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Sistem Alokasi Penempatan Sekolah Menengah 2019/2021
(Untuk Penerimaan ke Kelas 1 Sekolah Menengah pada Bulan September 2021)
Pertanyaan yang Sering Diajukan

Penempatan Khusus
(1)

(2)

T

Apa yang dimaksud dengan penempatan khusus (discretionary places-DP)?

J

DP adalah penempatan Kelas 1 Sekolah Menengah (S1) yang disediakan oleh
sekolah menengah untuk penerimaan siswa menurut pilihan mereka sendiri. Sekolah
menengah pemerintah, berbantuan dan yang mendapat bantuan hibah per kapita
dapat menyediakan tidak lebih dari 30%, dan sekolah menengah Skema Subsidi
Langsung (Direct Subsidy Scheme-DSS) yang berpartisipasi dalam Sistem Alokasi
Penempatan Sekolah Menengah (Secondary School Places Allocation-SSPA) dapat
menyediakan lebih dari 30% bangku S1 sebagai DP.

T

Bagaimana prosedur pendaftaran DP?

J

Periode pendaftaran DP untuk tahun ajaran ini adalah dari tanggal 4 Januari (Senin)
sampai 18 Januari 2021 (Senin). Semua sekolah menengah yang berpartisipasi
dalam Sistem SSPA (sekolah menengah yang berpartisipasi) menerima pendaftaran
pada periode yang sama.
Orang tua siswa Kelas 6 Sekolah Dasar (P6) yang berpartisipasi pada tahun ajaran
ini akan menerima dua salinan Formulir Pendaftaran untuk Penempatan Khusus
Kelas Satu Sekolah Menengah melalui sekolah dasar anak mereka pada awal
Desember 2020. Siswa yang tidak bersekolah di sekolah dasar yang berpartisipasi
dapat memperoleh Formulir Pendaftaran dari Bagian Alokasi Penempatan Sekolah
dari Biro Pendidikan (Education Bureau-EDB) (Alamat: Office 2, 2/F, Manulife
Financial Centre, 223 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon; Telp: 2832 7740 dan
2832 7700) selama jam kerja mulai 3 Desember 2020 sampai 18 Januari 2021.
Pendaftaran DP tidak terbatas pada distrik. Setiap siswa dapat mendaftar di tidak
lebih dari dua sekolah menengah yang berpartisipasi, jika ia mendaftar lebih dari
dua sekolah maka kesempatannya untuk mendapatkan DP akan hilang. Dari dua
Formulir Pendaftaran yang diterima siswa, satu lembar berisi Urutan Pilihan
Sekolah 1 dan lembar yang lain berisi Urutan Pilihan Sekolah 2. Urutan Pilihan
Sekolah 1 merupakan pilihan pertama siswa dan Urutan Pilihan Sekolah 2
merupakan pilihan kedua siswa.
Untuk mengetahui daftar sekolah menengah yang berpartisipasi, orang tua dapat
melihat Buku Pedoman Pendaftaran Penempatan Khusus Kelas Satu Sekolah
Menengah (Handbook) yang dibagikan ke sekolah dasar pada awal Desember 2020.
Orang tua juga dapat mengunjungi situs web EDB (www.edb.gov.hk) (Pilih: Home
> Education System and Policy > Primary and Secondary School Education >
School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA)
System) untuk mengunduh daftar sekolah atau hubungi Sistem Pertanyaan Telepon
Otomatis 24-jam EDB di nomor 2891 0088 (Tekan 2 (Bahasa Inggris) > 5 (Layanan
Faks) > 04 (Sistem Alokasi Penempatan Sekolah Menengah: Daftar Sekolah)) untuk
mendapatkan daftar sekolah melalui faks.
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(3)

T

Apa saja yang harus dipertimbangkan saat orang tua memilih sekolah untuk
anak mereka?

J

Orang tua harus mempertimbangkan semua aspek sekolah, misalnya falsafah
pendidikan, budaya, struktur kelas, pengembangan dan pelaksanaannya, serta
kemampuan, bakat dan minat anak mereka untuk membuat pilihan sekolah yang
tepat.
Sekolah dapat memutuskan prosedur penerimaan, kriteria penerimaan dan
pertimbangan mereka sendiri berdasarkan falsafah dan ciri pendidikan mereka.
Kriteria dan pertimbangan penerimaan yang dimiliki sekolah harus adil, tepat,
terbuka dan bersifat mendidik, serta harus diumumkan sebelum penerimaan siswa,
misalnya dengan menampilkannya di tempat yang terlihat di sekolah tersebut,
mengunggah di situs web sekolah, menerbitkannya di Profil Sekolah Menengah atau
memberi tahu masing-masing pendaftar secara tertulis. Sekolah dapat mengadakan
wawancara, namun tidak boleh mengadakan ujian tulis.
Orang tua dapat melihat Profil Sekolah Menengah yang dibagikan oleh Committee
on Home-School Co-operation pada awal Desember 2020, atau mengunjungi situs
web sekolah untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang sekolah tersebut.

(4)

(5)

(6)

T

Karena sekolah menengah tidak diizinkan untuk mengadakan ujian tulis apa
pun untuk tujuan penerimaan, bagaimana cara mereka menilai prestasi para
pendaftar?

