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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia telah meratifikasi hak-hak anak melalui Keputusan Presiden 

Nomor 36 Tahun 1990.1 Penggunaan Keputusan Presiden yang dihasilkan 

melalui konvensi hak-hak anak merupakan instrumen hukum untuk melindungi  

serta mempromosikan hak anak. Terdapat sepuluh (10)  hak anak berdasarkan 

konvensi hak-hak PBB tahun 1989, diantaranya ialah hak: bermain, 

mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatakan nama 

(identitas), mendapatkan status kebangsaan, mendapatkan makanan, 

mendapatkan akses kesehatan, dan mendapatkan rekreasi, mendapatkan 

kesamaan, dan berperan dalam pembangunan. 

Konsekuensi dari adanya aturan tersebut, sebagai penguat bahwa setiap 

negara wajib menjalankan layanan pendidikan untuk menghormati (to respect), 

melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) hak-hak anak. Selain menjadi 

hak anak, ternyata pendidikan juga sebagai hak setiap warga negara. Amanah 

UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya2.  

Pemerintah wajib mengambil peran dan bersikap tegas untuk 

mewujudkan hak setiap warga negara tersebut khususnya dalam hal 

 
1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Tentang Pengesahan Convention 

On The Rights Of Ther Childs (Konvensi Tentang  Hak-Hak Anak). 

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab XIII pasal 31 ayat (1) dan (2). 
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pendidikan. Pemerintah menyatakan bahwa pemerintah memperhatikan 

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan strategi mengedepankan 

investasi di bidang pendidikan dalam APBN 2019. Hal ini untuk memperkokoh 

pondasi bangsa menuju kemakmuran dan dijalankan untuk menghasilkan SDM 

Indonesia yang berkualitas serta mampu berkompetisi dengan percaya diri di 

dunia internasional.3 

Dengan demikian pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber 

daya manusia untuk pembangunan di setiap negara. Bahkan adanya 

modernisasi dan globalisasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang 

berkualitas. Tidak salah jika pandangan tersebut menggambarkan kepada kita 

semua bahwa pendidikan adalah dasar penopang setiap orang dalam 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki, tabungan masa depan, sumber 

investasi bagi anak sebagai generasi penerus untuk menghidupkan dan 

mengharumkan bangsa pada masa mendatang. Oleh karena itu, pendidikan 

yang adil dan berkualitas merupakan sebuah keniscayaan. 

Dalam mengupayakan pendidikan sebagai penunjang peningkatan 

kapasitas dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di suatu negara, 

tentu diperlukan suatu sistem pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan. 

Tujuan nasional negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan 

(preambule) UUD 1945 yaitu pada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Maka tidak ada alasan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk 

tidak memenuhi hak pendidikan yang wajib didapatkan oleh setiap orang. 

 
3 Sakti, Nufransa Wira. 2018. APBN 2019: Untuk Kemakmuran yang Berkeadilan. Jurnal Media 

Keuangan. Volume XIII. No.135 Hal. 3. 
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Bahkan untuk menunjang hal tersebut sebagaiamana pasal 31 ayat (3) 

UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang dan pada ayat (4) 

menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta 

dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional. 

Penyelenggaraan kebijakan publik dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mencerminkan 

bagaimana pelaksanaan tanggungjawab pemerintah terhadap warga negaranya. 

Namun perlu diukur apakah implementasi kebijakan publik khusususnya pada 

sektor pendidikan sudah sesuai, sehingga memberikan dampak positif pada 

masyarakat. 

Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang cerdas, pada 

dasarnya negara kita sudah mengatur secara rinci program wajib belajar sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. 

Wajib belajar adalah jangka minimal warga negara Indonesia harus mengikuti 

program pendidikan atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah 

(MI) atau bentuk lain yang sederajat sekolah menengah pertama (SMP) dan 
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madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.4 Namun, sudah 

lama mencuat persoalan pemberlakuan wajib belajar 12 tahun sejak Juni 2015 

oleh pemerintah meskipun tidak diatur secara spesifik dalam payung hukum 

aturan nasional, tapi mengajak peran serta pemerintah daerah dalam 

pelaksanaannya. Secara tersirat pemerintah sudah bermaksud memberlakukan 

program wajib belajar hingga SMA atau sederajat yang wajib dipenuhi oleh 

setiap warga negara. 

Untuk mencapai pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat, tentu 

tahapan yang harus dilewati oleh calon peserta didik ialah adanya seleksi 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan terkait PPDB di tahun 

ajaran 2019/2020 ialah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-

kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

dan Sekolah Menengah Kejuruan.  

Sayangnya, kebijakan tersebut mengubah kebijakan PPDB sebelumnya 

yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 

Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- 

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605). Hal ini membuat pemerintah 

sebagai pemberi layanan dan masyarakat harus kembali melakukan 

penyesuaian. 

