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SARI 

 
Purnomo, Taufik Agus. 2011. Wacana Education For All Dalam Novel dan 
Realita Pendidikan Di Kawasan Banjir Kanal Timur Semarang. Skripsi, Jurusan 
Sosiologi dan Antropologi, FIS, UNNES. 99 halaman. Dosen Pembimbing 1,  
Dra. Rini Iswari, M.Si. Dosen Pembimbing 2, Drs. Adang Syamsudin S, M.Si. 
 

Kata kunci: education for all, realita pendidikan 
 

Education for All (EFA) merupakan salah satu program internasional 
yang dirumuskan negara-negara di PBB sebagai upaya untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan di seluruh dunia. Di Indonesia EFA diaplikasikan dalam 
berbagai kebijakan dalam pendidikan seperti Wajar 9 tahun, Pemberantasan Buta 
Aksara, BOS, dan lain-lain. Wacana EFA selain menjadi pedoman dalam 
kebijakan pendidikan juga mengilhami beberapa penulis untuk menulis tema-tema 
pendidikan dalam karyanya baik fiksi maupun non fiksi, seperti Andrea Hirata 
dengan Laskar Pelangi, Darmaningtyas dengan Pendidikan Rusak-Rusakan, 
Roem Topatimasang dengan Sekolah Itu Candu, hingga Wiwid Prasetyo dengan 
novel best seller nasional Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak 
Terjamah)  yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini mengangkat 
permasalahan tentang, (1) Bagaimana Wacana Education for All yang terkandung 
dalam Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah)  
karya Wiwid Prasetyo?, dan (2) Bagaimana realita pendidikan di Kawasan Banjir 
Kanal Timur Kota Semarang? 

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka, wawancara, dan 
observasi. Pengujian keabsahan data digunakan triangulasi data sumber, metode 
dan teori. Pada tahap analisis mengadopsi metode analisis wacana kritis untuk 
mengkaji teks novel, kognisi sosial penulis novel, dan konteks sosial. 

Hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan, (1) wacana education for 
all yang terdapat dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak 
Terjamah) merupakan pengejawantahan idealisme penulis novel Wiwid Prasetyo 
yang kritis terhadap realita pendidikan pada masyarakat miskin di Kota Semarang. 
(2) Wacana education for all dalam novel ditunjukkan dengan keberadaan rumah 
singgah ”Satoe Atap” yang dikelola mahasiswa UNDIP untuk membantu anak-
anak miskin dalam memberikan pendidikan secara informal seperti bimbingan 
belajar serta motivasi. Keberadaan ”Satoe Atap” juga memberikan pemahaman 
kepada orang tua yang tinggal di Banjir Kanal Timur tentang pentingnya 
pendidikan. (3) Realita yang ditemukan penulis menunjukkan minimnya perhatian 
dari intansi-instansi pendidikan maupun pemerintah dalam mengatasi masalah 
pendidikan pada orang miskin terkait akses dan kualitas. Potret Bu Jumiati 
menggambarkan usahanya yang harus bersusah payah terlebih dahulu sebagai 
orang miskin untuk dapat memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya 

Dari temuan penelitian tersebut dirumuskan beberapa saran penelitian, 
antara lain: (1) Kepada penulis novel Wiwid Prasetyo diharapkan mampu menjaga 
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idealisme dalam berkarya terutama dalam mengungkap dan mengkritisi realita 
pendidikan pada orang miskin. (2) Kepada Universitas Negeri Semarang 
(UNNES) melalui artikel hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan 
kepeduliaan dengan cara memberikan pelayanan rumah singgah bagi anak 
jalanan, bantuan biaya dan penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak tidak 
mampu, serta mendirikan sekolah gratis dan berkualitas, karena pendidikan 
merupakan hal yang penting terutama bagi kaum miskin untuk dapat 
meningkatkan taraf hidupnya. (3) Kepada Depdiknas sebagai lembaga resmi yang 
memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan pendidikan diharapkan 
memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan kaum miskin dan memberikan 
akses yang luas serta pendidikan berkualitas bagi kaum miskin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Mayoritas individu meyakini bahwa pendidikan merupakan suatu 

hal yang sangat penting yang mampu mengangkat taraf hidup dan sepakat 

bahwa dengan pendidikan yang bermutu dapat membawa perubahan sosial 

dan budaya menuju kemajuan. Freire (2007) menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan pilot project dan agen untuk melakukan perubahan sosial guna 

membentuk masyarakat baru. Suatu masyarakat yang mendambakan 

perubahan ke arah yang dicita-citakan memerlukan pendidikan sebagai 

faktor utama sekaligus prioritas yang mampu membawa pengaruh 

perubahan di berbagai aspek kehidupan. Sebaliknya, suatu masyarakat yang 

tidak mengutamakan kualitas pendidikan akan cenderung statis dan tidak 

mampu mengikuti perkembangan jaman. 

Pendidikan bisa dijadikan harapan bagi setiap individu untuk 

memperbaiki kehidupan, hal tersebut dikarenakan bahwa pendidikan juga 

menjadi salah satu faktor stratifikasi sosial. Individu yang berpendidikan 

tinggi dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dibanding individu 

yang berpendidikan rendah. 

Education for All (EFA) merupakan salah satu sarana mencapai 

MDG’s yang telah dirumuskan anggota-anggota PBB. Bank Dunia menjadi 
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lembaga yang paling utama dalam memprakarsai keberlanjutan program 

EFA dan mendukung lebih dari 90 negara di seluruh dunia termasuk 

Indonesia. Bantuan dari Bank Dunia tersebut diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan-permasalah yang berkaitan dengan EFA. Di Indonesia, 

bantuan dari Bank Dunia dalam bidang pendidikan digunakan untuk sumber 

subsidi pendidikan. Pada dekade 90-an kita sering menjumpai iklan layanan 

masyarakat yang disponsori UNICEF dalam program Wajib Belajar 

Sembilan Tahun (Wajar 9 tahun) dan gerakan Ayo Membaca, lalu pada 

masa pemerintahan SBY-JK berupa program Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS). Semua program tersebut dicanangkan untuk memenuhi tujuan yang 

dicita-citakan UNICEF dengan Education for All-nya.  

Pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM (sumber daya 

manusia) menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah melalui Depdiknas 

pada awal tahun 2009 menyatakan bahwa secara nasional Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun telah dinyatakan tuntas yang 

didasarkan pada pencapaian APM SD/setara dan APK SMP/setara sudah 

melampui angka di atas 95 persen. Namun, apabila kita melihat kualitas 

lulusan dari partisipasi aktif belum tentu angka 95 persen tersebut 

menunjukkan peningkatan kualitas SDM (Pusat Statistik Pendidikan, 2008). 

Angka statistik yang generalistik seringkali justru menutupi fenomena-

fenomena pendidikan yang seharusnya juga mendapat perhatian. Sebagai 

contoh kasus-kasus peserta didik yang bunuh diri gara-gara tidak mampu 

membayar SPP atau malu karena tidak lulus ujian.  
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Penelurusan awal penulis dengan mewawancarai seorang tenaga 

pendidikan mengungkapkan bahwa pada tahun 2004 kurikulum di tingkat 

sekolah dasar dan menengah diperbaharui dengan penyesuaian terhadap 

berbagai perubahan yang dibawa globalisasi dan modernisasi, bahkan 

muncul standarisasi yang tujuan awalnya adalah peningkatan kualitas. 

Sekolah yang bermutu adalah sekolah bertaraf internasional (SBI), dan 

sekolah tersebut bebas menyelenggarakan kegiatan sekolah secara mandiri. 

Sekolah SBI tidak menerima dana BOS yang hanya belaku pada tingkat 

SD/MI dan SMP/MTs. SBI menjadi sebuah jalan pintas menuju pendidikan 

yang berkualitas karena sekolah-sekolah dengan dana BOS dianggap tidak 

mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Dana BOS yang 

terbatas menjadi faktor penyebab minimnya fasilitas sekolah dan 

tersendatnya operasional sekolah. Sekolah-sekolah penerima bantuan tidak 

menerima uang sepeserpun dari peserta didik dan apabila melanggar 

ketentuan akan mendapat sanksi penyalahgunaan dana. Di satu sisi dana 

BOS memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mengakses 

pendidikan yang murah dan gratis. Keluarga tidak mampu dapat 

menyekolahkan anak-anaknya hingga 9 tahun dengan adanya BOS. Di sisi 

lain BOS memunculkan permasalahan terkait kualitas pendidikan di 

Indonesia. Pendidikan justru menjadi sarana memperlebar kesenjangan 

antara golongan kaya dan golongan miskin. Golongan kaya bebas memilih 

sekolah dengan kualitas internasional atau sekolah dengan kurikulum 

alternatif yang berbiaya operasional tinggi, sementara itu golongan miskin 
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hanya mampu bersekolah di sekolah pinggiran yang berdana BOS dan 

penyelenggaraan pendidikan yang kurang berkualitas. 

