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Sistem Alokasi Penempatan Sekolah Menengah 2021/2023 

(Untuk Penerimaan ke Kelas 1 Sekolah Menengah di Bulan September 2023) 

Pertanyaan yang Sering Diajukan 
 

Mekanisme Alokasi Pusat 
 

(1) T Apa sajakah kriteria untuk Alokasi Pusat (CA)? 

 

 J CA didasarkan pada rentang alokasi, sekolah pilihan orang tua dan nomor acak siswa. 

Terkait prosedur alokasi CA, orang tua bisa merujuk ke “Catatan untuk Orang Tua 

Mengenai Alokasi Pusat” yang akan didistribusikan oleh Biro Pendidikan (EDB) pada 

pertengahan April 2023. 

 

(2) T Bagaimanakah prosedur alokasi untuk CA? 

  

 J Pilihan Sekolah Tidak Terbatas pada Bagian A diproses terlebih dahulu. Komputer 

akan mulai memproses Pilihan Sekolah Terbatas di Bagian B hanya setelah pilihan 

sekolah semua siswa di Bagian A selesai diproses. 

 

Ketika memproses Pilihan Sekolah Tidak Terbatas di Bagian A, pertama-tama 

komputer akan mengalokasikan penempatan sekolah kepada siswa di Rentang Nilai 

Kawasan 1 sesuai dengan urutan preferensi pilihan sekolah mereka. Setelah menyaring 

pilihan sekolah dari semua siswa, komputer akan melakukan prosedur yang sama 

untuk memproses pilihan sekolah siswa di Rentang Nilai Kawasan 2 dan, terakhir, di 

Rentang Nilai Kawasan 3. Siswa yang berhasil mendapatkan tempat di Bagian A tidak 

akan mendapatkan alokasi tempat di Bagian B. Jika seorang siswa tidak mendapatkan 

alokasi penempatan sekolah di Bagian A setelah semua pilihan sekolahnya habis, dia 

akan mendapatkan alokasi tempat di Bagian B. 

 

Saat memproses Pilihan Sekolah yang Dibatasi di Bagian B, komputer pertama-tama 

akan mengalokasikan penempatan sekolah untuk siswa di Rentang Nilai Jaringan 1 

sesuai dengan urutan preferensi pilihan sekolah mereka. Jika seorang siswa di Rentang 

Nilai Jaringan 1 tidak bisa mendapatkan alokasi penempatan sekolah meskipun semua 

pilihan sekolahnya telah habis, komputer akan mengalokasikan tempat untuknya dari 

tempat yang tersisa di jaringan sekolah. Hingga setelah semua siswa di Rentang Nilai 

Jaringan 1 telah mendapatkan alokasi penempatan sekolah, komputer akan melakukan 

prosedur yang sama untuk memproses pilihan siswa di Rentang Nilai Jaringan 2 dan 

terakhir pilihan siswa di Rentang Nilai Jaringan 3. 

 

Jika orang tua telah memilih sekolah menengah yang akhirnya tidak akan menawarkan 

penempatan ke kelas 1 di Sekolah Menengah (S1) berdasarkan Sistem Alokasi 

Penempatan Sekolah Menengah (SSPA) pada siklus alokasi ini, pilihan sekolah 

tersebut tidak akan diproses1. 

 

  

                                           
1 Selama prosedur alokasi, komputer akan menghilangkan pilihan sekolah yang bersangkutan dan memajukan pilihan 

sekolah berikutnya (jika ada) dalam Formulir Pilihan Sekolah Kelas 1 Sekolah Menengah (Choice Form). 
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(3) T Digunakan untuk apakah nomor acak? 

 

 J Komputer menghasilkan nomor acak sebelum menjalankan program alokasi pusat. 

Nomor itu digunakan untuk menentukan urutan alokasi siswa dalam rentang nilai 

alokasi yang sama. Jika permintaan terhadap penempatan sekolah dari sekolah 

menengah tertentu melebihi penawaran, siswa yang nomor acaknya lebih kecil dalam 

Rentang Nilai Alokasi yang sama akan mendapatkan alokasi tempat terlebih dahulu. 

Nomor acak tidak ada hubungannya dengan Nomor Referensi Siswa atau data pribadi 

siswa. Selama proses alokasi, setiap siswa hanya akan diberi satu nomor acak. Nomor 

acak tidak akan disimpan setelah prosedur alokasi selesai. 