 
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 47 Tahun 2008. Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Tentang 

Wajib Belajar. 
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Sebab Peraturan Menteri tersebut digunakan sebagai pedoman bagi 

Kepala Daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB, untuk 

menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya dan Kepala Sekolah dalam 

melaksanakan PPDB5. Setidaknya yang menjadi penyesuaian adalah ketentuan 

mekanisme pendaftaran PPDB dan kuota daya tampung sekolah.  

 

Gambar 1. 1 Perubahan Sistem Pada PPDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (https://www.instagram.com/p/ByrihnilFHw/?utm) 

Dalam hal ini pendaftaran PPDB diatur melalui tiga jalur yaitu zonasi, 

prestasi dan perpindahan tugas orang tua/wali6. Namun calon peserta didik 

hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB7. Calon 

 
5 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pasal 3 huruf (b). 

6 Ibid. Pasal 16 ayat (1). 

7 Ibid. Ayat (5). 
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peserta didik dapat memlih dengan ketentuan apabila pendaftaran PPDB 

melalui jalur zonasi maka sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah 

ditetapkan, apabila calon peserta didik ingin di luar zonasi domisili peserta 

didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi8. Selain itu 

terkait dengan kuota atau daya tampung sekolah diatur bahwa jalur zonasi 

paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah, jalur 

prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, jalur 

perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya 

tampung sekolah. 

Konsekuensi dari hal tersebut adalah PPDB jalur zonasi mempunyai 

daya tampung lebih banyak dan menjadi prioritas. Namun bagi peserta didik 

yang akan mendaftar PPDB melalui jalur zonasi, sekolah-sekolah negeri yang 

masuk ke dalam zonasinya sudah dibatasi oleh pembuat kebijakan (pemerintah 

daerah). Hal inilah  yang menimbulkan permasalahan. Sebab pembangunan 

sekolah negeri yang tidak merata di suatu daerah, dalam persepsi masyarakat 

tiap sekolah negeri tentu berbeda kualitasnya bahkan dalam wilayah zonasi 

calon peserta didik barangkali tidak ada sekolah negeri yang masuk dalam 

zonanya. Selain itu daya tampung sekolah negeri yang ada belum tentu 

mencukupi untuk menampung peserta didik. 

Terbukti dengan adanya kebijakan PPDB tersebut, pelaksanaan PPDB 

2019 menuai pro dan kontra di sejumlah daerah dengan adanya kebijakan 

 
8 Ibid. Ayat (6). 
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tersebut terutama disebabkan sistem zonasi9. Bahkan pembahasan mengenai 

kebijakan PPDB tersebut menjadi krusial karena banyak pihak khususnya wali 

murid merasa kecewa akibat dari sistem zonasi tersebut.  

Pelaksanaan PPDB 2019/2020 di Jawa Timur sendiri cukup 

menggemparkan berbagai media. Adanya protes, demo dan aksi lainnya yang 

dilakukan masyarakat menunjukkan kurang maksimalnya pelaksanaan PPDB 

tersebut. Dinas pendidikan Jawa Timur sempat melakukan penghentian 

sementara seluruh proses PPDB 2019 untuk jenjang SMP negeri. Keputusan 

tersebut akibat dari unjuk rasa wali murid di depan Gedung Negara Grahadi 

dimana adanya keresahan masyarakat khususnya wali murid atas pelaksanaan 

PPDB sistem zonasi. Salah satu wali murid Ratna, menilai bahwa kebijakan 

sistem zonasi tersebut merugikan calon peserta didik di Jatim karena peluang 

diterima masuk sekolah negeri lebih kecil. Beberapa anak mereka yang 

nilainya bagus namun gagal masuk sekolah negeri, dalam artian banyak calon 

peserta didik yang tidak lolos PPDB akibat dari sistem zonasi, sehingga itu 

tidak adil menurutnya.10 

Permasalahan PPDB 2019/2020 dengan sistem zonasi juga 

memanaskan masyarakat Kota Malang. Terdapat puluhan wali murid komplain 

kepada DPRD Kota Malang terkait sistem zonasi yang banyak dikeluhkan oleh 

 
9 Danu Darmajanti, “Sekolah Berdasarkan Zonasi Setuju Atau Tidak” (Online). Diakses melalui 

https://news.detik.com/pro-kontra/d-4594558/sekolah-berdasarkan-sistem-zonasi-setuju-atau-

tidak pada 26 Oktober 2019. 

10 Wijayanto (Ed). “Didemo Wali Murid, Dindik Jatim Stop Sementara PPDB Sistem Zonasi” 

(Online). Diakses melalui https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/06/20/142239/didemo-

wali-murid-dindik-jatim-stop-sementara-ppdb-sistem-zonasi pada 26 November 2019. 
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masyarakat. Menurut salah satu wali murid yaitu Niken Novianti Kadiputri 

bahwa pelaksanaan sistem zonasi tersebut telah merugikan. Karena, jarak yang 

ditetapkan pihak sekolah dirasa tidak sesuai yang seharusnya jaraknya lebih 

dekat dengan sekolah yang dituju anaknya, justru mendapatkan lokasi lebih 

jauh begitupun sebaliknya.11 Contoh lain permasalahan PPDB di Kota Malang 

ialah siswa dari Kabupaten Malang tidak bisa mendaftat di Kota Malang. 

