaik untuk kehidupan 

manusia.
12

 Menurut islam, kebijakan-kebijakan harus berorientasi 

kepada kepentingan rakyat, tidak hanya berpihak kepada kelompok 

tertentu yang akan memperoleh keuntungan sepihak saja, misalnya 

                                                 
10 Denty A., “Kerjasama Kemendikbud dan Ombudsman RI 

Wujudkan pemerataan Pendidikan Berkualitas”. (2017) https://www. 

Kemdikbud.go.id/main/ , (Diakses Rabu, 29 Januari 2020 pukul 07:30 wib). 
11 Suryo Eko Prasetyo, “Zonasi PPDB SMA Terapkan Kuota 10 

persen MK Tanpa Batasan”, (2017) https://www.jawapos.com/ , (Diakses 

Rabu, 29 Januari 2020 pukul 09:30 wib). 
12 M.Cholil Nafis, Kependudukan perspektif Islam , (Jakarta Selatan 

: Mitra Abadi Press,2011),hlm.57. 

https://www/
https://www.jawapos.com/
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berorientasi kepada penguasa saja. Islam memberikan guidance 

yang jelas bahwa kebijakan pemerintah harus berdasarkan 

kemaslahatan rakyat, sebagaimana bunyi kaidah : 

ُف ْاااِلَماِم َعلَي الَّر ْعيَِة َمنُ   ْوطٌ بِاْلَمْصلََحِة تََصرُّ

“ kebijakan pemerintah atas rakyat harus berdasarkan asas 

kemaslahatan”
13

 

Ulama ushul fikih sepakat bahwa kemaslahatan bagi 

hamba Allah SWT, wajib terkandung pada setiap hukum Allah 

swt, baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh 

sebab itu, setiap mujtahid dalam mengistinbatkan (menyimpulkan) 

hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi , harus berprinsip 

kepada tujuan-tujuan syarah dalam mensyariatkan hukum, 

sehingga hukum yang ditetapkannya sesuai dengan kemaslahatan 

umat manusia
14

. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti dan menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru Menggunakan Sistem Zonasi 

(Studi di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung)”. 

D. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada 

pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 

tentang Sistem Zonasi (Studi di Dinas Pendidikan Kota Bandar 

Lampung) dan melihat maslahah mursalah terhadap pelaksanaan 

penerimaan peserta didik baru dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Sistem Zonasi 

(Studi di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung). 

 

 

                                                 
13 Ibid, hlm.142. 
14Raesitha Dzildjianda,”Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap 

Sistem Demokrasi Indonesia”. (Skripsi Program Hukum Tata Negara 

Syari’ah dan Hukum,Bandar Lampung, 2019), hlm. 9. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka 

permasalahan yang akan dikaji lebih dalam mengenai 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Proses Penerimaan 

Peserta Didik Baru Menggunakan Sistem Zonasi di Dinas 

Pendidikan Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana analisis Maslahah Mursalah terkait Penerapan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 

Tahun 2019 tentang Proses Penerimaan Peserta Didik Baru 

Menggunakan Sistem Zonasi tersebut? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 

2019 tentang Proses Penerimaan Peserta Didik Baru 

Menggunakan Sistem Zonasi di Kota Bandar Lampung. 

2. Mengetahui analisis Maslahah Mursalah terhadap implementasi 

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Proses 

Penerimaan Peserta Didik Baru Menggunakan Sistem Zonasi di 

Kota Bandar Lampung. 

 

G. Signifikansi Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta dapat 

menjadi bahan referensi maupun bahan diskusi bagi para 

mahasiswa Fakultas Syariah dalam penelitian selanjutnya.  

2. Kegunaan Praktis 

Memperluas wawasan bagi penulis dan untuk 

memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 



9 

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian skripsi yang dilakukan adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

lapangan atau pada responden.
15

 Metode kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan suatu data yang mengandung 

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti 

yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.
16

 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat 

deskripstif analisis, yang dimaksud penelitian deskriptif 

yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta 

tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi 

termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang 

berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.
17

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Dalam penelitian, populasi didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian.
18

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek, yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Bandar Lampung, orang tua siswa, masyarakat, kepala 

sekolah SMP 10 Bandar Lampung serta kepala sesi pendidik 

dan tenaga kependidikan dasar yang berjumlah 13 orang. 

