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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menjelaskan advokasi sosial sector pendidikan, lebih 

spesifiknya diambil studi kasus pada proses advokasi Malang Corruption 

Watch dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Malang 2019/2020. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas mengenai 

advokasi ataupun non-governmental organization yang dalam Bahasa 

Indonesia diartikan lembaga swadaya masyarakat, yaitu: 

Pertama, penelitian Muliansyah Abdurrahman (Jurusan Ilmu 

Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Malang) yang dilakukan pada tahun 2009 dengan judul 

skripsi, “Strategi Non-Governmental Organization (NGO) Dalam Advokasi 

Publik (Studi Pada Malang Corruption Watch di Kota Malang.) Adapun hasil 

dari penelitian ini proses strategi MCW dalam advokasi public ialah cara 

pendampingannya kepada masyarakat, transformasi pendidikan public, melalui 

riset dan publikasi, maka dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat 

dalam mengadukan persoalan kebijakan, membuat masyarakat mandiri, kehati-

hatian pemerintah dalam agenda pembuatan kebijakan public kedepannya, 

serta membuat para pejabat takut untuk melakukan korupsi atas uang rakyat. 

Namun, terdapat factor penunjang dari MCW sendiri yaitu keuletan, 
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keharmonisan dan kemanusiaan dari internanya yang mendorong tercapainya 

cita-cita MCW.14 

Hal yang membedakan dari penelitian Muliansyah dan penelitian yang 

akan diteliti oleh peneliti yaitu pada sektor pembahasan. Jika Muliansyah lebih 

fokus pada strategi NGO yangberarti MCW dalam advokasi public, maka lebih 

mengarah pada strategi MCW secara general. Namun, fokus peneliti dalam 

penelitian ini ialah memfokuskan pada proses atau cara MCW dalam 

melakukan advokasi di sektor pendidikan, lebih khusus PPDB 2019/2020 di 

Kota Malang. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mayedha Adifirsta, Jurusan 

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tahun 2019, dengan judul skripsi “Peran Forum 

Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Dalam Advokasi Sosial Peraturan 

Daerah Tentang Pendidikan di Kota Malang”. Hasil dari penelitian ini bahwa 

peran FMPP ialah sebagai educator dan negosiator. Bentuk advokasinya yaitu 

advokasi legislative berarti advokasi dengan tujuan mempengaruhi kebijakan. 

Adanya factor penghambat yaitu dari internal kurangnya terorganisir, adanya 

kebutuhan pribadi, minimnya regenerasi dan SDM yang masih rendah. Faktor 

eksternal, lembaga yang tidak berbadan hukum serta masih lemahnya 

dukungan dari masyarakat. Namun, ada juga faktor pendukungnya yaitu dari 

 
14 Abdurrahman, Muliansyah. 2009. Strategi Non-Governmental Organization (NGO) Dalam 

Advokasi Publik (Stdui Pada Malang Corruption Watch di Kota Malang. Skripsi tidak diterbitkan. 

Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang.  
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internal yang memiliki kepedulian tinggi, dan minimnya tanggungjawab rumah 

tangga. Serta faktor eskternal yaitu dukungan dari praktisi dan aademisi.15 

Meskipun sama dalam sektor pembahasan mengenai advokasi 

pendidikan dan NGO, namun adanya perbedaan bahwa penelitian oleh 

Mayedha lebih pada pendidikan secara luas serta NGO yang dijadikan setting 

berbeda. Sedangkan pada penelitian Proses advokasi MCW dalam PPDB Kota 

Malang tahun ajaran 2019/2020 menggunakan setting NGO MCW dan 

pendidikan yang dibahas lebih spesifik pada masalah PPDB. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Pipit Choirul Puspitasari, 