J

Pendaftaran akan dinilai berdasarkan kriteria dan pertimbangan penerimaan yang
diatur oleh sekolah, misalnya prestasi akademik dan non-akademik siswa. Beberapa
sekolah juga akan menggunakan wawancara untuk memahami kemampuan, minat,
dan potensi pendaftar untuk memilih siswa yang tepat untuk diterima.

T

Apa yang perlu diperhatikan orang tua saat mengajukan pendaftaran DP
untuk anaknya?

J

Siswa yang lulus pendaftaran DP tidak akan ditempatkan di bangku sekolah pada
Alokasi Pusat (CA). Karena itu, orang tua harus mendaftar ke sekolah pilihan
mereka. Karena Formulir Pendaftaran Penempatan Khusus Kelas Satu Sekolah
Menengah yang sudah dimasukkan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, dan
urutan pilihan sekolah tidak dapat diubah, maka orang tua harus membuat
pertimbangan dengan sangat hati-hati sebelum memasukkan formulir pendaftaran
untuk membuat pilihan yang tepat.

T

Saat mengajukan pendaftaran DP, dokumen apa saja yang harus diserahkan
ke sekolah menengah yang dituju?

J

Dokumen yang akan diserahkan harus disertai dengan Formulir Pendaftaran
Penempatan Khusus Kelas Satu Sekolah Menengah dan dokumen yang diminta oleh
sekolah yang bersangkutan, misalnya kartu rapor sekolah siswa, penghargaan atau
hadiah, dan sertifikat atau catatan kegiatan ekstrakurikuler dan layanan masyarakat.
Penyerahan informasi yang tidak siap sedia, seperti surat rekomendasi sekolah dasar
dan nilai atau posisi siswa dalam masing-masing mata pelajaran, tidak diperlukan.
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(7)

T

Apa saja kriteria alokasi DP jika seorang siswa mendaftar ke dua sekolah
menengah yang berpartisipasi dan diterima di kedua sekolah tersebut?

J

Setiap Formulir Pendaftaran Penempatan Khusus Kelas Satu Sekolah Menengah
terdapat Nomor Pendaftaran unik untuk mengidentifikasi urutan pilihan sekolah
siswa. EDB akan mencocokkan pilihan siswa dengan Daftar yang
Diterima/Cadangan untuk Penempatan Khusus dari sekolah itu. Jika siswa diterima
di kedua sekolah tempat ia mendaftar, alokasi akan didasarkan pada urutan pilihan
siswa. Dengan kata lain, siswa akan ditempatkan pada pilihan pertamanya.
Jika orang tua sudah mendaftar ke sekolah menengah yang pada akhirnya tidak
menawarkan bangku S1 berdasarkan sistem SSPA dalam alokasi tahun pelajaran ini,
pendaftaran tersebut tidak akan diproses.

(8)

(9)

(10)

T

Apa konsekuensi mengajukan pendaftaran DP ke lebih dari dua sekolah
menengah yang berpartisipasi?

J

Jika seorang siswa mendaftar DP ke lebih dari dua sekolah menengah yang
berpartisipasi, termasuk sekolah menengah pemerintah, berbantuan, yang mendapat
bantuan hibah per kapita atau DSS yang berpartisipasi, maka kesempatannya
mendapatkan DP akan hilang.

T

Selain mengajukan maksimal dua sekolah menengah yang berpartisipasi,
dapatkah siswa mendaftar ke Jockey Club Ti-I College pada waktu yang sama?

J

Ya. Periode pendaftaran penerimaan S1 untuk Jockey Club Ti-I College mulai
tanggal 4 Januari sampai 20 Januari 2021. Jika siswa berhasil mendaftar ke Jockey
Club Ti-I College, mereka tidak akan dialokasikan DP atau tempat di CA menurut
Sistem SSPA. Jika mereka tidak berhasil mendaftar di sana, mereka tetap dapat
ditempatkan ke S1 melalui Sistem SSPA.

T

Dapatkah siswa mendaftar ke sekolah menengah Skema Subsidi Langsung
yang tidak berpartisipasi dalam SSPA (NDSS secondary schools) pada waktu
bersamaan?

J

Ya. Karena tidak ada batas jumlah NDSS secondary schools yang dapat didaftar para
siswa, siswa dapat diterima oleh beberapa NDSS secondary schools. Namun, jika
orang tua sudah menyerahkan perjanjian yang sudah ditandatangani dan Formulir
Catatan Siswa Kelas 6 asli ke salah satu sekolah yang memberikan tawaran, ini akan
dianggap sebagai konfirmasi penerimaan tempat S1 yang ditawarkan oleh NDSS
secondary school dan persetujuan untuk melepaskan tempat S1 yang disubsidi
lainnya (termasuk tempat S1 secondary schools yang berpartisipasi dan Jockey Club
Ti-I College). Sekolah akan memberi tahu keputusan orang tua kepada EDB pada
awal Mei 2021. Setelah menerima Daftar Siswa yang Berpartisipasi yang Diterima
dari NDSS secondary schools, EDB tidak akan mengalokasikan siswa pada daftar
tersebut ke secondary schools lainnya melalui Sistem SSPA.
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(11)

T

Apakah perlu bagi semua siswa yang berpartisipasi melengkapi dan
mengembalikan Formulir Pilihan Kelas Satu Secondary schools (Choice Form)
kepada EDB pada awal Mei 2021?