                                                 
15 Susiadi, Metodelogi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat 

Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2015) hlm. 12. 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta,2017) hlm. 9. 
17 Susiadi, Metodelogi Penelitian..., hlm. 16. 
18 Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendeketan 

Praktis. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 94. 
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b. Sampel 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang 

dianggap mewakili data yang akan diteliti.
19

 Teknik 

pengambilan sampel untuk sebuah penelitian adalah jika 

subjeknya dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika 

subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-

15% atau 20-25% atau lebih.
20

Adapun yang akan menjadi 

sampel yaitu 6 orang staf terdiri dari Kepala Dinas 

Pendidikan (satu orang), Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program dan Informasi (satu orang), serta Pegawai Dinas 

Pendidikan Kota Bandar Lampung yang menangani (PPDB) 

Penerimaan Peserta Didik Baru Menggunakan Sistem 

Zonasi (dua orang), orang tua siswa (tujuh orang), 

masyarakat (dua orang), Kepala Sekolah SMP 10 Bandar 

Lampung (satu orang), Kepala sesi pendidik dan tenaga 

kependidikan dasar (satu orang). 

3. Sumber Data 

a. Data Primer  

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan 

diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada 

waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari hasil dokumentasi dan interview atau hasil wawancara 

dengan para pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandar 

Lampung. 

 

b. Data Sekunder 

Adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan 

langsung dengan sumber asli. Data sekunder dalam hal ini 

merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini 

peneliti berusaha mencari sumber lain yang berkaitan 

dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruangan 

pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan 

                                                 
19 Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktis. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 131.  
20 Ibid, hlm. 140. 
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media cetak atau elektronik, rancangan Perundang-

Undangan, kamus hukum, ensiklopedia, dan karya ilmiah 

lainnya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mengumpulkan keterangan 

serta pendapat-pendapat mereka.
21

 Dalam suatu wawancara 

terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda 

yaitu pengejar informasi (pewawancara) dan pemberi 

informasi (informan) atau responden. Biasanya kedua belah 

pihak berhadapan secara fisik. 

Adapun yang diwawancarai atau dimintakan data 

atau sumber adalah para pegawai Dinas Pendidikan Kota 

Bandar Lampung agar peneliti mendapatkan data dan 

informasi yang valid. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan peninjauan secara 

cermat. Observasi dilakukan berfungsi sebagai eksplorasi. 

Dari hasil ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang 

lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-

petunjuk tentang cara memecahkannya, melukiskannya 

dengan kata-kata secara cermat dan tepat tentang informasi 

yang didapat dan data apa yang telah diamati, mencatatnya 

dan kemudian mengolahnya dalam rangka masalah yang 

diteliti secara ilmiah.
22

 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun 

melalui dokumen.
23 

Dokumen yang dapat digunakan berupa 

                                                 
21 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm 95. 
22 S Nasution, Metode Research ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) 

hlm 106. 
23 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat 

Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2015), hlm 170. 
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buku-buku, surat pribadi, laporan, catatan kasus dalam 

pekerjaan pendidikan, karya ilmiah, jurnal, dan dokumen 

lainnya. 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan 

yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah 

menghimpun dan menyeleksi data yang telah terkumpul 

tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas 

dalam skripsi. Kemudian dikelompokkan terhadap data sesuai 

dengan kerangka pembahasan dan pengolahan data sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh dan terkumpul melalui alat 

pengumpul data tersebut, selanjutnya akan dianalisis sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan dalam suatu penelitian. Dalam 

menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara 

berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta 

yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari 

fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi 

yang bersifat umum.
24

 

Dalam hal analisis data kualitatif Bogdan menyatakan 

bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari proses wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dengan mudah dipahami 

dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesis, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, serta membuat kesimpulan hingga dapat 

dipahami dan diceritakan kepada orang lain.
25

 

 

 

 

                                                 
24 Ibid..., hlm. 5. 
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D... 

hlm. 224. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Hukum Islam Terkait Tentang Maslahah Mursalah 

1. Pengertian Maslahah Mursalah 

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab 

dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata 

maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang 

membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.
26

 Menurut 

bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, 

salahan, صلح    artinya sesuatu yang baik, patut, danصالحا  ,يصلح  ,

bermanfaat.
27

 Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak 

terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang 

membolehkan atau yang melarangnya.
28

 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah 

adalah maslahah dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum 

untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang 

menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
29

 

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi 

maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan 

dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) 

dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang 

diakuinya atau tidaknya.
30

 

Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika 

dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat 

                                                 
26 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, 

Semarang: Bulan Bintang, 

1955, hlm. 43. 
27 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan 

Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973, hlm. 219. 
28 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, 

Semarang: Bulan Bintang, 

1955, hlm. 43. 
29 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar 

al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123. 
30 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, 

et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424. 
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dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, 

yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak 

disebutkan dalam Al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan 

pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup 

manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan 

menghindari kerusakan. 

2. Landasan Maslahah Mursalah 

Sumber asal dari metode maslahah mursalah adalah diambil dari 

Al-Qur’an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti 

pada ayat-ayat berikut : 

 

1. Al-Qur’an Surat Yunus Ayat 57-58 

                          

                       

                 

57. Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu 

pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-

penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 

rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

58. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, 

hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan 

rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan". 