Penulis melihat di lapangan bahwa pemerataan pendidikan di 

Indonesia juga belum sepenuhnya berhasil. Kelompok anak yang belum 

terlayani pendidikan tersebar di berbagai wilayah baik di pedesaan dan 

daerah terpencil maupun di perkotaan. Kelompok-kelompok ini perlu 

diidentifikasi jenis dan karakteristiknya, serta pendidikan seperti apa yang 

mereka butuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selama ini tak 

terjangkau oleh layanan pendidikan yang ada baik melalui jalur formal 

maupun non-formal, termasuk berbagai program alternatif yang ada yang 

diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Program pendidikan 

kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C, SMP Terbuka, SD-SMP Satu Atap 

atau bentuk-bentuk pendidikan layanan khusus yang diprakarsai pihak 

swasta seperti sekolah rimba, sekolah anak-anak miskin, gelandangan, dan 

anak jalanan karena satu dan lain sebab tampaknya baru diakses oleh 

sejumlah kecil anak-anak yang mempunyai kondisi hidup sangat sulit. Perlu 

suatu kajian dalam rangka lebih mengefektifkan program yang ada atau 

memperbaiki program layanan pendidikan agar dapat lebih menyentuh 

masyarakat yang belum mendapat layanan pendidikan tersebut. 

Kompas edisi Kamis, 27 Januari 2011 memaparkan bahwa di 

Indonesia terdapat sekitar 5,4 juta anak terlantar. Anak-anak terlantar itu 

terdiri dari sekitar 230.000 anak jalanan, 1,2 juta tinggal di panti asuhan, 

dan sisanya adalah anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan 
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dieksploitasi untuk membantu mencari nafkah keluarga. Anak-anak terlantar 

ini mengalami kesulitan mengakses pendidikan karena permasalahan 

minimnya kesempatan bersekolah. Kementrian Sosial hanya 

menganggarkan sekitar 4 persen dari total anggaran kementrian. Dana 

tersebut tidak dapat dinikmati semua anak-anak terlantar. Anak terlantar 

yang beruntung dapat menikmati uang tabungan 1,44 juta rupiah untuk 

membiayai pendidikan. Upaya tersebut bertujuan untuk mengembalikan 

anak-anak terlantar ke bangku sekolah. Permasalahan yang terjadi adalah 

ketika dihadapkan pada kenyataan hidup bahwa ada pilihan logis antara 

bersekolah dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anak 

terlantar cenderung memilih untuk mencari uang dengan cara semudah 

mungkin karena kemiskinan dan kelaparan yang dialami telah membuat 

kaum ini menderita. 

Kota Semarang yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia 

sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah juga tidak lepas dari 

pemerataan pendidikan bagi warganya. Secara umum kesenjangan sosial 

dapat dilihat dan relatif sama dengan kota-kota besar lainnya. Berdasarkan 

temuan di lapangan terdapat beberapa wilayah di Semarang yang 

merupakan pemukiman kumuh dan daerah pinggiran yang lepas dari 

perhatian pembangunan. 

Banyak anak putus sekolah yang mengamen di lampu merah, 

mengemis, menjual koran, bahkan yang paling tragis menjadi pencopet. 

Anak-anak jalanan di Semarang seharusnya mendapat kesempatan yang 
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sama dalam menikmati pendidikan, tetapi kaum marjinal ini justru memilih 

komunitas lain yang membuat anak-anak jalanan nyaman seperti komunitas 

punk. Kesenjangan yang luar biasa telah menciptakan potret kehidupan yang 

dramatis di Kota Semarang yang notabene merupakan kota terbesar di Jawa 

Tengah dan merupakan contoh pembangunan terutama dalam bidang 

pendidikan. 

Kebijakan-kebijakan pemerintah seringkali mendapatkan berbagai 

macam kritik melalui berbagai media dan dalam hal ini adalah berkaitan 

dengan dunia pendidikan individu miskin. Buku-buku non-fiksi yang 

mengkritisi pendidikan di Indonesia contohnya, Pendidikan Rusak-Rusakan 

karya Darmaningtyas, Sekolah Itu Candu karya Roem Toepatimasang, 

Malpraktik Pendidikan Indonesia karya Agus Wibowo, Orang Miskin 

Dilarang Sekolah karya Eko Prasetyo dan lain-lain. Hampir semua penulis 

buku tersebut terinspirasi tokoh-tokoh pendidikan kritis dari luar seperti 

Paulo Freire dan Ivan Illich.  Buku-buku fiksi tentang pendidikan kaum 

miskin dan tertindas juga banyak beredar dalam bentuk novel, seperti 

Tentralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Berkaitan dengan penulisan 

ini, media yang dikaji adalah berupa novel. Novel yang bejudul Orang 

Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) karya Wiwid 

Prasetyo, merupakan novel yang juga sarat dengan nilai-nilai pendidikan 

baik dalam upaya kritik maupun motivasi. Realita sosial yang diangkat 

dalam novel tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang pendidikan 

masyarakat miskin di Kota Semarang.  
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Penulis memilih novel Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-

Mimpi Tak Terjamah) karya Wiwid Prasetyo karena isi yang tersurat 

maupun tersirat dalam novel ini mengandung unsur pendidikan kritis yang 

relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini terutama di daerah 

perkotaan. Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo 

menjadi best seller nasional pada tahun 2010 dan telah lima kali dicetak 

ulang, bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu untuk di publikasikan 

di Malaysia. Novel ini sangat menarik karena memiliki muatan yang 

realistis tentang kompleksitas permasalahan pendidikan di kota besar seperti 

Semarang.  

Novel tersebut setidaknya memberikan gambaran yang jelas 

mengenai realita anak-anak dari kaum miskin yang kesulitan mengakses 

pendidikan. Setting novel yang berada di Kota Semarang, tepatnya di daerah 

sekitar Kecamatan Gayamsari menunjukkan permasalahan pendidikan di 

kota yang penuh dengan ketidakadilan dan penindasan. Hal-hal semacam 

ketidakadilan dan penindasan itulah yang memerlukan kritik dari individu-

individu yang memiliki perhatian terhadap dunia pendidikan. Novel tersebut 

hadir sebagai upaya kritik bagi wacana education for all (EFA) dan 

implementasinya di Kota Semarang. 

Gagasan-gagasan maupun kritik dalam novel seringkali bersifat 

laten dan membutuhkan penelusuran lebih lanjut untuk menemukan esensi 

yang berpotensi lebih dari hanya sekedar fungsi hiburan semata. Pembaca 

dapat kehilangan momentum untuk memahami fakta-fakta sastra yang 
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terkandung dalam novel. Kajian buku dalam paradigma sosiologi hadir 

sebagai upaya untuk mendekatkan fakta-fakta sastra dengan realitas sosial 

yang ada di masyarakat sebagai pembanding sekaligus pemberi jalan pada 

pemahaman akan permasalahan pendidikan pada kaum tidak punya yang 

terjadi khususnya di Kota Semarang. 

Skripsi ini berangkat dari sebuah ketertarikan dalam mengungkap 

Wacana Education for All yang terdapat dalam novel Orang Miskin 

Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) karya Wiwid Prasetyo. 

Selain itu, untuk mendekatkan pada fungsi kritik sebuah karya sastra, 

penulis ingin mengkaji realita pendidikan dari wacana Education for All di 

Kota Semarang dengan penulisan ini yang berjudul, Wacana Education for 

All DALAM NOVEL ORANG MISKIN DILARANG SEKOLAH (MIMPI-

MIMPI TAK TERJAMAH) DAN REALITA PENDIDIKAN DI KAWASAN 

BANJIR KANAL TIMUR KOTA SEMARANG. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu : 

1. Bagaimanakah wacana Education for All yang terkandung dalam novel 

Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) karya 

Wiwid Prasetyo ? 
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2. Bagaimana realita pendidikan di Kawasan Banjir Kanal Timur Kota 

Semarang dalam kaitannya dengan wacana education for all dalam 

novel Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui : 

1. Mengetahui wacana education for All yang terkandung dalam novel 

Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) karya 

Wiwid Prasetiyo. 

2. Mengetahui realita pendidikan di Kawasan Banjir Kanal Timur Kota 

Semarang dalam kaitannya dengan wacana education for all dalam 

Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah dua macam yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi saiapa saja yang 

berminat meneliti tentang pendidikan khususnya tentang konsep 

education for all. 