J

Apakah siswa telah mendaftar DP atau tidak dari secondary schools yang
berpartisipasi (termasuk Jockey Club Ti-I College), atau tempat S1 dari NDSS
secondary schools, siswa harus mengembalikan Choice Form yang sudah dilengkapi
kepada EDB melalui sekolah dasar mereka pada awal Mei 2021. Ini untuk
memastikan bila mereka tidak diterima di sekolah tersebut, mereka akan tetap
dialokasikan tempat S1 pada CA.
Jika siswa diterima oleh NDSS secondary school dan orang tuanya telah
menandatangani perjanjian serta menyerahkan Formulir Hasil Belajar 6 ke NDSS
secondary school, atau diberi tahu oleh secondary schools yang berpartisipasi
(termasuk Jockey Club Ti-I College) sebagai pendaftar DP yang diterima, atau
diterima di sekolah lainnya (mis. sekolah internasional atau swasta) dan
memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam CA, orangtuanya hanya perlu
menandatangani Choice Form dan mencoret bagian Pilihan Sekolah untuk
mengindikasikan tidak ingin berpartisipasi dalam CA. Jika orang tua tidak memilih
sekolah manapun dan tidak menyampaikan tidak ingin berpartisipasi dalam CA pada
Choice Form, dan siswa tidak diterima di NDSS secondary schools ataupun
dialokasikan di tempat sekolah pada tahap DP, siswa tersebut akan dialokasikan di
tempat sekolah sesuai mekanisme alokasi yang ada.

(12)

T

Berdasarkan pengaturan pemberitahuan yang baru bagi pendaftar DP yang
diterima (pengaturan pemberitahuan yang baru) mulai dari SSPA 2020, kapan
siswa akan mendapatkan hasil pendaftaran DP dalam siklus SSPA ini?

J

Mulai dari SSPA 2020, semua secondary schools yang berpartisipasi (termasuk
Jockey Club Ti-I College) akan perlu, setelah memproses pendaftaran DP,
memberitahukan kepada orang tua semua pendaftar yang diterima mengenai
disertakan nama anak-anak mereka dalam Daftar yang Diterima untuk Penempatan
Khusus melalui pos dan telepon pada tanggal yang ditentukan sebelum Alokasi
Pusat/Alokasi Pusat (CA) 1. Tanggal yang ditentukan untuk siklus SSPA ini adalah
31 Maret 2021. Pengaturan pemberitahuan ini tidak berlaku untuk pendaftar yang
masuk daftar tunggu atau tidak diterima, demikian juga untuk hasil alokasinya.
Orang tua terkait tidak perlu membalas pemberitahuan tersebut.
Pengaturan pemberitahuan baru yang tersebut di atas merupakan upaya
administratif. Mekanisme dan prosedur SSPA yang ada tidak berubah. Semua siswa
dalam siklus SSPA akan menerima hasil alokasi SSPA (termasuk hasil pada tahap
DP dan CA) pada 6 Juli 2021.
Jika siswa belajar di sekolah dasar yang tidak berpartisipasi dalam Sistem SSPA dan
dialokasikan tempat sekolah di tahap DP, secondary schools yang berpartisipasi atau
Jockey Club Ti-I College akan menelepon orang tua untuk menginformasikan hasil
resmi DP dan pengaturan terkait pada tanggal 6 Juli 2021 yaitu tanggal pengumuman
hasil alokasi). Jika perlu, orang tua juga dapat menghubungi secondary schools
tempat mereka mendaftar pada tanggal 6 Juli 2021.

1

Harap mengacu pada Edaran EDB No. 18/2019 untuk rincian pengaturan baru untuk memberi tahu pendaftar
penempatan khusus yang diterima dan contoh surat pemberitahuan
4
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(13)

(14)

(15)

T

Jika siswa telah menyerahkan pendaftaran DP ke dua sekolah yang
berpartisipasi, apakah mereka akan diberitahukan sebagai pendaftar yang
diterima oleh kedua sekolah?

J

Untuk siswa yang telah menyerahkan pendaftaran DP ke dua sekolah yang
berpartisipasi dan diterima di keduanya, orang tua mereka akan menerima
pemberitahuan dari kedua secondary schools yang berpartisipasi. Siswa terkait akan
dialokasikan tempat di sekolah pilihan pertamanya sesuai mekanisme SSPA yang
ada.

T

Setelah menerima pemberitahuan dari secondary schools yang berpartisipasi,
apakah orang tua terkait perlu menyatakan preferensi sekolah ke sekolah
terkait dan mengonfirmasi penerimaan atas DP yang ditawarkan?

J

Menurut Sistem SSPA yang ada, orang tua tidak perlu menyatakan urutan preferensi
sekolah ke sekolah tempat mereka mendaftar. Pemberitahuan dari sekolah yang
berpartisipasi kepada orang tua di bawah pengaturan pemberitahuan yang baru
bukanlah hasil alokasi resmi. Oleh karena itu, orang tua tidak harus menyatakan
urutan preferensi sekolah mereka ke sekolah yang bersangkutan, atau
mengonfirmasi penerimaan mereka terhadap DP yang ditawarkan setelah menerima
pemberitahuan mengenai penerimaan DP untuk anak mereka.

T

Beberapa siswa diberi pemberitahuan oleh secondary schools yang
berpartisipasi sebagai pendaftar DP yang diterima dan juga diberi tawaran
tempat S1 oleh NDSS secondary school. Jika mereka memutuskan untuk
menolak tawaran dari NDSS secondary school, mengapa mereka perlu
mengambil dokumen asli perjanjian yang sudah ditandatangani serta
Formulir Hasil Belajar Siswa Primary 6 dari NDSS secondary school terkait?
Jika dokumen tersebut tidak diambil, apakah siswa akhirnya akan
dialokasikan ke secondary schools yang berpartisipasi tersebut?