 

2. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 220 
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Artinya : “tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya 

kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan 

mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul 

dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah 

mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang 

Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, 

niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” 

(Q.S Al-Baqarah : 220). 

 

3. Syarat Maslahah Mursalah 

Syarat Maslahah Mursalah ialah:
31

 

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada 

dalam ketentuan syari’ yang sesuai ushul dan furu’ tidak 

bertentangan dengan nash. 

b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan aplikasikan 

dalm bidang-bidang sosial (mu’amalah) dimana dalam 

bidang tersebut menerima rasionalitas dibandingkan dengan 

bidang ibadah, karena mu’amalah tidak diatur secara rinci 

dalam nash. 

c. Hasil maslahah adalah pemeliharaan terhadap aspek 

Daruriyyah, hajiyyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslahah 

adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan 

dalam berbagai aspek kehidupan, dan masalah sosial 

kemasyarakatan.  

d. Kemaslahatan harus masuk akal, sehingga ketika 

disampaikan kepada akal, akal dapat kemasyakaratan.  

e. Kemaslahatan harus secara keseluruhan nsejalan dengan 

tujuan syara’. 

Menurut Abdul Wahab Khallaf syarat maslahah 

mursalah : 

a. Maslahah bersifat secara haqiqi bukan dugaan, berdasarkan 

penelitian, kebenaran, menolak kerusakan. 

b. Maslahah bersifat umum, bukan kepentingan pribadi. 

                                                 
31 Ibid, hlm. 234. 
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c. Tidak bertetangan dengan Al-Qur’an dan Hadist serta Ijma 

Ulama. 

Menurut Al-Ghozali syarat maslahah mursalah :
32

 

a. Maslahah mursalah sesuai dengan ketentuan syara’ 

b. Maslahah mursalah tidak bertetangan Al-Qur’an dan 

Hadist. 

c. Maslahah mursalah ialah suatu kebutuhan demi 

kepentingan umum. 

Untuk menjaga kemurnian metode maslahah 

mursalah sebagai andasan hukum Islam, maka harus 

mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus 

tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash 

(al- Qur’an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau 

kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya 

kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai 

zamannya. para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh 

yang berbunyi: 

 
33

 تغير االحكام بتغيراالزمنة واالمكنة 
Artinya: “Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan 

zaman, tempat dan keadaan.” 

 

B. Kebijakan Sistem Zonasi 

1. Pengertian Sistem Zonasi 

Sistem adalah cara, metode yang teratur untuk 

melakukan sesuatu. zonasi adalah daerah, kawasan, 

lingkungan. Sistem zonasi adalah penataan reformasi 

dalam pembagian wilayah sekolah secara keseluruhan 

sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan 

pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman 

Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas 

                                                 
32 Mukhsin Jamil, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, 

Semarang: Walisongo Press, 2018, hlm. 24. 
33 Syeikh Abu Bakar, Al-Faraidul Bahiyyah, terj. Moh. Adib Bisri, 

Al-Faraidul Bahiyyah, 

Kudus: Menara Kudus, 1977, hlm. 11. 
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(SMA). Sistem zonasi mengatur mengenai zona wilayah 

bagi calon siswa dimuat dalam sistem Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) yang baru melalui Permendikbud 

No.44 Tahun 2019. Sistem zonasi terbaru ini prisnsipnya 

hampir sama dengan sistem Bina Lingkungan, hanya saja 

pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak 

dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 50%.
34

  

Pada pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) ada sekolah yang mengutamakan zonasi dan 

ada yang mengutamakan nilai. Ketentuan mengenai zonasi 

dicantumkan dalam Pasal 14, 15 dan 16 Permendikbud 44 

tahun 2019. Keterangan domisili di buktikan dengan kartu 

keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum 

pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Adapula isi dari Permendikbud No. 44 Tahun 2019 pasal 

14, 15 dan 16 tentang zonasi penerimaan peserta didik baru 

yaitu: 

SISTEM ZONASI 

Pasal 14 

1. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang 

berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan 

Pemerintah Daerah. 

2. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. 

3. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga 

yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak 

tanggal pendaftaran PPDB. 

4. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan 

domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang 

dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat 

                                                 
34 Eka Reza Khadowmi, Skripsi: “Implementasi Kebijakan Sistem 

Zonasi terhadap Proses 

Penerimaan Peserta didik Baru Kabupaten Lampung Tengah” (Bandar 

Lampung: UNILA, 2019), hlm. 36. 
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setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa 

peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili 

paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya 

surat keterangan domisili. 

5. Sekolah mempriotaskan peserta didik yang memiliki 

kartu keluarga atau keterangan domisili dalam satu 

wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah 

asal. 

Pasal 15 

1. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur 

pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. 

2. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur 

zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi 

yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat 

melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi 

atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili 

peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan. 