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosia dan Ilmu Politik, 

Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2019, dengan judul skripsi 

“Advokasi Sosial Anak Jalanan di Kota Malang (Studi Pada Komunitas Aku 

Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan di Kota Malang, Jawa Timur”. Hasil 

dari penelitian ini yaitu proses advokasi sosial anak jalanan di komunitas Aku 

Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan Kota Malang penanganan kasusnya 

harus sesuai dengan alur dan teori yang ada. Hal lain yang menjadi hasil dari 

penelitian ini ialah dalam setiap kegiatan proses advokasi ada hambatan baik 

dari pihak internal ataupun eksternal. Hal tersebut menjadi hambatan dan 

memiliki risiko dalam  proses advokasi, sehingga diperlukan adanya solusi 

untuk menangani hal tersebut.16 

 
15 Adifirsta, Mayedha. 2019. Peran Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Dalam Advokasi 

Sosial Peraturan Daerah Tentang Pendidikan di Kota Malang. Skripsi tidak diterbitkan. Malang, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang. 

16 Puspitasari, Pipit. C. 2019. Advokasi Sosial Anak Jalanan di Kota Malang. (Studi Pada Komunitas 

Aku Juga Anak Bangsa Jaringan Kemanusiaan di Kota Malang Jawa Timur). Skripsi tidak 

diterbitkan. Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Muhammdiyah Malang. 
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Persamaan dalam pembahasan mengenai advokasi sosial pada 

poenelitian yang dilakuakan oleh Pipit dengan penulis, tidak berarti sama 

secara keseluruhan. Perbedaan konteks advokasi yang dilakukan oleh lembaga, 

karena Pipit membahas mengenai anak jalanan. Sedangkan penulis berfokus 

pada sektor pendidikan lebih tepatnya Proses PPDB. Begitu juga lembaga yang 

digunakan sebagai tempat setting yanbg digunakan oleh penulis berbeda 

dengan Pipit. 

B.    Konsep Advokasi Sosial 

Dalam gerakan sosial, kita mengenal dengan istilah advokasi. Istilah 

advokasi sudah menjadi hal yang tidak asing didengar, tidak hanya di Indonesia 

bahkan juga di kancah dunia. Namun terkadang masyarakat menganggap 

kegitan advokasi merupakan hal yang menyeramkan, penuh tantangan dan 

dilakukan oleh orang-orang hebat. Adanya perubahan kebijakan public yang 

didesak, dipengaruhi, telah menggabarkan bahwa pada hakekatnya aktivitas ini 

memperjuangkan suatu hal agar terjadi perubahan. Sementara itu, di Indonesia 

sendiri para pelaku advokasi lebih cenderung dilakukan oleh aktivis, LSM, 

maupun NGO yang bergerak pada isu-isu kemanusiaan.  

1. Pengertian Advokasi 

a. Menurut Mansour Fakih, advokasi ialah suatu usaha untuk 

mempengaruhi dan mendesak pada pemerintah agar mengubah suatu 

kebijakan secara bertahap, maju sistematis serta terorganisir dengan 

adanya dampak yang lebih luas di dalam masyarakat.17 

 
17 Topatimasang, Roem. (Ed). 2016. Mengubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: INSISTPress. Hal. 

Viii. 
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b. Apabila mengadopsi dari bahasa Inggris kamus oxford, kata advokasi 