J

Menurut mekanisme yang ada, berdasarkan premis penggunaan sumber daya publik
yang efektif, NDSS secondary schools akan mengumpulkan perjanjian yang
ditandatangani serta dokumen asli Formulir Hasil Belajar Siswa Primary 6 dari
orang tua siswa yang menerima tempat S1 sebagai konfirmasi penerimaan tawaran
dan pembatalan tempat S1 bersubsidi lainnya (termasuk tempat S1 dari secondary
schools yang berpartisipasi dan Jockey Club Ti-I College) yang dialokasikan
melalui Sistem SSPA, agar siswa yang bersangkutan tidak menempati dua tempat
secondary schools bersubsidi pada saat yang sama. Di bawah pengaturan
pemberitahuan yang baru, jika siswa telah diberitahu oleh secondary schools yang
berpartisipasi (termasuk Jockey Club Ti-I College) sebagai pendaftar DP yang
diterima dan juga ditawari tempat S1 oleh NDSS secondary school, mereka dapat
memutuskan apakah akan menolak tawaran dari NDSS secondary school dalam
periode waktu tertentu pada bulan April (yaitu dalam sekitar 5 hari kerja setelah
menerima pemberitahuan dari sekolah sebagai pendaftar DP yang diterima pada
akhir Maret; pemberitahuan terakhir ke NDSS secondary schools untuk SSPA 2021
ini adalah 12 April 2021 dalam kondisi normal). Jika orang tua tidak memberi tahu
NDSS secondary schools yang bersangkutan dan mengambil dokumen asli
perjanjian yang ditandatangani dan Formulir Hasil Belajar Siswa Primary 6 dalam
periode waktu yang ditentukan, di bawah mekanisme yang ada, siswa yang
bersangkutan akan tetap dimasukkan dalam Daftar Siswa yang Berpartisipasi yang
Diterima dari NDSS schools, yang akan diserahkan pada awal Mei dan karenanya
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mereka tidak akan dialokasikan di tempat S1 pada secondary schools yang
berpartisipasi, termasuk yang telah memilih mereka sebagai pendaftar DP yang
diterima.
(16)

(17)

(18)

T

Setelah menerima pemberitahuan dari secondary schools yang berpartisipasi
sebagai pendaftar DP yang diterima, apakah orang tua perlu menyelesaikan
prosedur registrasi pada sekolah terkait saat itu juga?

J

Pengaturan pemberitahuan yang baru adalah upaya administratif. Mekanisme dan
prosedur SSPA yang ada tetap tidak berubah. Pemberitahuan dari secondary schools
yang berpartisipasi kepada orang tua bukanlah hasil alokasi resmi, dan orang tua
tidak diharuskan untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran dengan sekolah terkait
sekaligus. Orang tua akan menerima Slip Alokasi dan Slip Penerimaan setelah
pengumuman resmi hasil SSPA pada tanggal 6 Juli 2021. Pada saat itu, orang tua
diharuskan untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran di secondary schools yang
dialokasikan dalam kurun waktu tertentu.

T

Jika siswa belum diberi pemberitahuan oleh secondary schools yang
berpartisipasi sebagai pendaftar DP yang diterima, apakah artinya mereka
tidak akan dialokasikan penempatan sekolah pada tahap DP?

J

Di bawah pengaturan pemberitahuan yang baru, beberapa siswa mungkin menerima
pemberitahuan tentang penerimaan permohonan DP dari dua secondary schools
yang berpartisipasi dan mereka pada akhirnya akan dialokasikan di sekolah pilihan
pertama mereka sesuai dengan mekanisme SSPA yang ada, sehingga ada satu tempat
sekolah yang masih tersedia. Selain itu, beberapa pemohon yang diterima dapat
melepaskan DP yang dialokasikan kepada mereka dan menerima penempatan yang
ditawarkan oleh NDSS secondary schools. Tempat yang dialokasikan untuk
pendaftar DP yang diterima ini juga akan dianggap masih tersedia. Oleh karena itu,
beberapa siswa yang belum mendapat pemberitahuan dapat dialokasikan tempat S1
di sekolah tempat mereka mendaftar pada tahap DP sesuai kapasitas pemohon yang
masuk daftar tunggu.

P

Apakah orang tua dapat menghubungi secondary schools pilihan lainnya dan
bertanya mengenai penerimaan setelah secondary schools yang berpartisipasi
telah mengeluarkan pemberitahuan untuk pendaftar DP yang diterima?

J

Di bawah mekanisme SSPA yang ada, tempat S1 di setiap sekolah, setelah dikurangi
jumlah siswa yang mengulang dan kuota DP, akan digunakan untuk CA. Secondary
schools tidak boleh melakukan prosedur seleksi atau penerimaan untuk mengisi
tempat yang belum terisi sebelum pengumuman hasil alokasi pada bulan Juli. Ini
untuk menghindari tekanan yang tidak semestinya atas orang tua dan siswa, serta
situasi yang tidak adil. Karena itu, orang tua tidak perlu menghubungi secondary
schools pilihan lainnya agar tidak mempengaruhi operasi sekolah.