Pasal 16 

1. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap 

jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan 

domisili peserta didik dengan sekolah. 

2. Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah 

pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya 

tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan 

masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, 

yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak 

usia Sekolah pada setiap jenjang didaerah tersebut. 

3. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk 

dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan 

jenjang pendidikan. 

4. Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua 

sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
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Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta 

didik dalam wilayah zonasi yang telah diterapkan. 

5. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum 

pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. 

6. Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 

Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja 

kepala Sekolah. 

7. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan 

provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah 

zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan 

kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah. 

8. Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri 

melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan 

setempat.
35

 

Adapun tujuan dari sistem zonasi tersebut antara lain: 

1. Pemerataan Kualitas Pendidikan 

Zonasi adalah suatu kebijakan untuk mempercepat 

pelaksana pemerataan kualitas pendidikan di seluruh tanah air. 

Kemendikbud memfokuskan zonasi di daerah yang belum 

memiliki sekolah berkualitas. Zonasi bukan hanya untuk 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), melainkan juga untuk 

keseluruhan program yang tujuan utamanya mewujudkan 

pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, dari jenjang 

PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, maupun pendidikan 

masyarakat. 

 

2. Menciptakan Banyak Sekolah Favorit 

Dengan kebijakan baru ini diharapkan sekolah favorit 

ada di setiap zonasi, bukan hanya di tempat-tempat tertentu. 

                                                 
35 Permendikbud Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 
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3. Peningkatan Kualitas Guru 

Diperlukan program intervensi. Intervensi dalam bentuk 

program peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana 

prasarana, perbaikan proses belajar mengajar, perbaikan 

kesiswaan, dan lain-lain.
36

 

Ketentuan dalam sistem zonasi: 

a. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik 

berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan 

persentase minimal 50% (lima puluh persen) dari total 

jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. 

b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu 

keluarga yang di terbitkan paling lambat 6 bulan sebelum 

pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan 

radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu 

sekolah. 

c. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan 

ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah 

ketersediaan daya tapung dalam rombongan belajar pada 

masing-masing sekolah. 

d. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal 

ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan 

musyawarah/kelompok kerja bersama kepala sekolah 

ataupun instansi terkait. 

e. Untuk proses penerimaan calon peserta didik yang 

berdomisili di luar radius zona dapat menggunakan jalur 

prestasi dengan kuota sebanyak 30% dari jumlah yang akan 

diterima, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dengan 

kuota sebanyak 5% dari jumlah yang akan diterima, jalur 

afirmasi diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari 

keluarga ekonomi tidak mampu dengan kuota sebanyak 15% 

                                                 
36https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/tenyata-

ini-3-tujuan-zonasiselain- untuk-ppdb , diakses pada 27 JUNI 2020, jam 

15:10 wib 

https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/tenyata-ini-3-tujuan-zonasiselain-
https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/tenyata-ini-3-tujuan-zonasiselain-
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dari jumlah yang akan diterima. Artinya sistem zonasi ini 

memberikan 50% kuota terhadap calon peserta didik baru. 

 

2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Zonasi 

Kelebihan sistem zonasi menurut Dinas 

Pendidikan adalah pemerataan pendidikan, lebih hemat 

waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya 

transportasi, kondisi peserta didik lebih bugar, serta 

mengurangi kemacetan.
37

 

Adapun kekurangannya adalah banyak yang 

menilai bahwa sistem zonasi ini tidaklah tepat lantaran 

menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses 

pendidikan. 

 

3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan 

Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 

2003 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu:
38

 

1.  Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskrminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

Pada prinsip ini menunjukan bahwa setiap warga 

negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan 

tidak hanya di peruntukan untuk golongan tertentu 

saja, namun setiap warga negara dapat memperoleh 

pendidikan dengan memperhatikan beberapa nilai 

yaitu hak asasi, agama, kultural dan kemajemukan. 

Terlihat bahwa pendidikan sangat menentang terhadap 

hal yang berhubungan dengan membeda-bedakan 

masyaraka, baik suku manapun, agama apapun, warna 

                                                 
37 Dian Purwanti dkk, “efektivitas kebijakan penerimaan peserta 

didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan”, 

Dinamika: Jurnal Ilmialh Ilmu Administrasi Negara, vol 5 no 4, 2018, hlm. 1. 
38 Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 , 

(Yogyakarta: Bening, 2010) hlm. 17. 
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kulit apapun berhak memperoleh pendidikan dengan 

baik. 

2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan 

yang sistematik dengan sistem terbuka dan 

multimakna. 

a. Pendidikan sistem terbuka: fleksibilitas pilihan dan 

waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur 

pendidikan. 

b. Pendidikan multimakna: proses pendidikan yang 

diselenggarakan dengan berorientasi pada 

pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak 

dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup. 