2. Secara Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan pada masyarakat 

dalam memahami wacana education for all serta menjadi bahan 
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pertimbangan bagi instansi pendidikan dalam menentukan kebijakan 

pendidikan bagi kaum miskin. 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Wacana Education for All (EFA) 

Eriyanto (2001:3) mengatakan “dalam lapangan sosiologi, 

wacana menunjuk terutama pada hubungan antara konteks sosial dari 

pemakaian bahasa”. Konsep EFA merupakan sebuah gagasan 

internasional yang diprakarsai oleh UNESCO dan Bank Dunia yang 

pertama kali disampaikan pada tahun 1990 di Jomtien, 

Thailand.Wacana EFA dalam penulisan ini merupakan sebuah gagasan 

dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-mimpi tak 

terjamah) yang berkaitan dengan konteks sosial mengenai gagasan 

education for all. Gagasan tersebut antara lain, pendidikan anak usia 

dini, wajib belajar, pengembangan keahlian, melek huruf, keadilan 

gender, dan pendidikan berkualitas. 

2. Realita Pendidikan 

Soekanto (1983) dalam Kamus Sosiologi memaparkan bahwa 

realita adalah taraf kekekalan sesuatu yang berarti yang ditemukan 

dalam setiap pengalaman, atau yang menjadi atribut setiap objek, 

manusia, ingatan, gagasan, nilai, lambang, dan seterusnya. Pendidikan 

menurut Ary H. Gunawan (2010) merupakan proses memanusiakan 

manusia secara manusiawi, yang harus disesuaikan dengan situasi dan 
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kondisi dan perkembangan jaman. Realita pendidikan dalam penulisan 

ini berkaitan dengan bidang pendidikan yang dipengaruhi oleh 

implementasi nilai-nilai EFA. 

 

3. Orang Miskin 

Harapan Lumban Gaol dalam Agus Salim (2007) membedakan 

miskin menjadi dua pengertian. Orang miskin pedesaan adalah 

penduduk yang tidak memiliki lahan (tanah), pekerja upahan, penjual 

tenaga, petani gurem, nelayan tradisional, buruh nelayan, penghuni 

rumah tak dihuni, dan kelompok minoritas terasing. Di kota, orang 

miskin adalah penghuni perumahan pemukiman liar (squatters), tuna 

wisma (homeless), keluarga anak jalanan dan penganggur. 

Wilayah Kota Semarang sendiri dapat dikategorikan menjadi 

wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam penulisan ini, orang miskin 

yang dimaksud adalah orang miskin yang ada di wilayah Kota 

Semarang. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal skripsi, isi atau 

pokok skripsi, dan bagian akhir.  

1. Bagian awal skripsi terdiri dari : sampul berjudul, lembar berlogo 

(sebagai halaman pembatas), halaman judul skripsi, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan (keaslian karya ilmiah), 
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halaman motto dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, daftar 

gambar, daftar lampiran.  

2. Isi skripsi, terdiri dari:  

BAB I. PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan  penulisan, manfaat 

penulisan, batasan istilah, sistematika skripsi. 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK 

Bab ini mepaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan 

pendidikan di Indonesia, kaitan pendidikan dan kemiskinan, serta tentang 

pelaksanaan program EFA. Teori Pilihan Rasional dari Max Weber dan 

H.A.R Tilaar tentang konsep Pendidikan Transformatif untuk mencoba 

mengatasi permasalah pendidikan yang ada. 

BAB III. METODE PENULISAN 

Metodologi Penelitian. Meliputi, dasar penelitian, subjek penelitian, 

fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik 

pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, serta teknik 

analisis data. 

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian yang dibagi menjadi beberapa 

bagian, yaitu identitas novel beserta sinopsisnya, teks-teks yang berisi 

wacana education for all, hasil wawancara dengan subjek dan informan 

penelitian, hasil observasi lapangan, serta analisis data. 
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BAB V. PENUTUP 

Penutup meliputi, Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian tentang nilai-nilai EFA dalam novel serta realita 

pendidikan di Kota Semarang 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang terdiri dari 

dokumentasi dan legalisasi penelitian. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

 

A. Kajian Pustaka 
1. Pendidikan di Indonesia 

Pendidikan merupakan salah satu indikator dalam menentukan 

Human Development Index (HDI) selain. Laporan survey Human 

Development Report UNDP pada tahun 2010 HDI Indonesia berada 

pada peringkat ke-108 dari 168 negara yang diukur dengan index 0.600. 

Angka tersebut cenderung naik 0.007 poin dari HDI tahun 2007. 

Prestasi Indonesia di Asia Tenggara masih jauh di bawah Singapura dan 

Brunei Darussalam dan bahkan Malaysia yang masuk 10 besar 

peringkat HDI tertinggi se-Asia Pasifik, sedangkan Indonesia masuk 

jajaran 10 peringkat terendah di Asia Pasifik bersama Vietnam, Timor-

Leste, Laos, dan Kamboja. (en.m.wikipedia.org) 

HDI Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di 

Indonesia masih kurang. Imbas dari rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

masyarakat Indonesia yang seringkali menjadi sumber permasalahan di 

bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, kesehatan, politik, dan lain-

lain. Isjoni (2006) dalam bukunya yang Pendidikan Sebagai Investasi 

Masa Depan mengatakan bahwa pentingnya pendidikan adalah ujung 
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tombak suatu negara dan negara akan maju dan berkembang bila sektor 

pendidikan sebagai kunci pembangunan menjadi skala prioritas.  

Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan merupakan 

proses kebudayaan yang utuh. Pendidikan tidak saja berurusan dengan 

pengajaran semata. Tetapi juga berurusan dengan bakat, psikologi, 

moral, dan karakter (Saksono, 2008:50). Pengertian dari Ki Hajar 

Dewantoro menunjukkan pendidikan sebagai ranah yang luas tidak 

hanya berkutat pada ruang formal dan non-formal semata seperti 

sekolah dan tempat kursus. Kenyataan pendidikan di Indonesia dewasa 

ini melenceng jauh dari prinsip-prinsip pendidikan Taman Siswa yang 

didirikan Ki Hajar Dewantoro. Roem Topatimasang (2007) dalam 

bukunnya Sekolah Itu  Candu bahkan  mengatakan bahwa sekolah telah 

mendarah daging dan nyaris menjadi segala-galanya. Sekolah telah 

menjadi ukuran pokok dalam menilai kualitas pendidikan, padahal 

pendidikan itu meliputi seluruh kehidupan di alam semesta yang 

dimulai dari keluarga.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1982 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I, Pasal I, Ayat I disebutkan : 

“Pendidikan adalah usaha sadar  untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di 

masa yang akan datang.” Dalam GBHN 1973 disebutkan bahwa 

“Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar 
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sekolah dan berlangsung seumur hidup.” Dua konsep dasar pendidikan 

di Indonesia mempertegas bahwa pendidikan terkait dengan life skill 

dan kepribadian serta berlaku seumur hidup.  

Amandemen keempat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) menyatakan:  

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan 

2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya 

3. Pemerintah mengusahakan satu system pendidikan nasional 

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 

20 persen dari APBN dan APBD 

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

Kutipan amandemen di atas telah menunjukkan kepada kita 

pentingnya peranan pendidikan di dalam upaya untuk mencerdasakan 

kehidupan bangsa (Saksono, 2008:104). Terlepas dari total atau 

tidaknya implementasi undang-undang tersebut oleh pemerintah, dapat 

diketahui bahwa urgensi pendidikan juga mendapat prioritas dari 

pemerintah. Dalam penulisan ini penekanan poin terletak pada 

bagaimana seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak mereka berupa 

pendidikan dasar dan itu dijamin oleh pemerintah baik biaya maupun 

kualitasnya.  



17 
 

 
 

Tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia ditunjukkan dalam Program Bantuan 

Operasional Sekolah bagi SD dan SMP. Program BOS merupakan salah 

satu implementasi kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dana 

pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN. Kebijakan pemerintah 

tidak dapat dilepaskan dari kritik dari berbagai macam kalangan. Surat 

kabar Suara Pembaruan (edisi 31 Januari 2009) memuat wacana ICW 

tentang mengkaji ulang pendidikan gratis. ICW mengatakan bahwa: 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa korupsi sudah terjadi 

secara sistemik di satuan pendidikan. Dengan dikucurkannya BOS, 

siswa miskin seharusnya tidak perlu lagi menanggung sejumlah 

komponen biaya pendidikan, yakni SPP, transportasi, pembelian bahan 

habis pakai, sebagian dan buku, dan honor guru non PNS di 

sekolahnya. 