yang tertulis to advocate tidak berarti hanya untuk ‘membela’ (to 

defend), namun juga berarti ‘memajukan’ maupun ‘mengemukakan’ (to 

promote), dalam artian lain juga berarti berusaha ‘menciptakan’ (to 

create) sesuatu yang baru yang belum ada.18 

c. Sheila Espine-Villaluz berpendapat bahwa advokasi merupakan aksi 

strategis dan terpadu baik dilakukan secara perorangan maupun  

kelompok guna memasukkan suatu masalah ataupun isu ke dalam 

agenda kebijakan, lalu mendorong para pembuat kebijakan untuk 

menyelesaikan masalah itu, dan membangun  banyak dukungan atas 

kebijakan public yang telah diambil untuk diselesaikan masalahnya.19 

2. Pengertian Advokasi Sosial 

a. Advokasi sosial yaitu sebagaimana diungkapkan oleh Zastrow berarti 

suatu aktivitas untuk menolong klien atau kelompok klien disaat 

mereka tidak mendapatkan atau ditolak oleh instansi maupun 

penyelenggara layanan serta membantu untuk memperluas agar 

semakin banyak orang yang membutuhkan layanan tersebut dapat 

mencapainya.20 

 
18 Ibid. Hal. 7.  

19 Wildan, Muhammad. dkk. 2014. Workshop Advokasi Sosial.Yogyakarta: CISForm. Hal. 18. 

20 Darmawan, Widya. dkk. “Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian 

Pustaka” dalam Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat. Vol. 6. No.1. Hal. 99. 
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b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa advokasi 

social dimaksudkan untuk melindungi dan membela sesorang, 

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.21 

 

Berkaca pada pengertian-pengertian di atas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa advokasi sosial merupakan suatu usaha maupun strategi 

yang terorganisir untuk mencapai sebuah tujuan yang dalam hal ini tujuan itu 

merupakan adanya perubahan pada suatu kebijakan sebagai bentuk melindungi 

dan mewujudkan hak sesorang/kelompok/masyarakat. 

 Keberhasilan yang dicapai dalam melakukan sebuah advokasi tentu 

dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Ismail Nawawi, ada 5 hal yang 

mempengaruhi keberhasilan advokasi. Pertama, kemahiran dalam memilih isu 

dan membuat strategi kampanye. Kedua, mencari dukungan dari stakeholder 

terkait, dan memperjelas siapa yang menjadi sasaran advokasi. Ketiga, Fokus 

pada hasil, rencana, kekreatifan, kolaborasi, persuasive, fokus pada isu tertentu, 

dll. Keempat, pengetahuan tentang siapa saja yang terlibat ataupun 

terpengearuh dalam kasus. Terakhir, pengetahuan dan menentukan peranngkat 

apa saja yang diperlukan.22 

Jadi, tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam kegiatan advokasi sebagai elemen pendukung 

pelakasanaannya. Karena apabila kita tidak memperhatikan hal-hal tersebut, 

 
21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 

16. Ayat (1). 

22 Nawawi, Ismail. 2009. PUBLIC POLICY Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. 

Surabaya: Pmn. Hal 182.  



 

18 

 

ataupun hal lain yang belum tertera di atas, akan sulit untuk menentukan 

keberhasilan advokasi yang dilakukan atau tidak adanya fokus dan target yang 

ingin dicapai. 

3. Tujuan dan Jenis – Jenis Advokasi 

 Advokasi perlu dilakukan apabila ada sebuah kebijakan yang tidak 

pro terhadap kelompok masyarakat, atau juga dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut ada hal yang mengganjal. Sehingga penting untuk dilakukan 

advokasi sebagai salah satu upaya pembelaan hak publik, secara tidak 

langsung mengisyaratkan bahwa advokasi untuk memperjuangkan pubik 

bukan hanya kepentingan ataupun hak individu. Setiap kegiatan atau 

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang/kelompok tentu memiliki tujuan 

sesuai dengan fokusnya.  

Tujuan advokasi sendiri tidak jauh berbeda seperti halnya yang 

tercantum pada berbagai pengertian advokasi di atas. Beberapa tujuan dari 

advokasi, diantaranya:23 

a. untuk mendapatkan komitmen dalam pendampingan masyarakat dalam 

menjamin hak-haknya. 

b. mengadakan perbaikan substansi sesuai dengan apa yang menjadi 

tuntutan masyarakat. 

c. perbaikan dalam proses penyusunan kebijakan atau lebih melibatkan 

partisipasi masyarakat. 

d.  adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah. 

 

 
23 Ibid. Hal 183. 



 

19 

 

Pembelaan dengan berbagai cara yang dilakukan mengingatkan 

pada pemerintah bahwa sejatinya suatu hal yang diadvokasi tersebut 

merupakan kebutuhan publik, sehingga menjadi tanggungjawab negara 

untuk memenuhinya. 