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang 

berlangsung sepanjang hayat. 

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi 

keteladanan, membangun kemauan, dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran. 

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan 

budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi seluruh 

rakyat indonesia. 

 

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara 

Hak warga negara adalah suatu kewenangan 

yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu 

sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain 

hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang 

menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai 

keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga 

negara adalah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan 

oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat 

pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang 

harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai 

keistimewaan yang ada pada warga lainnya. 
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Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada 

beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu: 

tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab 

warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan 

seseorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. 

Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu 

wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga 

negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. 

Apabila seorang warga melaksanakan hak dan kewajiban 

sesuai dengan kedudukannya maka warga negara tersebut 

menjalankan suatu peranan, istilah peranan itu lebih 

banyak merujuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai 

suatu proses.
39

 

Hak dan Kewajiban Warga negara diatur dalam 

Bab IV pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu:
40

 

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu. 

2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, 

mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus. 

3. Warga negara terrpencil atau terbelakang serta 

masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh 

pendidikan layanan khusus. 

4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan 

bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 

5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan 

meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 

Selain diatur dalam Bab IV pasal 5 Undang-

undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, hak dan 

                                                 
39 Johan Yasin, “hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga 

Negara dalam hukum positif Indonesia”, Jurnal Syiar Hukum, vol 11 no. 2, 

2009, hlm. 7. 
40 Undang-undang no. 20 tahun 2003, hlm. 19. 
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kewajiban warga negara juga terdapat didalam Undang-

Undang Dasar 1945 yang diantaranya:
41

 

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. 

2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

3. Hak dalam upayaan pembelaan Negara. 

4. Hak berserikat dan berkumpul. 

5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan 

termasuk ketik. 

6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan. 

7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan 

keamanan Negara. 

8. Hak mendapat pengajaran. 

9. Hak fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh 

Negara. 

Selain itu kitapun masih menemukan hak-hak warga 

negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

antara lain: 

1. Hak perorangan atau kelompok untk menyampaikan 

pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi (Pasal 2 

ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum) 

2. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD; 

3. Hak untuk dipilih sebagai wakil MPR maupun 

DPR/DPRD; 

4. Hak untuk berusaha; 

5. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik; 

6. Hak untuk memperoleh bantuan hukum; 

7. Hak memilih tempat tinggi; 

8. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum; 

9. Hak untuk memperoleh pelayanan dan pemerintah; 

10. Hak untuk memanfaatkan sarana umum; 

11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman 

kekerasan dan penyiksaan; 

                                                 
41 Op.cit, Johan Yasin, hlm. 11-13. 
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Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai 

kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara 

lain: 

1. Menjunjung hukum dan pemerintahan 

2. Turut serta dalam upaya pembelaan Negara 

3. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan 

negara 

Disamping itu warga negara mempunyai 

kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-

undanfn seperti: 

1. Membayar pajak 

2. Menghargai warga negara 

3. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum 

4. Memelihara kelestarian lingkungan 

5. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa 

6. Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum. 

Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana 

tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Tetapi 

bagaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa 

faktor berikut: 

1. Peraturan perundang-undangan itu sendiri 

2. Penyelenggara negara 

3. Kesadaran hukum warga negara 

Apabila salah satu diantara ketiga faktor tadi 

mangandung kelemahan maka kemungkinan perwujudan 

hak dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai dengan 

optimal. 

 

5. Hak dan Kewajiban Orang Tua 

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak,
42

 

pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral 

atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk 

                                                 
42 Munardji, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, PT. Bina Ilmu, 2004), 

hlm. 131. 
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menguasai ilmu pengetahuan dasar dengan pandangan 

hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional 

bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang 

sama, yaitu pancasila. Ada orang tua dalam mendidik 

anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan 

menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama 

dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang 

yang shaleh dan senantiasa bertakwa dan beriman kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, adapula orang tua yang dasar dan 

tujuan penyelenggara pendidikannya berorientasi kepada 

kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan 

untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang 

produktif dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Imam Al-Ghazali, proses pendidikan 

terhadap anak merupakan salah satu elemen yang sangat 

penting dan merupakan amanat Allah SWT bagi kedua 

orang tua. Karena itu orang tua yang sangat memiliki 

kedekatan biologis dan juga kedekatan psikologis sangat 

besar andil dan pengaruhnya dalam pembentukan 

pendidikan anak di masa depannya. Banyak orang tua yang 

bahagia mendapat karunia anak, namun sering 

kebingungan menentukan cara yang tepat dalam mendidik 

anak. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan: “siapa saja 

yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang 

berguna baginya lalu ia membiarkan begitu saja, berarti 

telah berbuat kesalahan besar. Mayoritas penyebab 

kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan 

mereka serta tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dan, 

sunnah-sunnah agama. Lalu menyia-nyiakan anak ketika 

kecil sehingga mereka tidak bisa mengambil keuntungan 

dari diri mereka an merka pun tidak bisa memberikan 

manfaat kepada orang tua mereka ketika mereka 

dewasa”.
43

 