 

Latihan Menentukan Pilihan dalam Alokasi Pusat 

 
(4) T Kapan orang tua akan menerima dokumen penentuan pilihan untuk CA? 

 

 J Orang tua dari siswa kelas 6 Sekolah Dasar (P6) yang ikut serta dari siklus saat ini akan 

menerima Formulir Pilihan (Choice Form) Sekolah Kelas Satu Sekolah Menengah dan 

dokumen penentuan pilihan terkait melalui sekolah dasar anaknya pada pertengahan 

bulan April 2023. Orang tua harus mengembalikan Choice Form yang sudah diisi ke 

EDB melalui sekolah dasar anaknya paling lambat awal Mei 2023. Untuk orang tua 

yang terdaftar sebagai pengguna SSPA e-Platform dan akun mereka terkait dengan 

“iAM Smart +”2 , di samping Formulir Pendaftaran cetak, mereka bisa mengajukan 

aplikasi CA melalui SSPA e-Platform. Jika orang tua telah menyerahkan Formulir 

Pendaftaran cetak ke sekolah dasar anaknya, mohon jangan mengirimkan aplikasi 

duplikat melalui SSPA e-Platform, dan sebaliknya. Rincian lebih lanjut akan 

diumumkan di situs web EDB dan dokumen terkait pada waktunya. 

 

(5) T Apa yang harus diperhatikan orang tua saat mengisi Choice Form? 

 

 J Orang tua harus mempertimbangkan semua aspek sekolah, misalnya filosofi 

pendidikan, budaya, agama, struktur kelas, pengembangan dan operasional, serta 

kemampuan, kecenderungan dan minat anaknya dalam memilih sekolah yang sesuai. 

 

Choice Form terbagi menjadi Bagian A dan Bagian B. Untuk Bagian A Pilihan Sekolah 

Tidak Terbatas, orang tua bisa memilih maksimal tiga sekolah menengah dari jaringan 

sekolah mana pun, termasuk sekolah di jaringan anaknya sendiri. Untuk Bagian B 

Pilihan Sekolah Terbatas, orang tua harus mengisikan sekolah yang menjadi bagian 

dari jaringan sekolah anaknya sesuai urutan pilihannya dan sebisa mungkin mengisi 30 

pilihan. Jika sekolah menengah yang mereka tunjukkan di Bagian A juga menjadi 

bagian dari jaringan sekolah anaknya, orang tua dapat memasukkan sekolah tersebut 

di Bagian B. Namun, orang tua tidak boleh berulang kali memilih sekolah yang sama 

di bagian yang sama karena hal ini tidak akan meningkatkan peluang anaknya untuk 

dialokasikan ke sekolah tersebut. 

 

Saat orang tua menyelesaikan Bagian A dengan pilihan sekolah, mereka harus merujuk 

ke Buku Pegangan untuk Pilihan Sekolah Tidak Terbatas (Buku Pegangan) 

(Handbook) yang didistribusikan ke sekolah dasar pada pertengahan April 2023. Orang 

tua juga dapat mengunjungi Situs Web EDB (www.edb.gov.hk) (Pilih: Home > 

Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places 

                                           
2 Untuk rincian pendaftaran “iAM Smart+”, silakan kunjungi Situs Web “iAM Smart” (https://www.iamsmart.gov.hk) 

(Pilih: Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods). 

https://www.edb.gov.hk/en/index.html
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) untuk 

mengunduh daftar atau menghubungi Sistem Permintaan Telepon Otomatis 24 jam 

EDB di 2891 0088 (Tekan 2 (English) > 5 (Fax Services) > 04 (Secondary School 

Places Allocation System: School Lists)) untuk mendapatkan daftar melalui faks. 

Sewaktu orang tua menyelesaikan Bagian B dengan pilihan sekolah, mereka harus 

mengacu pada Daftar Sekolah Menengah dari jaringan sekolah anaknya. Selain Choice 

Forms, juga dibagikan Daftar Sekolah Menengah kepada orang tua pada pertengahan 

April sebagai referensi. 

 

(6) T Apakah orang tua perlu mengisi Choice Form di tahap CA apabila anaknya 

dinyatakan lolos penempatan khusus (DP) oleh sekolah menengah yang 

berpartisipasi dalam Sistem SSPA (sekolah menengah yang berpartisipasi)? 