Bagian Alokasi Penempatan Sekolah
Biro Edukasi
September 2020
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Sistem Alokasi Penempatan Secondary schools 2019/2021
(Untuk Penerimaan ke Kelas 1 Sekolah Menengah pada Bulan September 2021)
Pertanyaan yang Sering Diajukan
(Diperbarui Desember 2020)

Alokasi Pusat
(1)

(2)

T

Kapan orang tua akan menerima dokumen penentuan pilihan untuk Alokasi
Pusat (CA)?

J

Orang tua dari siswa yang sedang menempuh kelas 6 sekolah dasar (P6) tahun
ajaran ini akan menerima Choice Form Kelas Satu Secondary schools (Choice
Form) dan dokumen penentuan pilihan terkait lainnya dari sekolah dasar anak
mereka pada pertengahan-April 2021. Orang tua harus mengembalikan Choice
Form yang sudah diisi ke Biro Pendidikan (Education Bureau-EDB) melalui
sekolah dasar anak mereka pada awal Mei 2021.

T

Apa yang perlu diperhatikan orang tua saat mengisi Choice Form?

J

Choice Form dibagi menjadi Bagian A dan Bagian B. Untuk Bagian A Pilihan
Sekolah Tak Terbatas, orang tua dapat memilih maksimal tiga secondary schools
dari jaringan sekolah mana pun, termasuk sekolah dalam jaringan anak mereka.
Untuk Bagian B Pilihan Sekolah Terbatas, orang tua dapat memilih maksimal tiga
puluh secondary schools yang ada dalam jaringan anak mereka. Jika secondary
schools yang dipilih pada Bagian A juga berada dalam jaringan sekolah anak
mereka, orang tua juga dapat memasukkan sekolah-sekolah ini di Bagian B. Tetapi,
orang tua tidak boleh memilih sekolah yang sama pada Bagian yang sama karena
hal ini tidak akan meningkatkan kemungkinan pengalokasian bangku anak mereka
di sekolah tersebut.
Saat orang tua mengisi pilihan sekolah di Bagian A, orang tua harus mengacu pada
Buku Pedoman untuk Pilihan Sekolah Tak Terbatas (Handbook) yang disebarkan
ke sekolah dasar pada pertengahan-April 2021. Orang tua juga dapat mengunjungi
situs web EDB (www.edb.gov.hk) (Pilih: Home > Education System and Policy >
Primary and Secondary School Education > School Places Allocation Systems >
Secondary School Places Allocation (SSPA) System) untuk mengunduh daftar
sekolah atau hubungi Sistem Pertanyaan Telepon Otomatis 24-jam EDB melalui
nomor 2891 0088 (Tekan 2 (Bahasa Inggris) > 5 (Layanan Faks) > 04 (Sistem
Alokasi Penempatan Secondary schools: Daftar Sekolah)) untuk mendapatkan
daftar sekolah melalui faks. Saat orang tua mengisi pilihan sekolah di Bagian B,
orang tua harus mengacu pada Daftar Secondary schools dari jaringan sekolah anak.
Choice Forms beserta Daftar Secondary schools dibagikan kepada orang tua pada
pertengahan April sebagai referensi.
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(3)

(4)

(5)

T

Untuk orang tua yang telah menerima pemberitahuan dari secondary schools
yang berpartisipasi dalam Sistem SSPA (secondary schools yang
berpartisipasi) sebagai pendaftar penempatan khusus (DP) yang diterima pada
31 Maret 2021, apakah mereka perlu mengisi dan menyerahkan Choice Forms
untuk CA?

J

Untuk siswa yang telah diberi tahu sebagai pendaftar DP yang diterima oleh
secondary schools yang berpartisipasi, orang tua mereka hanya perlu
menandatangani formulir setelah mengisi informasi kontak, coret bagian pilihan
sekolah untuk mengindikasikan bahwa mereka tidak harus membuat pilihan
sekolah, dan mengembalikan formulir tersebut ke sekolah tempat anak mereka
belajar.

T

Apa kriteria untuk CA?

J

CA berdasarkan pada rentang nilai alokasi siswa, pilihan sekolah orang tua dan
angka acak.

T

Bagaimana rentang nilai alokasi ditentukan? Apa kegunaannya?

J

Siswa mendapatkan rentang nilai alokasi mereka berdasarkan hasil penilaian
internal (internal assessment-IA) berskala. Hasil penilaian internal IA di akhir Kelas
5 Sekolah Dasar, baik di pertengahan tahun maupun di akhir P6 Sekolah Dasar akan
distandardisasi, dan dibuat skalanya berdasarkan rata-rata hasil sampel PreSecondary One Hong Kong Attainment Test (Pre-S1 HKAT) 2016 dan 2018 dari
sekolah yang bersangkutan. Untuk sekolah yang tidak memiliki hasil sampel PreS1 HKAT 2016 atau 2018 (misalnya, sekolah yang baru saja berpartisipasi), ratarata hasil sampel dari semua sekolah dasar yang berpartisipasi pada jaringan sekolah
yang sama menurut tes pada tahun tertentu itu akan digunakan untuk membuat
skala.
Untuk alokasi penempatan sekolah di Bagian A Pilihan Sekolah Tak Terbatas CA,
nilai berskala dari semua siswa di kawasan tersebut akan dimasukkan ke dalam
urutan nilai. Lalu, para siswa tersebut akan dibagi secara merata ke dalam tiga
Rentang Nilai Kawasan, yang masing-masing terdiri atas 1/3 jumlah total siswa
sekolah dasar di kawasan tersebut. Untuk alokasi penempatan sekolah di Bagian B
Pilihan Sekolah Terbatas CA, nilai berskala dari semua siswa dalam jaringan
sekolah yang sama akan dimasukkan ke dalam urutan nilai. Lalu, para siswa
tersebut akan dibagi secara merata ke dalam tiga Rentang Nilai Jaringan, yang
masing-masing terdiri atas 1/3 jumlah total siswa sekolah dasar di jaringan sekolah
tersebut.
Sementara Rentang Nilai Kawasan digunakan untuk menentukan urutan alokasi
siswa untuk penempatan sekolah tak terbatas di Bagian A dari CA, Rentang Nilai
Jaringan digunakan untuk menentukan alokasi bangku sekolah yang terbatas di
Bagian B dari CA. Rentang nilai alokasi bukan merupakan standar mutlak untuk
mengukur kemampuan akademik siswa P6 Sekolah Dasar, dan rentang nilai alokasi
masing-masing siswa tidak akan disimpan setelah prosedur alokasi selesai.
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(6)