                                                 
43 Akmansyah, Pendidikan Akidah Bagi Anak Perspektif Hadist 

Nabi Muhammad SAW, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan 

Lampung, 2014), hlm. 1-2. 
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Orang tua merupakan lembaga pendidikan tertua, 

bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak 

serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati, orang tua 

bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan 

mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.
44

 

Antara hak dan kewajiban seharusnya t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

idak boleh berat sebelah, dalam pelaksanaannya hak dan 

kewajiban haruslah seimbang. Berikut merupakan beberapa 

hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua: dihormati 

dan dihargai serta di dengarkan nasihatnya. Adapun 

kewajiban orang tua, yaitu: melindungi rumah tangga, 

mencukupi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak-anak, 

mendidik anak-anak, dan menyayangi seluruh anggota 

keluarga.
45

 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bagian kedua 

Pasal 7 menyebutkan: 

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih 

satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang 

perkembangan pendidikan anaknya. 

2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban 

memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. 

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata menyebutkan: 

1. Pasal 289 KUHPerdata orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. 

2. Pasal 299 KUHPerdata menentukan bahwa selama 

perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak 

berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi 

dewasa, selama kekuasaan orang tuanya. 

Dalam Pasal 45 Undang-undang Perkawinan 

ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan 

                                                 
44 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta, Teras, 2009), hlm. 

92. 
45 Rachmat, dkk, Kewarganegaraan 2 ,(Jakarta, Grasindo, 2004), 

hlm. 74. 
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mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak 

itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Dalam KHI, 

pemeliharaan atau hadhânah didefinisikan dengan kegiatan 

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa 

atau mampu berdiri sendiri.
46

 

 

6. Hak dan Kewajiban Pemerintah/Pemerintah Daerah 

Pemerintah ialah suatu lembaga atau organisasi yang 

berkuasa dan berhak menjalankan suatu hukum pemerintahan 

di suatu wilayah tertentu baik dalam rumpun Negara, provinsi, 

kabupaten, bahkan kecamatan sekalipun. Tentu pemerintah 

dalam menjalankan tugasnya pemerintah memiliki beberapa 

hak dan kewajiban, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Berikut beberapa hak dan kewajiban yang dimiliki 

oleh pemerintah. Adapun hak-hak pemerintah pusat antara 

lain:
47

 

1. Menyelenggarakan sendiri sebagai urusan 

pemerintah 

2. Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada 

pemerintah daerah 

3. Menugaskan sebagian urusan pemerintah kepada 

pemerintah daerah 

Sedangkan kewajiban pemerintah pusat yaitu: 

1. Politik luar negeri (berkaitan dengan pola hubungan kerja 

sama yang dibina dengan negar lain) 

2. Pertahanan negara 

3. Keamanan negara 

4. Yustisi (penengakan hukum) 

5. Moneter dan fiskal (berkaitan dengan keungan negara dan 

pemungutan pajak) 

6. Agama 

                                                 
46 Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam 

Hukum Keluarga Islam Indonesia”, Al-Adalah, Vol. XIII No. 1, 2016, hlm. 

1-2. 
47http://zonazeruu.blogspot.com/2016/06/hak-dan-kewajiban-

pemerintah-dan.html, diakses pada 17 juli 2020, jam 13:37 wib 

http://zonazeruu.blogspot.com/2016/06/hak-dan-kewajiban-pemerintah-dan.html
http://zonazeruu.blogspot.com/2016/06/hak-dan-kewajiban-pemerintah-dan.html
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Selain hak dan kewajiban pemerintah pusat ada juga hak 

dan kewajiban pemerintah daerah, antara lain:
48

 

Hak pemerintah daerah: 

1. Mengelola kekayaan daerah, mengelola kekayaan yang ada di 

daerah juga menjadi hak pemerintah daerah. 

2. Memanfaatkan sumber daya alam, yang ada disekitar atau di 

dalam daerah tersebut. 

3. Mengelola aparatur daerah, mengelola aparatur daerah seperti 

gubernur, bupati, walikota, camat, kepdes dll juga termasuk hak 

pemerintah daerah. 

4. Memungut pajak dan retribusi, memungut pajak dan retribusi 

yang ada di wilayah daerahnya juga termasuk hanya pemerintah 

daerah. 

5. Mendapatkan sumber-sumber yang lainnya, seperti pendapatan 

dan penjualan milik daerah yang dijual dengan lelang, 

mendapat sumber dari BUMD ataupun BPD. 

6. Memilih pemimpin daerah, pemerintah daerah juga memiliki 

hak untuk memilih pemimpin daerah. 