Penanggulangan permasalahan di Indonesia bukan hanya 

merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat memiliki peran 

yang cukup penting dalam mengawasi jalannya program-program 

pendidikan bahkan masyarakat dapat berperan secara aktif dalam 

menciptakan iklim pendidikan yang bermutu. Kenyataan di masyarakat 
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menunjukkan bahwa Secara umum partisipasi masyarakat masih rendah 

dilihat dari tiga aspek pola partisipasi, yaitu pola hubungan, pola 

organisasi, dan pola kerjasama (Patta Bundu dalam Jurnal Pendidikan 

dan Kebudayaan, vol. 15, no. 3, Mei 2009). Pola interaksi sekolah dan 

masyarakat hanya berjalan satu arah. Masyarakat pasif dalam 

membantu sekolah dalam pencapaian-pencapaian tujuan sekolah. Hal 

itu disebabkan sosialisasi, transparansi dan akuntabilitas program 

sekolah yang tidak jelas pengelolaannya, sehingga sekolah dan 

masyarakat jalan sendiri-sendiri. 

2. Pendidikan dan Kemiskinan 

Pendidikan dalam paradigma Sosiologi dan Antropologi tidak 

hanya terkait dengan bagaimana individu memperoleh ilmu 

pengetahuan saja, tetapi lebih kompleks dan holistik. Pendidikan dalam 

masyarakat dijadikan sebagai sarana mobilitas sosial vertikal. Karsidi 

(2007:185) mengatakan bahwa makin tinggi sekolahnya akan makin 

tinggi tingkat penguasaan ilmunya sehingga dipandang memiliki status 

yang tinggi di masyarakat.  

Ralph Linton dalam Gunawan (2010:40) menyatakan bahwa 

status memiliki dua pengertian : a) dalam pengertian abstrak, status 

ialah suatu posisi dalam pola tertentu, dan b) dilihat dari arti lainnya, 

secara sederhana status itu dapat dikatakan sebagai kumpulan hak-hak 
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dan kewajiban. Ralph Linton juga mengatakan bahwa dalam 

memperoleh status terdapat dua macam, yaitu ascribed status (status 

yang diperoleh dengan sendirinya oleh seorang anggota masyarakat) 

dan achieved status (kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha 

yang disengaja). Status dalam pendidikan diperoleh secara sadar dan 

sengaja, oleh karena itu pendidikan menjadi hal yang penting pada 

masyarakat yang ingin mengalami perubahan status. 

Pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial dikritik oleh Mochtar 

Buchori dalam Mu’arif (2008), bahwa masyarakat Indonesia masih 

menganggap pendidikan sebagai sarana, bukan sebagai tujuan dan hal 

tersebut membawa pendidikan pada formalitas semata. Pendidikan 

seharusnya bukan berorientasi pada bagaimana pendidikan memberikan 

gelar, akan tetapi bagaimana pendidikan mampu memberikan 

kecakapan hidup dan wawasan. 

Status dan stratifikasi sosial merupakan hal saling berkaitan 

termasuk di bidang pendidikan. Secara umum stratifikasi sosial 

berdasarkan tingkat ekonomi disusun secara hierarkis terdiri dari 

golongan ekonomi atas, golongan ekonomi menengah dan golongan 

ekonomi bawah. Pendidikan bagi kaum ekonomi atas secara umum 

relatif lebih baik dibandingkan dengan dua kelas lain di bawahnya. 

Golongan ekonomi bawah atau lebih populer dengan istilah “orang 

miskin” secara umum tidak menjadikan pendidikan sebagai hal yang 

penting dan orang miskin cenderung kesulitas untuk mengakses 
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pendidikan. Mohammad Saroni (2011) mengatakan bahwa orang-orang 

miskin identik dengan kebodohan, padahal antara kemiskinan dan 

kebodohan tersebut memiliki konsep dan standar yang berbeda. Orang 

miskin hanya tidak memiliki kemampuan finansial dalam mengakses 

pendidikan, sementara itu kebodohan itu merupakan ketidakmampuan 

individu dalam hal pembelajaran atau secara umum pendidikan. 

Pasal 31 ayat 1 dan 2 Amandemen UUD 1945 menyatakan 

bahwa : 

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan 

2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 

pemerintah wajib membiayainya 

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam pendidikan di 

Indonesia seharusnya tidak ada diskriminasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Setiap warga dalam Undang-Undang Dasar 

1945 memiliki hak yang sama dengan dalam pendidikan.  

Kebijakan pendidikan yang pro rakyat menjadi harga mutlak 

bagi peningkatan mutu pendidikan terutama pendidikan bagi rakyat 

miskin yang seringkali termarjinalisasikan di berbagai bidang 

kehidupan termasuk pendidikan. Inkonsistensi terhadap Undang-

Undang yang sudah disepakati sebelumnya akan menimbulkan berbagai 

kritik terhadap pemerintah. Dewasa ini seringkali terjadi jual-beli 

kebijakan yang hanya menguntungkan beberapa golongan yang 

berkepentingan saja, sementara itu rakyat yang nasibnya kurang 
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beruntung akan semakin kehilangan kesempatan meningkatkan taraf 

hidupnya. 

Nanang Martono (2010) dalam penelitiannya mengkritik 

kebijakan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan media film 

Laskar Pelangi sebagai analoginya. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa: 

1. Otonomi pendidikan yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Faktor 

kuantitas yang didasarkan pada jumlah siswa yang masuk selalu 

menjadi pertimbangan utama, faktor kualitas sekolah 

dikesampingkan. 

2. Eksklufitias fungsi sekolah. Sekolah cenderung menjadi eksklusif, 

terutama sekolah favorit yang mahal. Sekolah favorit hanya dapat 

dinikmati oleh segelintir orang dari golongan atas. 

3. Formalisasi pendidikan. Sekolah masih diyakini sebagai satu-satunya 

jalan menuju kesuksesan. 

4. Pendidikan formal yang meninggalkan hakikat pendidikan itu 

sendiri. Sektor pendidikan lebih banyak memfokuskan pada sisi 

kuantitas untuk mengukur keberhasilan atau kualitas siswa. 

5. Dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit. Dikotomi ini telah 

memunculkan komersialsisasi pendidikan. 

Sebuah artikel dalam surat kabar Kompas edisi 28 Agustus 2008 

yang ditulis oleh Ali Khomsan secara terang-terangan mengatakan 

bahwa pendidikan di Indonesia adalah suatu betuk pembodohan bangsa. 
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Program RSBI di beberapa sekolah mengakibatkan terjadinya jual beli 

bangku sekolah yang mengakibatkan kesempatan orang miskin untuk 

mendapatkan pendidikan yang baik kian terbatas. Proses pembodohan 

bangsa sedang berlangsung secara progresif dan akan membuat bangsa 

indonesia kian terpuruk.  

3. Education for All 

Penelitian-penelitian tentang pendidikan secara makro telah 

banyak dilakukan oleh peneliti-penulis yang memiliki perhatian pada 

permasalahan-permasalahan pendidikan. Setelah dirumuskannya 

Millenium Development Goals (MDG’s) oleh negara-negara yang 

tergabung dalam PBB termasuk Indonesia, kebijakan pendidikan 

menjadi hal yang diprioritaskan. Di dalam rumusan MDG’s tersebut 

terdapat dua poin yang berkaitan dengan EFA, yaitu mewujudkan 

pendidikan dasar bagi semua dan mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan.  

Pada tahun 1990 di Jomtien, Thailand, beberapa perwakilan 

negara, LSM, Bank Dunia dan UNESCO mencanangkan program EFA 

yang diharapkan membawa manfaat bagi setiap individu di berbagai 

belahan bumi. Tujuan utama dari program EFA yang dikutip dari 

http://www.unesco.org antara lain : 

1. Peningkatan dan pengembangan pendidikan serta perlindungan anak 

usia dini terutama yang kurang beruntung 

2. Menuntaskan wajib belajar pada tahun 2015 
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3. Mengembangkan proses pembelajaran/keahlian untuk orang muda 

dan dewasa  

4. Meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf (2015), 

khususnya perempuan  

5. Menghapuskan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan 

menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender pada 

tahun 2015 

6. Mengembangkan pendidikan yang berkualitas 

Pencapaian target EFA secara global pada tahun 2015 terancam 

gagal atau tidak tepat waktu. Francois Caillods (2007) dalam sebuah 

artikel pada jurnal ilmiah yang diterbitkan International Institue of 

Education Planning (IIEP) mengungkapkan bahwa faktor penyebab 

terancamnya agenda EFA antara lain, krisis dan konflik, HIV dan 

AIDS, kemiskinan dan pemerintahan yang buruk. Calliods juga 

menyatakan secara umum alasam finansial menjadi penghambat utama, 

padahal yang menjadi pengaruh utama dalam kesempatan akses 

pendidikan adalah kebijakan politik. 