 

 J Terlepas dari apakah siswa sudah mengajukan permohonan DP dari sekolah menengah 

yang berpartisipasi (termasuk Jockey Club Ti-I College) atau belum, dia harus 

mengembalikan Choice Form yang telah diisi ke EDB melalui sekolah dasar atau 

melalui SSPA e-Platform paling lambat awal Mei 2023. Hal ini untuk memastikan 

bahwa kalau mereka tidak lolos mendaftar ke sekolah-sekolah tersebut, mereka masih 

akan mendapatkan alokasi penempatan S1 di CA. 

 

Jika orang tua telah diberi tahu oleh sekolah menengah yang berpartisipasi bahwa 

anaknya masuk Daftar yang Berhasil mendapatkan Penempatan Khusus atau anaknya 

diterima oleh Jockey Club Ti-I College, orang tua hanya perlu menandatangani Choice 

Form setelah mengisi informasi kontak dan mencoret bagian pada pilihan sekolah 

untuk menunjukkan bahwa mereka tidak perlu memilih sekolah. 

 

Jika orang tua tidak memilih sekolah dan belum menunjukkan niat untuk tidak 

berpartisipasi pada CA di Choice Form, dan siswa tidak mendapatkan alokasi 

penempatan sekolah di tahap DP, atau tidak diterima oleh Jockey Club Ti-I College/ 

sekolah menengah Skema Subsidi Langsung yang tidak berpartisipasi dalam Sistem 

SSPA ( schools NDSS secondary ), siswa akan mendapatkan alokasi penempatan 

sekolah sesuai dengan mekanisme alokasi yang sudah ditentukan. 
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Rentang Nilai Alokasi 

 
(7) T Bagaimana penentuan rentang nilai alokasi? Dan digunakan untuk apa? 

  

 J Siswa mendapatkan rentang alokasi sesuai dengan hasil penilaian internal berskala 

(IA). Hasil IA siswa di akhir kelas 5 Sekolah Dasar, dan di pertengahan tahun serta 

di akhir P6 akan distandarisasi, dan diskalakan dengan rata-rata hasil sampel Tes 

Pencapaian Pra Kelas Satu Sekolah Menengah di Hong Kong (Pre-S1 HKAT) 2016 

dan 2018 yang diselenggarakan sekolah. Untuk sekolah yang tidak memiliki sampel 

hasil Pre-S1 HKAT 2016 atau 2018 (misalnya sekolah baru yang berpartisipasi), 

maka rata-rata hasil sampel semua sekolah dasar yang berpartisipasi di jaringan 

sekolah yang sama dan mengikuti ujian di tahun itu akan digunakan untuk skala. 

 

Untuk alokasi penempatan sekolah di Bagian A Pilihan Sekolah Tidak Terbatas CA, 

nilai skala dari semua siswa di kawasan tersebut akan dimasukkan ke dalam urutan 

prestasi. Selanjutnya, siswa akan dikelompokkan ke dalam tiga Rentang Nilai 

Kawasan, yang masing-masing terdiri dari 1/3 jumlah total siswa sekolah dasar di 

kawasan tersebut. Adapun mengenai alokasi penempatan sekolah di Bagian B Pilihan 

Sekolah Terbatas CA, nilai skala dari semua siswa dalam jaringan sekolah yang sama 

akan dimasukkan ke dalam urutan prestasi. Kemudian para siswa akan 

dikelompokkan ke dalam tiga Rentang Nilai Jaringan, yang masing-masing terdiri 

dari 1/3 jumlah total siswa sekolah dasar di jaringan sekolah. 

 

Sementara Rentang Nilai Kawasan digunakan untuk menentukan urutan alokasi 

siswa untuk penempatan sekolah tak terbatas di Bagian A CA, Rentang Nilai Jaringan 

digunakan untuk alokasi penempatan sekolah terbatas di Bagian B CA. Rentang Nilai 

Alokasi bukan standar mutlak untuk menilai kinerja akademik siswa P6, dan Rentang 

Nilai Alokasi siswa perorangan tidak akan disimpan setelah prosedur alokasi selesai. 

 

(8) T Jika siswa disetujui untuk mendapatkan alokasi lintas jaringan, bagaimana 

penentuan Rentang Nilai Jaringannya di jaringan sekolah yang baru? 