7. Mendapatkan hak lain yang sudah diatur dalam perundang-

undangan. 

Kewajiban pemerintah daerah: 

1. Meningkatkan kualitas hidup, kewajiban yang utama bagi 

pemerintah daerah yaitu bisa mensejahterakan rakyatnya maka 

meningkatkan kualitas hidup bagi rakyatnya adalah kewajiban 

bagi pemerintah daerah. 

2. Menyediakan tempat kesehatan, tempat-tempat kesehatan 

seperti puskesmas, rumah sakit adalah salah satu kewajiban 

bagi pemerintah daerah apalagi menyediakan program gratis 

berobat bagi mereka yang tidak mampu. 

3. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, pendidikan 

merupak salah satu tempat yang penting untuk diperhatikan 

karena dari sinilah bisa tumbuh pemuda-pemudi Indonesia yang 

bisa membanggakan nusa dan bangsa dan tentunya nama daerah 

juga akan mendapatkan getahnya jadi tempat pendidikan seperti 

                                                 
48https://www.draftgorenh.com/hak-dan-kewajiban-pemerintah-

daerah-yang-perlu-kitaketahui/, diakses pada 17 juli 2020 jam 13:42 wib 

https://www.draftgorenh.com/hak-dan-kewajiban-pemerintah-daerah-yang-perlu-kitaketahui/
https://www.draftgorenh.com/hak-dan-kewajiban-pemerintah-daerah-yang-perlu-kitaketahui/
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sekolah atau madrasah juga menjadi pemicu utama kewajiban 

pemerintah daerah. 

Ada dua kewajiban utama/pokok dalam Islam yang harus 

ditunaikan oleh pemerintah. Pertama, menjaga keutuhan agama 

dan memeliharanya. Inilah yang paling penting untuk diperhatikan 

dan dijaga. Kedua, mengatur urusan dunia, sebab segala urusan 

tidak akan berjalan dengan lurus dan segala yang menjadi tujuan 

umum pun tidak akan tercapai kecuali dengan tertibnya urusan 

dunia secara umum, yaitu dengan mengambil langkah-langkah 

konkret dan kerja nyata, tidak sekedar imbauan saja tetapi ada 

bukti nyata di lapangan. 

Dari dua kewajiban ini kemudian berkembang menjadi 

beberapa kewajiban Al-Imam Al-Mawardi rahmatullah telah 

mengulasnya dalam kitab Ahkamus Sulthaniah. Beliau berkata 

“yang menjadi kewajiban atas pemerintah terkait dengan urusan-

urusan umum, diantaranya:
49

 

1. Menjaga agama (Islam) dengan dasar-dasarnya yang telah 

ditetapkan dan yang telah disepakati generasi umat terdahulu 

yang saleh. 

2. Memutuskan hukum atas dua belah pihak yang berselisih dan 

melerai dua belah pihak yang bertikai sehingga yang zalim 

tidak lagi bertindak semena-mena dan terzalimi tidak lagi 

merasa lemah. 

3. Menjaga regenerasi Islam dan memberikan perlindungan 

kepada kaum hawa, sehingga semua pihak dapat menjalankan 

aktivitasnya dan dapat melakukan perjalanan (safar) dengan 

rasa aman tanpa ada kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa 

ataupun hartanya. 

4. Menerapkan/menegakkan hukum, agar larangan-larangan Allah 

SWT tidak dilanggar serta hak-hak hamba-Nya pun tidak sirna 

dan rusak. 

5. Menjaga perbatasan wilayah dengan persiapan yang baik dan 

kekuatan yang mumpuni. 

                                                 
49 https://asysyariah.com/kewajiban-pemerintah/, diakses 17 juli 

2020 jam 14:04 wib 
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Keadilan harus menjadi pertimbangan seseorang dalam 

mengambil suatu keputusan. Dengan begitu, tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan dengan tindakan atau keputusan yang diambil. 

Siapa yang berlaku adil, maka sesungguhnya ia telah berakhlak 

dengan salah satu akhlak Allah, al-Adl (Yang Maha Adil). 

Begitupun dengan pendidikan, pendidikan dalam Islam tidak 

menganjurkan adanya perbedaan-perbedaan diantara manusia dan 

harus menjunjung tinggi keadilan. Allah SWT berfirman dalam Al-

Qur’an Surat An-Nisa : 58 

                         

                      

         

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat”. 

 

C. Tinjauan Pustaka 

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa karya 

penelitian terdahulu, ada beberapa yang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian yang penulis lakukan. 