Di Asia, pemahaman terhadap program EFA memiliki 

karakteristik tersendiri. Kesalahpahaman itu terjadi pada negara-negara 

Asia yang masih relatif berkembang seperti India, Pakistan, Indonesia 

dan lain-lain. Sheldon Shaefer dalam Newsletter IIEP mengungkapkan 

bahwa kecenderungan yang terjadi di Asia adalah anggapan bahwa 

tujuan EFA hanya bersifat kuantitatf, dan untuk meningkatkan hasil 
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positif pada data statistik digunakan kebijakan yang asal-asalan. Pada 

kenyataannya masih terdapat permasalahan seperti tingginya jumlah 

buta aksara, tingginya angka putus sekolah, bias gender, diskriminasi 

dan lain-lain. 

Pendidikan yang merata penting untuk mendapatkan prioritas 

investasi human capital karena pendidikan termasuk pendidikan dasar 

memberikan kontribusi lebih nyata dan besar terhadap perubahan 

masyarakat. Tilaar (2000) menyebutkan manfaat sosial dari suatu 

investasi pendidikan untuk tingkat SD di kawasan Asia terkukur sebesar 

27 persen, sedangkan tingkat menengah sebesar 15 persen, dan 

pendidikan tinggi sebesar 13 persen. Lebih lanjut penenelitian 

Lockhead dalam Nur Berlian  menunjukkan besarnya nilai balik sosial 

investasi pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa dari 35 negara 

yang disurvai nilai balik sosial investasi di sektor pendidikan dasar 

cukup tinggi yaitu 27 persen. 

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan 

untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang 

mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. 

Ketidakmerataan pendidikan tidak terlepas dari makin tumbuhnya 

kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam 

pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya 

demokratisasi pendidikan dengan konsep EFA. Pemerataan pendidikan 

pada hakikatnya adalah setiap orang mempunyai kesempatan yang 
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sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis (TK, SD, SLTP, 

SMU dan SMK) tanpa dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial 

ekonomi masyarakat, agama, suku, dan lokasi geografis (Amalia, 

2008). Perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasarnya mencakup 

dua aspek penting yaitu Equality dan Equity (Tilaar, 1999). Coleman 

(Suryadi, 1999) mengemukakan secara konsepsional konsep 

pemerataan yakni: pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan 

pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan 

memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan 

pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan 

kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-

tingginya. 

Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah penuntasan Wajib 

Belajar 9 tahun yang belum sepenuhnya tuntas. Ida Kintamani (2009) 

memaparkan dalam penelitiannya bahwa wajib belajar pendidikan dasar 

telah tuntas secara nasional sedangkan secara provinsi dan 

kabupaten/kota belum tuntas. Penelitian didasarkan pada empat kriteria, 

yaitu tuntas paripurna, tuntas utama, tuntas madya, dan tuntas pratama. 

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: 

Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) penuntasan SD terdapat 

434 kabupaten/kota (94,1%) telah tuntas dan sisanya 27 kabupaten 

(5,9%) belum tuntas, 2) penuntasan SMP ternyata 386 kabupaten/kota 

(83,7%) telah tuntas dan sisanya 75 kabupaten (16,3%) belum tuntas, 3) 
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perbandingan penuntasan SD dan SMP ternyata dari 33 provinsi yang 

ada untuk SMP 19 provinsi (48,5%) belum tuntas, sedangkan SD 16 

provinsi (57,6%) lebih kecil jika dibandingkan SMP, dan wajib belajar 

pendidikan dasar ternyata hanya 11 provinsi (33,3%) yang telah tuntas. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk 

menanggulangi permasalahan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, salah 

satunya dengan mengadakan Sekolah Menengah Pertama Terbuka 

(SMP-T). Pengadaan SMP-T memberikan peluang bagi anak usia SMP 

untuk tetap mengenyam pendidikan dan diharapkan dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kompas edisi 5 Agustus 2008 

menunjukkan bahwa sekitar 93,8 persen siswa SMP-T tidak 

melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak-

anak berusia belasan tahun tersebut umumnya langsung bekerja 

membantu perekonomian keluarga. Fakta lain menyebutkan bahwa 

sekitar 841.000 siswa SD dan Madrasah Ibtidaiyah serta 211.643 siswa 

SMP dan Madrasah Tsanawiyah putus sekolah karena berbagai faktor 

Tingginya siswa yang putus sekolah mengancam program penuntasan 

wajib belajar pendidikan dasar yang ditargetkan selesai tahun 2008. 

Penyebab hal tersebut antara lain karena persoalan ekonomi, 

sosiokultural, dan letak geografis yang sulit (Kompas edisi 12 Agustus 

2008). 

Ukuran keberhasilan EFA seringkali di kritik sebagai upaya 

menguatkan stigmatisasi sekolah sebagai agen utama dalam pendidikan. 
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Eksistensi sekolah formal itu sendiri sering dikritik oleh para pemerhati 

pendidikan yang menilai bahwa sekolah telah gagal dalam 

mensejahterakan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan 

pendidikan. Saksono (2008) dalam bukunya mengutip pemikiran Freire 

tentang pemberantasan buta aksara yang dianggap salah dalam hal 

metodenya. Pemberantasan buta aksara hanya melatih orang membaca 

dan menghafal kosa kata. Freire (dalam Saksono, 2008) mengatakan 

bahwa membaca adalah menulis ulang, bukan menghafal. Menulis 

ulang artinya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul 

dari permasalahan yang ada di sekitar manusia. Kebijakan tentang 

pendidikan dasar untuk semua menurut Freire hanya membawa anak-

anak ke dalam imajinasi dan terlepas dari kesadarannya sendiri.  

 
B. Kerangka Teori 

Penulisan ini menggunakan teori yang berkaitan dengan 

pemaknaan teks dalam novel dan realita sosial dalam masyarakat terutama 

dalam bidang pendidikan untuk semua. Persoalan makna dalam teks 

maupun realita pendidikan akan dikaji dengan pendekatan critical 

discourse analysis dengan model pegembangan Teun A. Van Dijk. Di 

samping itu, pengakuan epistemologi fenomenologi tetap penting dalam 

mengangkat realitas yang objektif sebelum dibenturkan dengan kajian 

kritis yang mendalam. Walaupun paradigma kritis hadir karena 

penolakannya atas egoisme fenomenologi yang non etis, CDA dan 
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fenomenologi dalam penelitian ini memiliki hubungan komplementer 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

Ilmu Sosiologi dan Antropologi maupun Pendidikan dikenal 

sebagai ilmu yang berparadigma ganda, artinya paradigma yang dipakai 

lebih dari satu dalam ranah teori-teori sosial. Penulisan ini mengkaji 

pendidikan dengan multi paradigma, terutama paradigma-paradigma yang 

diambil dari Sosiologi, Antropologi dan Ilmu Pendidikan. Tujuan dari 

penggunaan multi paradigma itu adalah untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang komprehensif dan holistik. 

1. Epistemologi Fenomenologi 

Pada awal kemunculannya, fenomenologi merupakan sebuah 

metode filsafat yang dipelopori oleh Edmund Husserl. Metode Husserl 

adalah memeriksa dan menganalisis kehidupan bathiniah individu, 

yakni pengalaman-pengalamannya mengenai fenomena atau 

penampakan-penampakan sebagaimana yang terjadi dalam apa yang 

terjadang disebut ‘arus kesadaran’ (Campbell, 1994:233).  

Awal  penggunaan fenomenologi ke dalam ranah sosial dan 

budaya adalah ketika fenomenologi menjawab permasalahan sosial-

budaya yang tidak dapat dijawab pendekatan positivisme dalam sebuah 

proyek besar cross-cultural comparisson. Model linguistik yang 

diperkenalkan oleh Goodenough membawa banyak implikasi pada studi 

antropologi yang mengarah pada aliran fenomenologi (Brata, 2008:17). 

Permasalahan perbandingan kebudayaan yang terhambat dalam hal 
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konsistensi subjek penelitian, konsistensi data dan menyangkut masalah 

klasifikasi dapat diatasi dengan model linguistik yang merupakan ciri 

pendekatan fenomenologi. Dalam model linguistik terdapat dua metode, 

yaitu metode etik dan emik yang dianggap mampu melakukan 

perbandingan kebudayaan secara tepat.  