(7)

T

Bagaimana cara pembatasan jaringan secondary schools?

J

Sejalan dengan distrik administratif, seluruh kawasan dibagi menjadi 18 jaringan
secondary schools untuk alokasi penempatan sekolah di mana CA di Bagian B diisi
oleh jaringan sekolah. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, pada dasarnya, jaringan
secondary schools tempat belajar siswa ditentukan oleh letak fisik sekolah dasarnya.

T

Bagaimana penempatan Kelas 1 Sekolah Menengah (S1) ditentukan di
masing-masing jaringan sekolah?

J

Penyediaan penempatan secondary schools sektor umum direncanakan berdasarkan
luas kawasan. Sistem SSPA berupaya mengalokasikan tempat S1 ke masing-masing
siswa yang berpartisipasi secara urut. Untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan
siswa yang berpartisipasi, orang tua diperbolehkan memilih sekolah dari distrik
mana saja pada Tahap DP dan dalam Bagian A Pilihan Sekolah Tak Terbatas pada
Tahap CA, dan memilih sekolah mana saja dalam jaringan sekolah yang dimiliki
siswa melalui Bagian B Pilihan Sekolah Terbatas pada Tahap CA. Karena
pendistribusian secondary schools yang tidak merata di antara jaringan sekolah dan
pergerakan demografis, sudah berlangsung sejak lama dilakukan pengaturan
jaringan jika ada kekurangan sekolah di suatu jaringan. Faktor-faktor yang perlu
dipertimbangkan meliputi permintaan dan persediaan bangku sekolah di masingmasing distrik, lokasi sekolah serta ketersediaan dan akses sarana transportasi antar
jaringan sekolah, dan pola jaringan yang sudah mapan, dll. Kami akan, dengan
berkonsultasi dengan Komite SSPA (anggotanya terdiri dari perwakilan secondary
schools dan dasar dari masing-masing jaringan sekolah dan perwakilan dari dewan
secondary schools dan dasar utama), mengupayakan keseimbangan antar kebutuhan
pemangku kepentingan yang berbeda semaksimal mungkin dalam keseluruhan
proses.
Jumlah secondary schools dan bangku sekolah yang disediakan dari distrik lain
dapat berbeda dari tahun ke tahun tergantung pada kondisi permintaan dan
persediaan. Orang tua harus mengacu ke Daftar Secondary schools yang
didistribusikan pada bulan April setiap tahunnya oleh EDB untuk pengaturan
jaringan untuk siklus yang bersangkutan.

(8)

T

Apa yang dimaksud alokasi lintas jaringan?

J

Alokasi tempat sekolah untuk Bagian B untuk CA dilakukan berdasarkan jejaring
sekolah dan jejaring sekolah seorang siswa secara prinsip merupakan jejaring
sekolah untuk sekolah dasar tempat ia belajar. Jika benar-benar diperlukan, karena
alasan khusus, untuk berganti jejaring sekolah, orang tua dapat menyerahkan
permohonan untuk alokasi lintas-jejaring disertai dokumen pendukung terkait
kepada EDB melalui sekolah dasar tempat anaknya belajar sebelum awal Maret.
Sekolah dasar akan mengirimkan semua dokumen permohonan kepada EDB untuk
diproses lebih lanjut. Jika siswa tersebut disetujui untuk mendapatkan alokasi lintasjejaring ke jejaring sekolah yang terkait dengan alamat tempat tinggalnya di Hong
Kong (yaitu tempat kediaman tempat siswa pendaftar tinggal dan merupakan rumah
tunggal atau utamanya), ia akan berpartisipasi dalam CA Bagian B dalam jejaring
sekolah tersebut.
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(9)

(10)

(11)

T

Apa yang perlu diperhatikan orang tua saat menyatakan alamat tempat
tinggal siswa yang mendaftar dan memberikan dokumen bukti yang relevan
jika mereka ingin mendaftar untuk alokasi lintas jaringan?