 

 Adapun jenis advokasi secara umum yaitu advokasi litigasi dan non 

litigasi.  

a. Advokasi litigasi  

 Advokasi litigasi merupakan suatu advokasi yang dilakukan 

sampai ke tingkat pengadilan guna mendapatkan keputusan hukum 

yang resmi. Bentuk-bentuk dari advokasi ini yaitu class-action, 

judicial riview, dan legal standing. Proses sebelum kasus atau 

sebuah perkara dibawa ke system persidangan pengadilan, 

pendampingan klien saat pemeriksaan maupun penyidikan di 

kepolisisan serta proses penuntutan di tingkat kejaksaaan juga 

termasuk dalam proses advokasi litigasi.24 

b. Advokasi non litigasi 

 Advokasi non litigasi ialah advokasi yang dilakukan tidak 

sampai pada tingkat pengadilan yang biasanya dilakukan melalui 

kegiatan-kegiatan seperti negosiasi, pengorganisasian masyarakat, 

desakan massa, dll. Banyak tenaga terkuras dalam proses tersebut, 

tak heran jika membutuhkan tenaga juga waktu yang lebih lama. 

Apabila sebuah kasus dapat diselesaikan pada tingkat non litigasi, 

 
24 Muhammad. Op. Cit. Hal. 51. 
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maka sesuai dengan dasar prinsip pengadilan yaitu murah, 

sederhana dan cepat.25 

 

Pada dasarnya, baik advokasi litigasi maupun non litigasi dalam 

prakteknya dapat dilakukan secara bersamaan atau secara sendiri-serndiri. 

Menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dan keadaan lapangan. 

Sehingga, tidak perlu mengacu harus melakukan salah satu saja, tapi 

menyesuaiakan juga dengan kebutuhan. 

4. Strategi Advokasi 

 Berbagai strategi advokasi agar dapat tercapai secara maksimal 

maka dirancang dan dilakukan analisis sebagai berikut:26 

1. Merancang Sasaran Advokasi  

2. Menganalisis Kelompok Kepentingan 

3. Menganalisis Kelembagaan 

4. Membangun Kerjasama 

5. Mengajukan Konsep Perubahan 

6. Mempengaruhi Penentu & Implementator Kebijakan 

7. Pemantauan & Evaluasi Terhadap  Hasil Advokasi 

Tujuh poin di atas bisa menjadi salah satu alternatif para pegiat 

advokasi untuk menentukan strategi. Sasaran sangat penting untuk 

menentukan langkah awal siapa yang sebenarnya akan diperjuangkan. 

 
25 Koranperdjoengan. “Penitngnya Advokasi Non Litigasi” (Online). Diakses melalui https://www 

.koranperdjoeangan.com/pentingnya-advokasi-non-litigasi/ pada 27 November 2019. 

26  Ibid. Hal. 185. 
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Identifikasi stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang 

diadvokasi. Kelembagaan sebagai alat untuk mengetahui seperti struktur 

birokrasi pemerintah.  

Membangun kerjasama dengan berbagai organisasi profesi yang 

mempunyai keahlian dan maun mendukung dalam proses advokasi. Dalam 

mewujudkan perubahan kebijakan penting menyusun konsep perubahan, 

baik dengan peninjauan kembali, mendiskusikan dengan isntansi terkait, dll. 

Memberi pengaruh pada penentu kebijakan dalam hal ini pemegang 

kekuasaan tertinggi agar mempertimbang hal-hal yang diajukan oleh 

seseorang/kelompok yang sedang melakukan advokasi. Hingga akhirnya 

mengevaluasi atas perjalanan proses advokasi. 

 

Gambar 2. 1 Bagan Alur Advokasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Roem Topatimasang, dkk. 