Fenomenologi meletakan karakteristik kebudayaan sebagai 

sebuah diferensiasi yang tidak terpengaruh konsep-konsep primitif-

beradab, tradisonal-modern, baik-buruk, benar-salah, dan sebagainya, 

yang masih terlihat dalam karya-karya positivitme. Semua bentuk 

kebudayaan dinilai dari makna yang diciptakan baik melalui gagasan, 

perilaku, serta artefak, dan semua makna yang terkandung tersirat dan 

tersurat dalam simbol-simbol yang digunakan. Schutz mengungkapkan 

bahwa memberi makna merupakan sebuah proses refleksi tingkah laku 

yang membagi-bagi arus tindakan menjadi sebuah rentetan tindakan 

yang terpilah-pilah dengan tujuan-tujuan yang dapat dibeda-bedakan 

(Campbell, 1994:236).  

Fenomenologi membebaskan penelitan-peneilitan humaniora 

menjadi lebih humanis. Perbedaan yang menyolok antara pendekatan 

fenomenologi dengan pendekatan lain adalah membiarkan proses 

pemaknaan terjadi secara alamiah dan intervensi kognitif penulis dalam 

proses pemaknaan dikurangi atau bahkan dihilangkan dan subjek 

penelitian mengungkapkan fenomena-fenomena secara terbuka. 

Fenomena yang terjadi pada subjek penelitian diungkapkan melalui 
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simbol-simbol yang disepakati bersama oleh komunitas. Simbol-simbol 

itu secara umum adalah bahasa yang dipakai oleh komunitas.  

Realita pendidikan yang muncul ke permukaan akan dikaji 

secara fenomenologis, sehingga penulis menggunakan konsep 

relativitas kebudayaan. Penulis menggunakan pendekatan emik dalam 

menghimpun data dari subjek penelitian maupun informan penelitian. 

Sudut pandang pada pendekatan emik merupakan sudut pandang 

alamiah dari subjek penelitian, jadi penulis menjauhkan diri dari 

intervensi kognitif terhadap pemikiran subjek penelitian. 

2. Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) 

Dalam khasanah studi analisis tekstual, analisis wacana masuk 

dalam paradigma kritis, suatu paradigma berpikir yang melihat pesan 

sebagai pertarungan kekuasaan. Paradigma kritis melihat bahwa media 

bukanlah saluran yang bebas dan netral. novel Orang Miskin Dilarang 

Sekolah (Mimpi-mimpi tak terjamah) dalam penelitian ini merupakan 

media yang dikaji dalam bentuk wacana dalam teks. 

Paradigma kritis berargumentasi, melihat gejala dalam proses 

pewacanaan, dan proses yang terjadi di dalamnya haruslah dengan 

pandangan holistik. Menghindari konteks sosial akan menghasilkan 

distorsi yang serius. Berbeda dengan penelitian positivistik, paradigma 

kritis justru bersifat holistik dan bergerak dalam struktur sosial ekonomi 

masyarakat.  
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Critical Discourse Analysis, yang melihat produksi dan 

distribusi budaya termasuk artefak budaya semacam teks selalu 

berlangsung dalam hubungan dominasi dan subordinasi. Oleh karena itu 

pula, Critical Discourse Analysis memiliki asumsi dan epistemologi 

tersendiri; sehingga membawa implikasi metodologis yang khas dan 

berbeda dengan asumsi-asumsi paradigmatik analisis wacana dalam 

persfektif positivis ataupun konstruktivis.  

Salah satu kriteria yang berlaku bagi sebuah studi kritis adalah 

sifat holistik dan konstekstual. Kualitas suatu analisis wacana kritis 

akan selalu dinilai dari segi kemampuan untuk menempatkan teks 

dalam konteksnya yang utuh, holistik, melalui pertautan antara analisis 

pada jenjang teks dengan analisis terhadap konteks pada jenjang-

jenjang yang lebih tinggi.  

Salah satu varian dari analisis wacana kritis adalah model Teun 

Van Dijk. Menurut van Dijk, (dalam Eriyanto, 2001:225) penelitian 

atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks 

semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktek produksi yang harus 

juga diamati. Disini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, 

sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa sebuah teks 

tercipta. Proses produksi itu, dan pendekatan ini menurut Van Dijk, 

melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial. Istilah ini 

sebenarnya diadopsi dari pendekatan psikologi sosial, terutama untuk 

menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks. Oleh karena 
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itu, penelitian mengenai wacana tidak bisa mengesampingkan seakan-

akan teks adalah bidang yang kosong, sebaliknya ia adalah bagian kecil 

dari struktur besar masyarakat.  

Berbagai masalah yang kompleks dan rumit dalam pembentukan 

sebuah teks berita, dicoba untuk digambarkan oleh van Dijk. Van Dijk 

tidak mengkaji modelnya semata-mata dengan menganalisis teks 

semata. Ia juga melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, dan 

kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana 

kognisi/pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh 

terhadap teks tertentu. Wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai 

tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti 

analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana 

tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks, yang 

diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai 

untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial 

dipelajari proses produksi teks yang melibatkan kognisi individu dari 

produsen teks. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana 

yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Analisis van 

Dijk di sini menghubungkan analisis tekstual-yang memusatkan 

perhatian pada teks ke arah analisis yang komprehensif bagaimana teks 

itu diproduksi, baik dalam hubungannnya dengan individu produsen 

maupun dari masyarakat. 
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Dalam penelitian ini, teks novel yang dianalisis ditempatkan 

sebagai sebuah produk kebudayaan yang mengejawantahkan realitas 

pendidikan di Kota Semarang. Teks dalam novel Orang Miskin 

Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) merupakan 

representasi realitas yang ditangkap penulis novel sebagai kognisi aktif 

yang merupakan anggota dari masyarakat. CDA tidak hanya sebagai 

sebuah pendekatan berparadigma kritis semata, tetapi juga sebagai 

metode praktis dalam penelitian ini. 

3. Teori Tindakan Max Weber 

Pandangan Weber yang dikutip Tom Campbell (1994) tentang 

hubungan-hubungan sosial adalah kenyataan bahwa hubungan-

hubungan tersebut bermakna bagi mereka yang mengambil bagian di 

dalam hubungan sosial tersebut. Pendekatan yang digunakan Weber 

dalam menganalisis masyarakat memiliki kecenderungan interpretatif. 

Weber menyelipkan kritik terhadap asas bebas-nilai dalam sosiologi 

yang dianggapnya terlalu naif. Kebebasan nilai dalam sosiologi sangat 

sulit untuk benar-benar direalisasikan justru karena permasalahan intern 

keilmuan dalam sosiologi. Teori-teori sosiologi yang hadir sebagai 

jawaban atas problematika sosial seringkali bersifat evaluatif dan kritis 

yang menunjukkan adanya konsep ideal yang juga berhubungan dengan 

nilai secara umum. Kesalahan-kesalahan penulis dalam mengkaji 

fenomena yang terjadi dalam masyarakat seringkali berupa 

ketidaksadaran penulis atas perspektif sempit yang didasarkan atas 
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pilihan-pilihan secara subjektif. Weber menawarkan konsep empati 

dalam penelitian-penelitian sosiologi sebagai jawaban atas keragu-

raguannya tentang prinsip bebas-nilai dalam sosiologi. 

Teori Weber tentang manusia paling baik didekati dengan 

penciriannya atas empat jenis tindakan manusia (Campbell, 1994:208). 

Empat jenis tindakan tersebut meliputi zwerkrational (rasional tujuan), 

wertrational (rasional nilai), tindakan emosional, dan tindakan 

tradisional.  

Bentuk orientasi dari jenis-jenis tindakan menurut Weber dapat 

digunakan untuk menganalisis permasalahan pilihan manusia untuk 

bertindak. 1) Tindakan zwerkrational menunjukkan bahwa manusia 

memiliki kecenderungan untuk mengakui tindakan rasional mereka 

selama tindakan tersebut masih berada dalam jalur yang tepat untuk 

mencapai tujuan. 2) Tindakan wertrational yang dimaksud Weber 

merupakan sebuah gagasan tindakan manusia yang berhubungan baik 

dan buruk. Jenis tindakan ini menunjukkan pengaruh moralitas dalam 

setiap tindakan manusia. Jadi selama tindakan manusia berada dalam 

nilai-nilai yang berlaku, tindakan manusia akan tetap dianggap rasional 

. 3) Tindakan emosional merupakan tindakan yang menurut Weber 

sama sekali tidak mengandung unsur rasionalitas. Tingkah laku 

manusia didasarkan langsung pada perasaan tanpa intervensi kognitif 

dalam proses tingkah lakunya. 4) Tindakan tradisionalis menunjukkan 

tingkah laku manusia yang hanya didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan 
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umum yang berlaku di mana manusia tinggal. Kebiasaan-kebiasaan 

manusia membentuk implikasi tindakan yang spontan dan tidak 

dipengaruhi kognitif yang rasional maupun perasaan yang emosional.  