J

Orang tua perlu memperhatikan bahwa alamat tempat tinggal siswa pendaftar harus
merupakan alamat tempat tinggal tunggal atau utamanya di Hong Kong, yaitu yaitu
tempat kediaman tempat siswa pendaftar tinggal dan merupakan rumah tunggal atau
utamanya. Dokumen bukti alamat tempat tinggal di Hong Kong yang dapat diterima
meliputi perjanjian sewa berlegalisir, surat permohonan tarif dan/atau biaya sewa
pemerintah, perjanjian sewa atau kartu tanda penyewa yang diterbitkan oleh otoritas
perumahan publik, tagihan telepon rumah, dan tagihan dari berbagai perusahaan
utilitas, seperti Towngas, Perusahaan Listrik Hong Kong, Departemen Persediaan
Air, dll. Dokumen lain seperti rekening koran dan tagihan ponsel tidak akan
diterima. Selain itu, nama dan alamat orang tua (yaitu penerima pembayaran) harus
tercetak pada dokumen bukti alamat tempat tinggal di Hong Kong.

T

Jika siswa disetujui untuk alokasi lintas jaringan, bagaimana cara penentuan
Rentang Nilai Jaringannya di jaringan sekolah baru?

J

Bagi siswa yang disetujui untuk alokasi lintas jaringan, nilai berskala yang
diperoleh di jaringan sekolah asalnya akan dibandingkan dengan nilai berskala dari
siswa yang berada di jaringan sekolah baru tersebut untuk menentukan Rentang
Nilai Jaringan yang dimilikinya. Dengan kata lain, Rentang Nilai Jaringan siswa di
jaringan sekolah baru mungkin akan berbeda dari jaringan sekolah asalnya.

T

Bagaimana prosedur alokasi untuk CA?

J

Pilihan Sekolah Tak Terbatas di Bagian A diproses terlebih dahulu. Baru setelah
pilihan sekolah semua siswa di Bagian A telah diproses, komputer akan mulai
memproses Pilihan Sekolah Terbatas di Bagian B.
Saat memproses Pilihan Sekolah Tak Terbatas di Bagian A, komputer terlebih
dahulu akan mengalokasikan penempatan sekolah kepada siswa pada Rentang Nilai
Kawasan 1 sesuai dengan urutan pilihan sekolah yang diinginkan. Setelah
menyaring pilihan sekolah semua siswa dalam rentang ini, komputer selanjutnya
akan melakukan prosedur yang sama untuk memproses pilihan sekolah siswa di
Rentang Nilai Kawasan 2 dan kemudian pilihan sekolah siswa di Rentang Nilai
Kawasan 3. Siswa yang berhasil mendapatkan penempatan di Bagian A tidak akan
dialokasikan penempatan di Bagian B. Jika siswa tidak mendapatkan alokasi
penempatan sekolah di Bagian A setelah semua sekolah pilihannya habis, dia akan
dialokasikan penempatan sekolah di Bagian B.
Saat memproses Pilihan Sekolah Terbatas di Bagian B, komputer terlebih dahulu
akan mengalokasikan penempatan sekolah kepada siswa pada Rentang Nilai
Jaringan 1 sesuai dengan urutan pilihan sekolah yang diinginkan. Jika siswa tidak
mendapatkan alokasi penempatan sekolah meski setelah semua sekolah pilihannya
habis, komputer akan mengalokasikan penempatan dari sisa bangku yang ada di
jaringan sekolah tersebut. Setelah semua siswa di Rentang Nilai Jaringan 1
mendapatkan alokasi penempatan, komputer akan melakukan prosedur yang sama
untuk memproses pilihan siswa di Rentang Nilai Jaringan 2 dan kemudian siswa di
Rentang Nilai Jaringan 3.
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Jika orang tua telah memilih secondary schools yang pada akhirnya tidak
menawarkan bangku S1 berdasarkan sistem SSPA dalam alokasi tahun ajaran ini,
pilihan sekolah tersebut tidak akan diproses.
(12)

T

Apa kegunaan nomor acak?

J

Nomor acak dihasilkan oleh komputer sebelum menjalankan program alokasi pusat.
Nomor acak ini digunakan untuk menentukan urutan alokasi siswa dalam rentang
nilai alokasi yang sama. Jika permintaan untuk bangku sekolah di satu secondary
schools tertentu melebihi daya tampung, siswa dengan nomor acak lebih kecil dalam
rentang nilai alokasi yang sama akan mendapatkan alokasi penempatan sekolah
terlebih dahulu. Nomor acak tidak ada kaitannya dengan Nomor Induk Siswa atau
data pribadi siswa, dan tidak akan disimpan setelah prosedur alokasi selesai.

Bagian Alokasi Penempatan Sekolah
Biro Edukasi
Desember 2020 (Diperbarui)
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Sistem Alokasi Penempatan Secondary schools 2019/2021
(Untuk Penerimaan ke Kelas 1 Sekolah Menengah pada Bulan September 2021)
Pertanyaan yang Sering Diajukan

Lainnya
Sekolah Feeder dan Nominasi
(1)

T

Bagaimana pengaturan penerimaan siswa Kelas 1 Sekolah Menengah (S1)
untuk Kelas 6 Sekolah Dasar (P6) yang belajar di sekolah feeder/nominasi?