 

 

 

Sumber: Buku Roem Topatimasang, dkk. 
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Alur advokasi ini menggambarkan bahwa sebelum memulai 

advokasi maka harus membentuk tim inti untuk melakukan advokasi. Lalu, 

tim inti akan mengumpulkan berbgai informasi baik dari sumber media 

maupun non-media, membangun aliansi yaitu melihat pihak-pihak yang 

bisa diajak bekerjasama, identifikasi korban untuk menganilisis apa 

sebenarnya masalah yang terjadi, dan bangun komunitas sesuai dengan 

pihak-pihak yang telah dibentuk di atas. Setelah semua itu terkumpul, 

dilanjutkan dengan analisis data untuk menunjang argumentasi dalam 

advokasi, dan kemas isu sedemikian menarik dan jelas. Setelah itu, tim 

harus menyiapkan alternatif pemecahan, bangun opini melalui media massa 

ataupun mulut ke mulut, pengaruhi pembuat kebijakan melalui pendekatan 

personal, siapkan pembelaan jika pembuat kebijakan menyangkal 

argumentasi tim, dan yang terakhir yaitu aksi untuk merebut adanya 

perubahan. 

Langkah-Langkah Advokasi:27 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Tim CiBa. 2006. Teknik Analisis dan Advokasi Anggaran. Jakarta: CiBa dan FES. Hal 22. 
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Pertama, dalam mengumpulkan dan merumuskan isu dapat 

diperoleh dari berbagai sumber, seperti media massa. Dilanjutkan 

menyiapkan bahan atau alat dalam advokasi dimaksudkan ialah data-data 

pendukung seperti aturan-aturan (Undang-undang, APBD, Perda, dll). 

Bahan ini penting karena sebagai penunjang argumentasi dalam melakukan 

kegiatan advokasi. Ketiga, mengidentifikasi aktor-aktor kunci bisa dari segi 

eksekutif, legislatif, LSM, atau tokoh-tokoh di belakang layar. Keempat, 

memetakan potensi dan ancaman sebagai penunjang agar lebih siap dalam 

melakukan advokasi serta sebisa mungkin mengoptimalkan sumber daya 

yang ada. Kelima, menentukan strategi advokasi apakah akan menggunakan 

strategi konfrontatif atau kooperatif. Keenam, melaksanakan agenda 

advokasi sesuai momentum. Terakhir, Melakukan monitoring, pemantauan 

atau evaluasi untuk menyusun kembali rencana apa yang telah dilakukan. 

C. Konsep Pendidikan  

1. Pengertian Pendidikan  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.28 Inti 

dari pembahasan ini merupakan pengembangan potensi diri seseorang untuk 

penguat individu itu sendiri, baik dari segi spiritual maupun non spiritual. 

 
28 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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 Menurut Nurani Soyomukti, pendidikan merupakan suatu tujuan 

untuk memberdayakan diri dengan berbagai proses macam situasi. Ada 

beberapa aspek yang biasanya dipertimbangkan, seperti penyadaran, 

pencerahan, pemberdayaan, dan perubahan perilaku.29 Sedangkan 

pendidikan dalam bahasa Yunani diartikan pedagogic yang berarti ilmu 

menuntun anak. Orang Romawi lebih melihat pendidikan sebagai proses 

educare, berarti mengeluarkan dan menuntun, serta tindakan merealisasikan 

potensi dalam diri anak yang tela dimiliki sejak ia dilahirkan.30 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan 

sebuah jalan yang diambil dengan kesadaran untuk mengembangkan diri 

dengan berbagai aspek pertimbangan sehingga menciptakan suasana 

pembelajaran yang aktif. Dari penjelasan di atas juga dapat dilihat bahwa 

sebenarnya setiap individu atau kelompok memerlukan pendidikan sebagai 

pengarah melalui nilai-nilai transformasi sistem pengajaran maupun 

komukasi dengan lingkungan. 

2. Jenis-jenis Pendidikan  

a. Pendidikan In Formal  

Dapat dipahami bahwa pendidikan ini merupakan pendidikan 

dalam lingkungan keluarga, dimana setiap individu mendapatkan 

pendidikan pertama kali dari lingkungan keluarga. Dalam hal ini, 

individu lebih dididik untuk mengetahui sopan santun, etika, moral dan 

 
29 Soyomukti, Nurani. 2015. TEORI-TEORI PENDIDIKAN Dari Tradisional, (Neo) Liberal, 

Marxis-Sosialis, Hingga Post Modern. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA. Hal 21. 