Teori Tindakan yang dicetuskan Max Weber cenderung 

bersifat fenomenologis dibanding generalis. Dalam suatu masyarakat, 

tindakan setiap anggotanya dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan 

orientasi dan faktor penyebabnya. Penggunaan Teori Tindakan dalam 

penulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta-fakta empiris 

dalam masyarakat miskin berkaitan dengan cara mereka menanggapi 

permasalahan pendidikan di sekitar mereka. Pendidikan bagi setiap 

individu merupakan hak dan pilihan. Kemampuan Teori Tindakan 

dalam menganalisis fenomena pendidikan di kalangan masyarakat 

miskin memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecenderungan tindakan masyarakat miskin dalam 

pendidikan. 

4. Pedagogik Transformatif 

Tokoh Pendidikan Indonesia yang merumuskan Teori 

Pedagogik Transformatif adalah H.A.R Tilaar. Tilaar (2002) dalam 

bukunya Perubahan Sosial dan Perubahan: Pengantar Pedagogik 

Transformatif untuk Indonesia memaparkan sebuah solusi 

komprehensif dalam mengkaji permasalahan pendidikan terutama di 

Indonesia. Karya dari tokoh yang dekat dengan realita sosial dan 

budaya Indonesia  setidaknya lebih relevan dibanding karya-karya dari 
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luar karena pada dasarnya latar belakang kehidupan manusia 

berpengaruh besar terhadap karya-karyanya.  

Pedagogik Transformatif hadir sebagai kritik terhadap 

pedagogik Kritis yang diusung Paulo Freire. Tilaar memandang bahwa 

Pedagogik Kritis tidak mampu menyentuh substansi dan memiliki 

kecenderungan menunjukkan arogansi intelektual, di samping itu karya-

karya pedagogik kritis relatif sulit untuk dipahami sebagai sebuah 

pendekatan yang berdasarkan realitas (243-244). Namun, pedagogik 

tetap berada pada jalur kritis sebagai sebuah teorisasi baru dalam 

wacana pendidikan. 

Dasar dari Pedagogik Transformatif itu sendiri berasal dari 

konsep perubahan sosial yang behubungan erat dengan pendidikan. 

Pedagogik Transformatif mengasumsikan otonomi manusia yang terus 

berkembang atau mengalami proses transformasi di dalam proses 

menjadi manusia (Tilaar, 2002:261). Istilah transformasi sejalan dengan 

konsep pendidikan sebagai upaya manusia untuk meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan, artinya terdapat upaya perubahan yang 

dilakukan secara sadar oleh manusia dari suatu kondisi menuju kondisi 

yang lebih baik lagi. Kebudayaan yang berubah juga mengakibatkan 

perlunya transformasi dalam pendidikan agar pendidikan tidak 

kehilangan fungsi dan relevansinya dalam menjawab perubahan 

tersebut. 
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Pedagogik Transformatif tidak hanya bertujuan mengkritisi 

pendidikan, melainkan juga memaparkan konsep-konsep dan ide-ide 

yang dapat diterapkan dalam tindakan mendidik. Di bawah ini 

dikemukakan beberapa prinsip pokok pedagogik transformatif (Tilaar, 

2002:296-308): 

a. Pedagogik transformatif mengkaji proses pendidikan yang normatif 

b. Proses pendidikan adalah proses individualisasi 

c. Identitas individu 

d. Pedagogik transformatif adalah pedagogik komunikatif 

e. Pedagogik transformatif adalah pedagogik dialogis 

f. Orientasi ke masa depan 

g. Hak asasi manusia 

h. Lingkungan proksimatif 

i. Proses perkembangan dari dalam ke luar (DL) 

j. Proses perkembangan dari luar ke dalam (LD) 

k. Harmonisasi antara kekuatan dari dalam (DL) dan kekuatan dari luar 

(LD) 

l. Proses pendidikan adalah proses memberi arti 

m. Pendidikan sepanjang hayat 

n. Proses humanisasi 

o. Pedagogik transformatif berorientasi sebagai pedagogik kritis 

Letak Pedagogik Transformatif dalam penulisan ini adalah 

sebagai sebuah teori yang digunakan untuk menganalisis realita 
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pendidikan pada masyarakat miskin yang terjadi di Kota Semarang. 

Penggunaan teori berdasarkan pada prinsip pokok pedagogik 

transformatif yang dikenalkan oleh H.A.R Tilaar. Relevansi teori ini 

ditinjau dari latar belakang penggagas teori yang merupakan tokoh 

pendidikan nasional, sehingga karya tersebut selain sebagai alat analisis 

juga dapat digunakan sebagai konsep praktis yang mudah dipahami dan 

diaplikasikan. Konsep perubahan sosial itu sendiri erat kaitannya 

dengan kemiskinan dan pendidikan sebagai upaya transformasi sosial 

setidaknya memberikan harapan bagi masyarakat miskin untuk 

melakukan perubahan.  Prinsip pedagogik transformatif yang digunakan 

sebagai konsep dalam mengkaji permasalahan pendidikan di kalangan 

masyarakat miskin, meliputi : a) orientasi ke masa depan, b) hak asasi 

manusia, c) proses pendidikan adalah proses memberi arti, d) 

pendidikan sepanjang hayat, e) proses humanisasi, f) pedagogik 

transformatif berorientasi sebagai pedagogik kritis. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Konsep EFA yang dicetuskan oleh UNESCO dan Bank DUNIA 

memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah di 

Indonesia dalam bidang Pendidikan. Beberapa kebijakan pendidikan yang 

menjadi prioritas dalam mensukseskan EFA antara lain Wajib Belajar 9 

tahun, Pemberantasan Buta Aksara, hingga Dana BOS sebagai upaya 

memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat. Implementasi program 
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EFA di Indonesia belum sepenuhnya berhasil, hal itu memunculkan 

berbagai kritik di berbagai media, termasuk melalui media novel. Novel 

Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) karya 

Wiwid Prasetyo menyoroti tentang implementasi program EFA yang 

dirasa masih belum benar-benar berpihak bagi rakyat miskin. Wiwid 

Prasetyo melihat realitas yang ada di lingkungannya yang memperngaruhi 

kognisi sosial dalam proses representasi wacana dalam proses pembuatan 

novel Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah . 
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Skema kerangka berfikir pada penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori Tindakan 
Max Weber 

Analisis wacana kritis 

Konteks sosial lingkungan sekitar 
penulis 

 

Kognisi sosial penulis 
Wiwid Prasetyo 

 
Teks 

Novel Orang Miskin 
Dilarang Sekolah 
(mimpi-mimpi tak 

terjamah) 

Wacana 
Education 

For All 

Pedagogik 
transformatif 

Realitas 
Pendidikan 

kota 
Semarang
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Dasar Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang optimal penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat mendeskripsikan atau 

menggambarkan kehidupan kaum kelas bawah dalam kaitannya dengan 

dunia pendidikan dan wacana EFA baik dalam dalam fiksi novel maupun 

realita yang terjadi di lapangan.   

 Penelitian ini menggunakan format analisis kualitatif. Data dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data teks dan data lapangan. 

Data terkait novel yang diperoleh dari pemilihan teks dalam novel serta 

hasil wawancara dengan penulis novel dianalisis dengan format analisis 

wacana kritis. Data hasil observasi dan wawancara yang terkait realita 

pendidikan pada masyarakat miskin di Banjir Kanal Timur dianalisis 

dengan format analisis fenomenologi. 

 Penulis mencoba mengawinkan format analisis kualitatif yang 

fenomenologi dengan pendekatan critical discourse analysis. Perkawinan 

ini dimaksudkan untuk mendekatkan penelitian ini pada realitas 

pendidikan yang sebenarnya bisa diubah sesuai konsep EFA dan tidak 

melulu sekedar memaknai dengan bebas baik isi novel maupun realitas 
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pendidikan. Hasil pemaknaan teks novel lebih lanjut akan dianalisis dan 

digunakan sebagai penentu wacana dari realitas pendidikan.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di lingkungan sekitar penulis yang terdiri 

dari dua lokasi, yaitu lokasi kerja dan tempat tinggal. Pengambilan lokasi 

tersebut didasarkan pada fokus permasalahan yang terkait realitas sosial 

dan pengaruh terhadap wacana dalam teks novel dan begitu juga 

sebaliknya bahwa teks-teks dalam novel merupakan hasil dari kognisi 

sosial yang dipengaruhi konteks sosial lingkungan penulis.  