J

Secara umum, setelah dikurangi siswa yang mengulang dan penempatan khusus
(DP), secondary schools feeder dapat menyediakan 85% dari tempat yang tersisa
untuk sekolah dasar feeder, dan dan 25% untuk secondary schools yang dinominasi
dari tempat yang tersisa untuk sekolah dasar nominasinya pada tahap Alokasi Pusat
(CA). Siswa P6 dari sekolah feeder/nominasi dapat memperoleh tempat yang
tersedia jika ia berada di Rentang Nilai Jaringan 1 atau 2 dan telah memilih
secondary schools feeder/nominasi tersebut sebagai pilihan pertamanya dalam
Bagian B Pilihan Sekolah Terbatas. Orang tua dapat mencari informasi ke secondary
schools feeder/nominasi secara langsung.
Jika jumlah siswa yang dapat diterima melebihi jumlah bangku yang tersedia,
pilihan prioritas untuk pengalokasian berdasarkan pada Rentang Nilai Jaringan
siswa dan nomor acak hingga seluruh tempat yang tersedia terisi. Sebaliknya, semua
tempat yang tersedia, jika ada, secara otomatis akan digunakan sebagai tempat
terbuka untuk alokasi.
Jika siswa P6 sekolah feeder atau nominasi disetujui untuk alokasi lintas jaringan,
dia tidak akan memenuhi syarat untuk penempatan cadangan sekolah feeder atau
nominasi.

Sekolah “Through-train”
(2)

T

Apa saja pengaturan penerimaan S1 untuk siswa P6 yang belajar di sekolah
“through-train”?

J

Siswa P6 dari sekolah “through-train” (terpadu) dapat memilih untuk langsung
melanjutkan ke secondary schools terhubungnya. Jika siswa mendaftar untuk DP
secondary schools yang berpartisipasi atau tempat S1 pada secondary schools
Skema Subsidi Langsung/Direct Subsidy Scheme yang tidak berpartisipasi dalam
Sistem Alokasi Penempatan Secondary schools (NDSS secondary schools) (tidak
masalah berhasil atau tidak), atau berpartisipasi dalam CA, siswa tersebut tidak
diizinkan untuk mempertahankan haknya untuk melanjutkan secara langsung ke
secondary schools terpadu.
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Secondary schools Skema Subsidi Langsung
(3)

(4)

(5)

T

Apa yang perlu diperhatikan orang tua jika mereka ingin memasukkan
anaknya ke secondary schools Skema Subsidi Langsung (DSS)?

J

Orang tua harus memperhatikan bahwa DSS secondary schools mungkin
mengenakan biaya. Siswa yang sudah menyelesaikan Kelas 3 Secondary schools
dapat naik ke Kelas 4 Secondary schools (S4) di DSS secondary schools yang sama,
dan tidak akan ditempatkan secara terpusat pada S4 di sekolah lain yang didanai
oleh Biro Pendidikan (Education Bureau-EDB).

T

Apa perbedaan pengaturan alokasi DSS secondary schools yang berpartisipasi
bila dibandingkan dengan secondary schools negeri, berbantuan dan sekolah
yang mendapat bantuan hibah per kapita?

J

Untuk DSS secondary schools yang berpartisipasi, pada dasarnya penempatan
alokasi sama dengan secondary schools negeri, berbantuan dan sekolah yang
mendapat bantuan hibah per kapita, kecuali bahwa DSS secondary schools dapat
menyediakan lebih dari 30% dari tempat S1 mereka, karena penempatan DP dan S1
dari DSS secondary schools yang berpartisipasi dialokasikan atas dasar prinsip
“tidak-ada-pilihan tidak-ada-alokasi” di Bagian B Pilihan Sekolah Terbatas CA,
artinya siswa tidak akan ditempatkan di DSS secondary schools yang berpartisipasi
kecuali kalau mereka sudah menyertakan sekolah tersebut sebagai salah satu pilihan
di Bagian B dari CA.

T

Apa prosedur penerimaan untuk NDSS secondary schools?

J

Untuk NDSS secondary schools, mereka dapat menerima siswa menurut prosedur
dan jadwalnya sendiri dan siswa tidak akan dialokasikan melalui Sistem Alokasi
Penempatan Secondary schools (SSPA). Siswa dapat mendaftar di NDSS secondary
schools dalam jumlah yang tidak terbatas, dan penerimaan didasarkan pada kriteria
yang diatur oleh sekolah. NDSS secondary schools perlu menyerahkan Daftar Siswa
yang Berpartisipasi yang Diterima ke EDB pada awal Mei. Siswa yang masuk dalam
Daftar Siswa yang Berpartisipasi yang Diterima dari NDSS secondary schools tidak
akan dialokasikan tempat S1 pada secondary schools yang berpartisipasi, termasuk
sekolah yang memilih siswa tersebut sebagai pendaftar DP yang diterima.

13

Bahasa Indonesia

Siswa yang Tidak Berbahasa Tionghoa
(6)

T

Apa saja pengaturan alokasi untuk siswa yang tidak berbahasa Tionghoa
(NCS)?

J

Semua siswa yang memenuhi syarat, tanpa memandang ras atau tempat kelahiran,
memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di Secondary One pada sekolah
negeri berdasarkan Sistem SSPA yang adil dan transparan. Dengan kata lain, siswa
NCS serta siswa yang dapat berbahasa Cina akan dialokasikan di tempat S1
berdasarkan mekanisme yang sama. Siswa NCS dapat mendaftar ke dua secondary
schools yang berpartisipasi manapun pada tahap DP. Untuk penentuan pilihan di
tahap CA, mereka juga dapat menunjukkan pilihan mereka dengan memilih
maksimal tiga secondary schools dari jaringan sekolah mana pun di Bagian A dan
maksimal tiga puluh secondary schools dalam jaringan sekolah mereka sendiri di
Bagian B.

Bagian Alokasi Penempatan Sekolah
Biro Edukasi
September 2020
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