Pasalnya, Kemendikbud ingin setiap siswa sekolah di domisilinya. Jadi, siswa 

dilarang mendaftar melalui jalur prestasi untuk sekolah di Kota Malang. 

Sementara mereka yang ingin mendaftar online hanya dibatasi dua SMA yaitu 

SMAN 6 dan SMAN 10 yang lokasinya dekat dengan kabupaten.12 

Malang Corruption Watch (MCW) sebagai lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) atau dalam bahasa Inggris disebut Non-Government 

Organisation (NGO) membuka pengaduan pelayanan publik sejak dibukanya 

PPDB di Kota Malang. Dalam hal ini, MCW mengadvokasi terkait 

permasalahan pada proses PPDB tahun ajaran 2019/2020.  

Advokasi sendiri merupakan suatu tindakan untuk mempengaruhi 

maupun mendukung suatu hal maupun seseorang yang mana ada kaitannya 

dengan kebijakan publik.13 Maka, MCW mencoba melakukan sebuah advokasi 

 
11 Firdausi, A. C. 2019. “Curhat Masalah Sistem Zonasi PPDB, DPRD Kota Malang Digeruduk 

Wali Murid”. Diakses melalui https://www.malangtimes.com/baca/39839/20190523/ 

162000/curhat-masalah-sistem-zonasi-ppdb-dprd-kota-malang-digeruduk-wali-murid pada 26 

Oktober 2019. 

12 Radar Malang. “PPDB 2019, Siswa Dari Kabupaten Tidak Bisa Daftar ke Kota Malang” (online). 

Diakses melalui https://www.jpnn.com/news/ppdb-2019-siswa-dari-kabupaten-tidak-bisa-daftar-

ke-kota-malang pada 27 November 2019. 

13 KADIN. Membangun Kadin yang Efektif. 2017. Jakarta: Kadin Indonesia. Hal. 4. 
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atas kebijakan termuat dalam Permendikbud seperti yang sudah dijelaskan 

secara singkat di atas, yang mana diimplementasikan oleh pemerintah Kota 

Malang agar terdapat sebuah perubahan sesuai masalah yang ada di lapangan 

dan yang diadukan oleh masyarakat pada MCW. 

Terdapat puluhan pengaduan yang masuk ke MCW. Menurut MCW, 

ada beberapa masalah pada proses penerimaan peserta didik baru tersebut, 

namun yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat ialah system zonasi 

yang belum berjalan cukup baik dan dirasa merugikan murid. Menghadapi 

beberapa persoalan yang banyak masuk ke MCW bukanlah hal yang mudah 

untuk diadvokasi yang kemudian selesai. Tentu banyak proses yang dilewati 

demi mewujudkan kepentingan public tersebut. Sehingga sangat menarik 

untuk diteliti mengenai proses advokasi yang dilakukan oleh MCW dalam 

proses pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020 di Kota Malang tersebut. 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Malang Corruption Watch dengan 

judul penelitian Advokasi Sosial Pada Sektor Pendidikan (Proses Advokasi 

Malang Corruption Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 

2019/2020 di Kota Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

mencoba untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. Apa problematika pada proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 

2019/2020 di Kota Malang? 
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2. Bagaimana proses advokasi sosial Malang Corruption Watch pada sektor 

pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2019/2020 

di Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti, yaitu: 

1. Untuk mengetahui apa saja problematika sosial yang ada pada proses 

penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses advokasi sosial yang dilakukan oleh 

Malang Corruption Watch dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik 

Baru di Kota Malang tahun ajaran 2019/2020. 

D. Manfaat Penelitian   

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, maka 

diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik untuk 

peneliti sendiri maupun untuk pihak lain. Adapun manfaat tersebut baik secara 

akademis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan serta 

menjadi sumber wawasan dan pengetahuan baru bagi semua orang 

khususnya mahasiswa Kesejahteraan Sosial Universitas 

Muhammadiyah Malang dalam hal Advokasi Sosial Pada Sektor 

Pendidikan. 

b. Sebagai rujukan dan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan 

mendatang mengenai advokasi sosial pada sektor pendidikan.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan baik pemerintah, 

lembaga atau instansi, serta masyarakat, sehingga akan memberikan 

dampak baik terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di 

Kota Malang. 

b. Sebagai masukan dan kontribusi khususnya pada Malang 

Corruption Watch mengenai proses advokasi pada sektor 

pendidikan.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka diperlukan 

batasan-batasan atau fokus pembahasan. Dengan demikian, peneliti 

memfokuskan batasan masalah sebagai berikut:  

1. Profil Malang Corruption Watch. 

2. Mengetahui fokus advokasi Malang Corruption Watch. 

3. Mengetahui masalah-masalah pada proses PPDB di Kota Malang tahun 

ajaran 2019/2020? 

4. Proses advokasi MCW dalam PPDB Kota Malang tahun ajaran 

2019/2020? 

 

 

 

 

 