30 Nurkholis. 2013. Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. Jurnal Kependidikan. Vol. 1. 

No. 1. Hal. 26. 
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sifat yang terpuji dengan tujuan menjadi anak yang baik kedepannya, 

berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial di masyarakat.31 

Lingkungan keluarga dalam pendidikan in formal ialah 

lingkungan dimana tempat bertemunya satu individu dengan individu 

lainnya dalam satu keluarga. Karena sejak anak lahir hingga tumbuh 

dewasa orang yang pertama ada disisihnya ialah keluarga, maka 

berbagai hal atau pendidikan awal yang akan didapat oleh seseorang itu 

dari anggota keluarganya.      

b. Pendidikan Formal  

Pendidikan formal biasa disebut dengan pendidikan 

persekolahan, dengan berbagai rangkaian jenjang yang telah baku 

seperti  sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah 

menengah atas (SMA), serta perguruan tinggi (PT).32 

Lingkungan formal atau disebut sekolah ialah tempat bertemunya 

antar individu satu dengan lainnya di lokasi pembelajaran.  Sistem 

pendidikan formal atau di lingkungan sekolah karena sudah ada standar 

operasional prosedur (SOP) yang ditentukan oleh pemerintah, baik 

tertuang dalam permendikbud, Dinas Pendidikan maupun pemerintah 

daerah yang berwenang. 

 

 

 
31 Adawiyah, Arabiatul. 2016. “Implikasi Pendidikan Non Formal Pada Remaja” dalam Jurnal 

Equilibrium Pendidikan Sosiologi. Vol. IV. No. 2. Hal. 1. 

32 Ibid. Hal. 2. 
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c. Pendidikan Non Formal  

Dalam model pendidikan non formal, memberikan peluang bagi 

setiap individu untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi 

melalui pembelajaran yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan non 

formal ialah setiap komunikasi yang berlangsung secara teratur dan 

terarah di luar sekolah. 

Lingkungan non formal atau masyarakat yaitu tempat 

berkumpulnya seseorang dengan orang lainnya dalam satu lingkungan, 

baik di desa satu ataupun desa lainnya. Dalam proses pembelajaran di 

masyarakat, kita tidak hanya diajarkan niali-nilai dan norma-norma, 

melainkan juga diajarkan akhlak, bertanggungjawab, sopan santun, dan 

sebagainya. 

3. Pendidikan Sebagai Hak Warga Negara 

Pendidikan yang dirasa penting oleh setiap orang dan selalu 

dibincangkan menjadi tanggungjawab negara bukanlah hanya sebuah 

retorika pembahasan dalam diskusi. Jaminan atas pendidikan sudah jelas di 

atur dalam UUD 1945, kemudian landasan itulah yang memperkuat posisi 

seorang warga negara untuk mengeyam pendidikan. UUD 1945 Bab XIII 

pasal 31 dijelaskan pada ayat 1-5, sebagai berikut:33 

a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 

b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya. 

 
33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bab XIII. Pasal 31. Tentang Pendidikan 

dan Kebudayaan. 
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c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system 

pendidikan nasional, ynag meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

diatur dengan undang-undang. 

d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua 

puluh persen dari angaran pendapatn dan belanja negara serta dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

kebutuhan penyelnggaraan pendidikan nasional. 

e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Langkah tersebut merupakan awal pijakan dari bentuk kepedulian 

terhadap pendidikan. Pemerintah wajib mendukung penyelenggaraan 

pendidikan dan masyarakat berhak mendapatkan pendidikan. Hak 

Pendidikan masyarakat tersebut merupakan hak dasar yang mutlak wajib 

dimililki oleh setiap orang. Tanpa adanya Pendidikan mustahil jika 

masyarakat dapat berpikir secara kritis, ikut aktif dan terlibat dalam 

bernegara, serta menguasai urusan-urusan pengembangan diri untuk 

mengingkatkan kualitas hidup dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. 