 

 J Untuk siswa yang disetujui untuk mendapatkan alokasi lintas jaringan, nilai skala 

yang diperolehnya di sekolah dalam jaringan sekolah asalnya akan dibandingkan 

dengan nilai skala siswa di jaringan sekolah baru guna menentukan Rentang Nilai 

Jaringan yang dia miliki. Dengan kata lain, Rentang Nilai Jaringan siswa di jaringan 

sekolah baru mungkin berbeda dengan jaringan sekolah asalnya. 

 

Jaringan Sekolah 

 
(9) T Apa yang Dimaksud Jaringan Sekolah? Bagaimana penentuan batas jaringan 

sekolah menengah? 

 

 J Sejalan dengan batas administrasi distrik, seluruh kawasan dibagi menjadi 18 

jaringan sekolah menengah untuk alokasi penempatan sekolah karena CA pada 

Bagian B dilakukan oleh jaringan sekolah. Setiap jaringan sekolah terdiri dari semua 

sekolah dasar dan menengah yang berpartisipasi dan secara fisik terletak di distrik 

tersebut serta sejumlah sekolah menengah beragam jenis di distrik lain yang 

menyediakan penempatan sekolah untuk jaringan tersebut. Sekolah menengah dan 

penempatan sekolah dari distrik lain bisa bervariasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan 

kebijakan yang ada, pada dasarnya jaringan sekolah menengah seorang siswa 

ditentukan oleh lokasi fisik sekolah dasar tempat siswa tersebut bersekolah, bukan 
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distrik tempat tinggal siswa, kecuali bagi siswa yang pengajuan alokasi lintas 

jaringannya disetujui. 

 

(10) T Bagaimana pengaturan jaringan sekolah? 

 

 J Penyediaan tempat di sekolah menengah sektor publik direncanakan di seluruh 

kawasan. Sehubungan dengan tidak meratanya distribusi sekolah menengah di antara 

jaringan sekolah dan pergerakan demografis, maka pengaturan jaringan biasa 

dilakukan ketika penempatan sekolah di suatu distrik mengalami kekurangan. Faktor-

faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain permintaan dan penawaran 

penempatan sekolah di setiap distrik, lokasi sekolah dan ketersediaan serta 

aksesibilitas sarana transportasi antar jaringan sekolah, dan pola jaringan yang 

ditetapkan, dan lain-lain. Melalui konsultasi dengan Komite SSPA (anggotanya 

terdiri dari perwakilan sekolah menengah/dasar dari masing-masing jaringan sekolah 

serta perwakilan dari dewan sekolah menengah dan sekolah dasar ternama), kami 

akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan titik temu di antara pelbagai 

kebutuhan pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses. 

 

Jumlah sekolah menengah dan penempatan sekolah yang disediakan dari distrik lain 

bisa bervariasi dari tahun ke tahun sesuai situasi permintaan dan penawaran. Orang 

tua harus mengacu pada Daftar Sekolah Menengah yang dibagikan setiap tahun oleh 

EDB dalam rangka pengaturan jaringan untuk siklus terkait. 

 

(11) T Berdasarkan pengaturan untuk memberi tahu pendaftar DP yang lolos 

(pengaturan pemberitahuan), apakah jumlah penempatan sekolah yang 

ditunjukkan dalam dokumen CA terkait yang dimulai pada bulan April akan 

diperbarui, dengan jumlah penawaran DP yang dipotong guna memfasilitasi 

pilihan sekolah orang tua di tahap CA? 

 

 J Berdasarkan pengaturan pemberitahuan, sebagian siswa mungkin akan menerima 

pemberitahuan tentang pengajuan DP yang berhasil dari dua sekolah menengah yang 

berpartisipasi dan mereka pada akhirnya akan mendapatkan alokasi sekolah pilihan 

pertama mereka sesuai dengan mekanisme SSPA yang ada, dengan menyisakan satu 

penempatan sekolah yang tersedia. Selain itu, sebagian pendaftar yang lolos bisa 

melepaskan DP yang dialokasikan untuk mereka dan menerima tempat yang 

ditawarkan oleh NDSS secondary schools. Tempat yang dialokasikan untuk pendaftar 

DP yang lolos juga akan tersedia. Menurut mekanisme SSPA yang ada, sebagian 

siswa bisa mendapatkan alokasi DP yang tidak terpakai ini dalam kapasitas sebagai 

pendaftar cadangan dan sisa tempat akan digunakan untuk CA. Dokumen terkait CA 

harus dicetak pada bulan Maret untuk dibagikan sebagai referensi kepada orang tua 

pada bulan April. Dengan demikian, tidak dimungkinkan untuk memperbarui jumlah 

penempatan sekolah terkait karena jadwal yang padat. 