1. Kartika Marini (2019) yang berjudul “Implementasi Kebijakan 

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini 

menarik beberapa permasalahan diantaranya: Bagaimana 

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar 

Lampung khususnya di SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 

14 Bandar Lampung serta Hambatan Implementasi Kebijakan 
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Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.
50

 

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: 

Proses penerimaan peserta didik baru sudah berjalan dengan 

cukup baik, hanya komunikasi yang dilakukan belum maksimal 

oleh pihak sekolah, pembiayaan PPDB berasal dari Dana 

Bantuan Operasional Sekolah dan Rancangan Kegiatan 

Anggaran Sekolah, sikap para pelaksana PPDB dinilai sudah 

cukup baik, dan turut berpartisipasi, secara ekonomi, sosial dan 

politik PPDB dinilai sudah memberikan pengaruh yang cukup 

baik. Faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu : Aplikasi 

(Online) yang disediakan mengalami gangguan, jaringan yang 

ada kurang memadai, pola pikir masyarakat terhadap sekolah-

sekolah unggulan masih belum berubah. 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

Kartini Marini yakni sama-sama meneliti tentang penerimaan 

peserta didik baru sistem zonasi. Perbedaannya terletak pada 

masalah yang dibahas dalam penelitian dan tempat penelitian, 

penelitian penulis membahas Implementasi Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 di Dinas 

Pendidikan Kota Bandar Lampung sedangkan Kartini Marini 

membahas tentang Implementasi Penerimaan Peserta Didik 

Baru pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung khususnya di 

SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung. 

2. Pugar Frastyo (2019) yang berjudul “Implementasi Penerimaan 

Siswa Baru Tingkat Sekolah Dasar di Kota Prabumulih”. 

Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya: 

Bagaimana Implementasi Kebijakan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Repulik Indonesia no 17 tahun 2017 di SDN 80 

dan SD YPS 2 Kota Prabumulih.
51

 

                                                 
50 Kartini Marini, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota Bandar 

Lampung”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Adminiistrasi Publik Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, 

Lampung, 2019). 
51 Pugar Frastyo, “Implementasi Penerimaan Siswa Baru Tingkat 

Sekolah Dasar di Kota Prabumulih”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu 
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Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: 

Banyak orang tua yang protes pada Panitia Penerimaan Siswa 

Baru karena anaknya tidak bisa diterima di SD dengan alasan 

usia kurang dari 7 tahun. Karena orang tua merasa anaknya 

sudah mampu baca, tulis dan berhitung. Tetapi pada usia ini 

anak belum siap secara psikologi. Pada usia 5-6 tahun masih 

dalam tahap mengembangkan keterampilan sosial dan motorik 

atau gerak. Sedangkan untuk mulai belajar di kelas 1 SD anak 

harus sudah bisa serius mengikuti pelajaran dalam waktu yang 

cukup lama dan dalam ruang yang terbatas. Jumlah peserta 

didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI paling 

sedikit 20 orang dan paling banyak 28 orang. 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

Pugar Frastyo yakni sama-sama meneliti tentang penerimaan 

peserta didik baru. Perbedaannya terletak pada masalah yang 

dibahas dalam penelitian dan tempat penelitian, penelitian 

penulis membahas Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Proses 

Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Dinas 

Pendidikan Kota Bandar Lampung sedangkan Pugar Frastyo 

membahas tentang Implementasi Penerimaan Siswa Baru 

Tingkat Sekolah Dasar di Kota Prabumulih khususnya SDN 80 

dan SD YPS 2 Kota Prabumulih.  

3. Nur Anna Mira (2016) yang berjudul: “Efektivitas Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Makassar”. Penelitian ini menarik beberapa 

permasalahan diantaranya: Bagaimana Efektivitas Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Makassar.
52

 

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara 

online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar 

                                                                                                         
Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Sumatera 

Selatan, 2019). 
52 Nur Anna Mira, “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) Online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar”. 

(Skripsi Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 2016). 
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sudah terlaksana dengan baik. Efektivitas proses PPDB online 

dilihat dari 3 indikator yaitu desentralisasi pengambilan 

keputusan, komunikasi vertikal dan horizontal serta organisasi 

dan bagian-bagian bekerja sama secara baik. Adanya 

komunikasi yang lancar antar pihak dinas dan sekolah sehingga 

dapat meminimalisir masalah yang terjadi. Pengambilan 

keputusan pada PPDB online tergolong keputusan terprogram 

karena pendaftar dinyatakan lulus seleksi melalui program real 

time pada portal PPDB. Sehingga adanya sikap transparansi dari 

pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota Makassar terhadap masyarakat. Serta adanya kerjasama 

yang baik antara pihak sekolah dan masyarakat sehingga 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses 

pendaftaran dapat terselesaikan dengan baik.  

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Anna Mira yakni sama-sama meneliti tentang penerimaan 

peserta didik baru. Perbedaannya terletak pada masalah yang 

dibahas dalam penelitian dan tempat penelitian, penelitian 

penulis membahas Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Proses 

Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Dinas 

Pendidikan Kota Bandar Lampung sedangkan Nur Anna Mira 

membahas tentang Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) Online di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Makassar. 
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