Disebutkan secara jelas dalam ayat (2) di atas bahwasanya 

penyelenggaran pendidikan dasar wajib dibiayai oleh pemerintah, artinya 

setiap peserta didik dibebaskan biaya. Pemerintah tidak boleh lepas 

tanggungjawab dalam pelaksanannya, karena sejatinya itu sudah harus 

disediakan oleh negara untuk mewujudkan pelayanan Pendidikan yang adil. 
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Adanya jaminan untuk masyarakat dalam mengakses layanan Pendidikan 

melalui aturan undang-undang, maka diharapkan juga masyarakat secara 

berani mau menuntuk haknya.  

4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

 Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB 

ialah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat 

untuk memperoleh pendidikan.34 Penerimaan peserta diidk baru merupakan 

rangkaian yang harus ditmpuh oleh calon peserta didik untuk diterima 

dalam sekolah tertentu. Tujuan dari PPDB sendiri untuk menjaring calon 

peserta didik sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

 Terdapat beberapa cara dalam proses PPDB. Terkadang setiap 

sekolah juga memiliki pedoman sendiri selain pedoman yang dipegang dari 

Permendikbud. Seperti tambahan-tambahan proses tes selain dokumen, 

terdapat interview, tes kesehatan, focus group discussion dan sebagainya. 

Dalam implementasinya ada yang menerapkan secara online maupun tulis. 

Namun dalam perkembangan zaman, pemerintah sendiri telah menentukan 

melalui sistem online.  

 Adapun PPDB tahun ajaran 2019/2020 menggunakan aturan 

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 

51 Tahun 2018b 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). 

 
34 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 30 Tahun 2019. Tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru. 
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Beralih dari aturan Nasional, PPDB Kota Malang juga diatur melalui 

Peraturan Wali Kota Malang35 sebagai acuan untuk menerbitkan 

pengumuman pelaksanaan PPDB Tahun ajaran 2019/2020 di Kota Malang. 

Wali Kota Malang juga mengeluarkan Keputusan perihal pelaksanaan 

PPDB Tahun 2019 di Kota Malang.36  

D.  Lembaga Swadaya Masyarakat 

1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat 

 Banyak pandangan mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) yang sudah meluas di kalangan akademisi maupun masyarakat. 

Menurut Ageng Nata Praja sendiri, LSM merupakan organisasi atau 

lembaga yang didirikan oleh seseorang maupun kelompok dengan secara 

sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan bukan 

berutujuan mencari keuntungan dari kegiatannya. Tidak hanya itu, 

melainkan memiliki ciri-ciri bukan bagian dari pemerintah birokrasi 

ataupun negara, tidak berorientasi pada keuntungan dalam setiap 

aktivitasnya, kegiatan yang dilakukan oleh LSM pun berfokus pada 

masyarakat umum.37 

 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam bahasa Inggris 

disebut sebagai Non-Governmental Organization (NGO) ialah sebuah 

 
35 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peserta Didik 

Baru 

36 Keputusan Wali Kota Malnag Nomor 188.45/150/35.73.112/2019 tentang Penetapan Zonasi 

Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2019/2020. 

37 Wulan, R. M.  & Muktiali, Muhammad. 2013. “Peran Non Governmental Orgaization (GIZ dan 

LSM Bina Swadaya) terhadap Klaster Susus Sapi Perah di Kabupaten Boyolaly” dalam Jurnal 

Wilayah dan Lingkungan. Vol. 1. No. 2. Hal. 159. 
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organisasi dari masyarakat sipil yang didirikan secara mandiri sebagai salah 

satu tindak lanjut penanganan isu maupun masalah sosial tertentu.38 LSM 

itulah sebagai kanal atau wadah oleh masyarakat sipil untuk menyalurkan 

segala bentuk aspirasi. Sehingga tidak heran apabila LSM yang sudah 

banyak berdiri melakukan berbagai macam bentuk advokasi sesuai dengan 

fokus organisasinya masing-masing. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembag swadaya 

masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut non governmental 

organization ialah suatu lembaga independen, mandiri bukan bagian dari 

birokrasi pemerintah, yang bertujuan untuk mengadvokasi 

permasalahansosial maupun permasalahan tertentu.   