 

(12) T Apa yang dimaksud dengan alokasi lintas jaringan? 

 

 J Alokasi penempatan sekolah untuk CA Bagian B dilakukan oleh jaringan sekolah dan 

jaringan sekolah seorang siswa pada dasarnya adalah jaringan sekolah dasarnya. Jika 

benar-benar dibutuhkan, karena alasan khusus, untuk mengubah jaringan sekolah, 

orang tua bisa mengajukan aplikasi alokasi lintas jaringan dengan menyertakan 

dokumen bukti yang relevan kepada EDB melalui sekolah dasar anaknya sebelum 

awal bulan Maret. Sekolah dasar akan meneruskan semua salinan dokumen aplikasi 

yang telah diverifikasi ke EDB untuk diproses lebih lanjut. Jika siswa disetujui untuk 
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mendapatkan alokasi lintas jaringan ke jaringan sekolah di tempat tinggalnya di Hong 

Kong (yaitu tempat tinggal siswa pemohon yang merupakan rumah satu-satunya atau 

utamanya), dia akan berpartisipasi dalam CA Bagian B di jaringan sekolah baru. 

 

(13) T Apa yang harus diperhatikan orang tua ketika menyebutkan alamat tempat 

tinggal siswa yang mendaftar dan menyertakan dokumen bukti yang relevan 

jika mereka ingin mendaftar alokasi lintas jaringan? 

 

 J Orang tua harus memperhatikan bahwa alamat tempat tinggal siswa yang mendaftar 

harus merupakan alamat tempat tinggal satu-satunya atau utamanya di Hong Kong, 

yaitu tempat tinggal di mana siswa pemohon tinggal dan merupakan rumah satu-

satunya atau utamanya. Dokumen bukti alamat tempat tinggal di Hong Kong yang 

dapat diterima di antaranya perjanjian sewa bermaterai, nota permintaan tarif 

dan/atau sewa pemerintah, perjanjian sewa menyewa atau kartu sewa penyewa yang 

diterbitkan oleh otoritas perumahan umum, tagihan telepon rumah, dan tagihan dari 

berbagai perusahaan utilitas, seperti Towngas, Hong Kong Electric Company Ltd., 

Water Supplies Department, dan sebagainya. Dokumen-dokumen lain seperti 

rekening koran dan tagihan telepon seluler tidak akan diterima. Di samping itu, nama 

dan alamat orang tua (yaitu penerima pembayaran) harus dicetak pada dokumen bukti 

alamat tempat tinggal di Hong Kong. 

 

(14) T Jika siswa telah mendaftar DP ke satu atau dua sekolah menengah sebelum 

mendaftar alokasi lintas jaringan, dan telah membatalkan aplikasi DP karena 

aplikasi lintas jaringannya, apakah orang tuanya harus mengisi Choice Form di 

tahap CA? 

 

 J Berdasarkan mekanisme SSPA yang ada, siswa dapat membatalkan salah satu atau 

kedua aplikasi DP jika dia perlu mendaftar alokasi lintas jaringan. Jika dia telah 

membatalkan salah satu atau kedua aplikasi DP karena aplikasi lintas jaringannya, 

meskipun dia dinyatakan lolos pendaftaran sesuai pengaturan notifikasi, DP yang 

bersangkutan akan otomatis dibatalkan. Jika semua DP yang ditawarkan oleh sekolah 

menengah yang berpartisipasi telah dibatalkan karena aplikasi lintas jaringan, maka 

orang tuanya harus mengisi Choice Form agar anaknya bisa berpartisipasi dalam CA. 

Jika orang tua tidak memilih sekolah mana pun pada Choice Form dan siswa belum 

ditawari penempatan sekolah oleh NDSS secondary schools mana pun, maka siswa 

akan mendapatkan alokasi penempatan sekolah sesuai mekanisme alokasi yang 

ditetapkan. 

 
Bagian Alokasi Penempatan Sekolah 

Biro Pendidikan 

September 2022 