2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

 Terdapat peran LSM yang dituliskan oleh Ravik Karsidi yang 

memuat pembagian antara sector mikro mapun makro, seperti berikut:39 

a. Peranan Makro 

 Menyikapi kebebasan pemerintah daerah dalam mengatur 

setiap keperluannya sesuai dengan otonomi daerah, maka sebagai 

LSM dalam peranan ini dapat menjaga independensi serta membuat 

organisasi lebih mandiri. Cara yang dapat dilakukan anatara lain: 

- Kembali mendirikan lembaga independen dalam berbagai level 

di daerah. 

 
38 Rejegunung, D. R. 2017. “Membangun NGO yang Kuat” (online).  Diakses melalui 

https://indonesia.fnst.org/content/ membangun-ngo-yang-kuat pada 11 November 2019. 

39 Wulan.  Loc. Cit.  
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- Mengembangkan pada kerja pengontrolan atas aktivitas 

pemerintah. 

- Menyebarluaskan permasalahan yang dihadapi atau yang ada. 

b. Peranan Mikro 

 Dalam hal ini, LSM dapat bergerak sebagai fasilitator 

kelompok masyarakat miskin dalam meningkatkan kapasitas diri, 

cara memecahkan masalah, serta pengelolaan sumber daya yang ada 

di sekitar. Cara yang dapat dilakukan antara lain: 

- Pengembangan daya saing. 

- Membantu melepaskan rakyat dari  isolasi atau masuk langsung 

pada jaringan pasar. 

- Pengembangan lembaga baik secara langsung maupun tidak 

 

Beberapa contoh LSM/NGO di Indonesia yang sudah tidak asing 

lagi di masyarakat seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan (KONTRAS), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan 

Jurnal Perempuan (YJP), dll. Namun, di Malang sendiri ada Malang 

Corruption Watch (MCW) yang tidak kalah terkenal dan cukup berpengaruh 

di Malang Raya dengan berbagai advokasi yang sudah dilakukan dalam 

berbagai macam problematika sosial.  
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E.  Pengertian Problematika 

Kata problematika berasal dari Bahasa Inggris yaitu problematic 

diartikan sebagai suatu persoalan atau masalah.40  Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia problematika yaitu masih menimbulkan masalah, atau dengan kata 

lain berarti hal-hal yang masih bisa menimbulkan suatu masalah namun belum 

bisa dipecahkan.41 Kata problematika kerap kali terdengar dan diucapkan oleh 

banyak orang dengan sebutan problem, dimaksudkan sebagai suatu masalah atau 

permasalahan. Adapun masalah sendiri ialah suatu persoalan atau kendala yang 

mana harus dipecahkan. Masalah dengan kata lain ialah kesenjangan anatara 

sebuah kenyataan yang ada dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik, 

sehingga tercapailah hasil yang maksimal.42 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan  bahwa yang 

dimaksud sebagai problematika ialah suatu permasalahan atau kendala dimana 

belum bisa terpecahkan dan menghambat  atau menjadi tidak maksimalnya 

dalam pencapaian suatu hal. Maka, problem-problem ini lah yang kemudin 

menjadi suatu bentuk agenda yang akan diselesaikan atau ditentukan solusinya. 

Karena, apabila probematika ini tidak dipecahkan/diselesaikan akan 

mengganggu aktivitas seseorang. 

 

 

 
40 Echolos, J.M. & Shadily, Hasan. 2000. Kamus Inggrs-indonesia. Jakarta: Gramedia. Hal. 440. 

41 Pusat Bahasa Depdiknas. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 896. 

42  Sabri, Ahmad. 2005. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Quantum  Teaching. Hal. 33. 