Lokasi penelitian selanjutnya adalah di jalan Unta Raya kawasan 

Banjir Kanal Timur Kelurahan Pandean Lamper, Gayamsari, Semarang 

Tengah. Pengambilan lokasi tersebut terkait dengan pengungkapan realita 

pendidikan pada golongan kelas bawah. Pertimbangan pemilihan lokasi 

tersebut karena kawasan Banjir Kanal Timur ditempati oleh kaum 

pendatang dengan kondisi ekonomi sulit. Di sana juga terdapat sebuah 

rumah singgah Satoe Atap yang membantu pendidikan anak-anak miskin. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini terdiri dari dua hal, yaitu wacana EFA dalam 

novel dan realitas pendidikan di kota Semarang. Pada tahap pertama, 

penulis memfokuskan penelitian pada teks-teks novel Orang Miskin 

Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) karya Wiwid Prasetyo 
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dengan cara menentukan teks-teks yang dapat dimaknai wacana EFA dan 

ditentukan wacananya. Pada tahap selanjutnya, penulis meneliti realitas 

pendidikan yang ada di sekitar penulis novel. 

 

D. Subjek Penelitian dan Sumber Data Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdimerupakan elaborasi 

dari hasil penentuan dari fokus penelitian. Kegamangan yang terjadi 

adalah ketika penulis dihadapkan pada dualisme fokus yang menurut 

penulis sama pentingnya. Keterkaitan antara teks dalam novel Orang 

Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) dengan realitas 

pendidikan di Semarang berada pada sosok penulis novel, yaitu Wiwid 

Prasetyo dan Bu Jumiati seorang pedagang nasi rames di Banjir Kanal 

Timur. Penulis novel memiliki akses kognitif terhadap novel yang 

dibuatnya Penulis menentukan subjek dalam penelitian ini adalah 

penulis novel Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak 

Terjamah), yaitu Wiwid Prasetyo dan Bu Jumiati yang memiliki akses 

representasi lingkungan sosial kawasan Banjir Kanal Timur. 

2. Informan Penelitian 

Untuk menunjang data yang berasal dari subjek penelitian, 

penulis menentukan beberapa informan penelitian yang terdiri dari 

pihak-pihak yang berada di lingkungan penulis novel Wiwid Prasetyo. 

Penulis menentukan beberapa warga yang berada di pemukiman 
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kawasan Banjir Kanal Timur sebagai informan penelitian yang 

memberikan gambaran tentang realita pendidikan kaum miskin di 

kawasan tersebut. 

3. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 

dan observasi langsung terhadap subjek penelitian, informan penelitian, 

dan lingkungan sekitar lokasi penelitian. Hal yang menjadi perhatian 

khusus dalam penelitian ini adalah keberadaan novel Orang Miskin 

Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) yang juga menjadi 

sumber data primer. Potongan-potongan teks dalam novel tersebut 

menjadi sumber data primer selain hasil observasi dan hasil wawancara 

terhadap subjek maupun informan penelitian. 

4. Data Sekunder  

Data sekunder yang ada dalam penelitian ini terdiri dari foto-foto 

hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini tidak terlalu banyak 

menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi yang 

biasanya berasal dari kelurahan karena warga kawasan Banjir Kanal 

Timur sendiri tidak terdaftar sebagai warga kelurahan terdekat, yaitu 

Pandean Lamper. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka Sumber data studi pustaka dalam penelitian ini 
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adalah novel Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak 

Terjamah) karya Wiwid Prasetyo yang diterbitkan DIVA Press pada 

bulan Juni 2009. Data yang mendukung lainnya berasal dari teks-teks 

lain yang masih berkaitan seperti artikel koran, hasil survey BPS, dan 

lain-lain. 

2. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara terencana dengan 

menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan bagi subjek penelitian 

maupun informan penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar proses 

wawancara lebih sistematis dan terstruktur, tetapi tidak bersifat 

tertutup sehingga jawaban subjek penelitian dan informan tidak 

terbatas. Dengan demikian penulis mendapatkan data yang mendalam 

dan komprehensif. 

Pihak yang diwawancari dalam penelitian ini merupakan 

subjek dan informan penelitian, antara lain dalam tabel 1: 

Tabel 1. Biodata Subjek dan Informan Penelitian 
Nama 

Umur 

Pekerjaan 

 

Alamat 

: Wiwid Prasetyo 

: 28 tahun 

: penulis, aktif di majalah Furqon, PesanTrend, 

SiDoel, serta tabloid Info Plus Semarang 

: Jalan Sidodadi, KP Slamet, no 172, Semarang  

Nama 

Umur 

: Jumiati 

: 50 tahun 
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Pekerjaan 

Alamat 

: Pedagang Nasi Rames 

: Jalan Unta Raya, Banjir Kanal Timur 

Nama 

Umur 

Pekerjaan 

Alamat 

: Diah 

: 24 tahun 

: memiliki karaoke kecil-kecilan 

: Jalan Unta Raya, Banjir Kanal Timur 

Nama 

Umur 

Pekerjaan 

Alamat 

: Anna 

: 34 tahun 

: tukang pijat 

: Jalan Unta Raya, Banjir Kanal Timur 

Nama 

Umur 

Pekerjaan 

Alamat 

: Susanto 

: 30 tahun 

: tambal ban 

: Jalan Unta Raya, Banjir Kanal Timur 

 

3. Observasi (Pengamatan) 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi 

langsung ke lapangan. Di dalam penelitian ini, objek yang akan 

diobservasi adalah segala hal yang terjadi di lapangan (lokasi 

penelitian). Observasi dilakukan di kawasan Banjir Kanal Timur, 

dengan fokus observasi pada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi 

kehidupan kaum miskin dan pendidikan anak-anak di kawasan 

tersebut. 
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4. Dokumentasi  

Dokumetasi penelitian ini terdiri dari foto-foto yang diambil 

saat melakukan wawancara dan observasi di kawasan Banjir Kanal 

Timur.  

 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan atau validitas data merupakan hal penting dalam suatu 

penelitian. Permasalahan yang timbul pada penelitian analisis kualitatif 

dengan metode analisis wacana kritis seperti penelitian ini terkait dengan 

konsep validitas data yang digunakan. Penulis menggunakan metode 

triangulasi data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif.  

1. Triangulasi Metode 

Penulis menggunakan triangulasi metode, yaitu dengan 

melakukan identifikasi antara hasil wawancara mendalam terhadap subjek 

penelitian dengan hasil observasi di lapangan. Pernyataan-pernyataan 

subjek penelitian dicatat sebagai bahan identifikasi pada saat melakukan 

observasi di lapangan. Hal-hal yang menunjukkan kesesuaian antara hasil 

wawancara mendalam dengan hasil observasi menghasilkan keabsahan 

data pada penelitian ini. Penulis juga melakukan identifikasi keabsahan 

data hasil wawancara mendalam terhadap subjek penelitian Wiwid 

Prasetyo yang merupakan penulis novel dengan data hasil seleksi studi 
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pustaka terhadap teks-teks pada novel Orang Miskin Dilarang Sekolah 

(Mimpi-mimpi tak terjamah) yang berkaitan dengan wacana EFA. 

2. Triangulasi Sumber 

Penulis melakukan crosscheck antara pernyataan-pernyataan 

subjek penelitian yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan 

pernyataan-pernyataan yang bersumber dari informan penelitian. Wiwid 

Prasetyo yang merupakan subjek penelitian memberikan gambaran tentang 

kondisi pendidikan pada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya pada saat 

proses wawancara. Hasil wawancara tersebut dibandingkan dengan 

pernyataan-pernyataan hasil wawancara dengan Bu Jumiati sebagai warga 

yang merepresentasikan kaum miskin sehingga menghasilkan keabsahan 

data. 

3. Triangulasi Teori 

Hasil penelitian yang didapat dari studi pustaka, observasi, dan 

wawancara mendalam dibandingkan dengan hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya yang terdapat pada tinjauan pustaka serta mengidentifikasi 

relevansi data untuk dapat dianalisis dengan teori atau konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang didapat berupa hasil 

seleksi teks dalam novel, laporan hasil pengamatan atau observasi, serta 

manuskrip proses wawancara yang direkam melalui video. 
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G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini melalui beberapa tahap yang disesuaikan dengan 

dasar penelitian, metode, pendekatan, serta bentuk analisis. Pada tahap 

pertama pengumpulan data, penulis membaca novel Orang Miskin 

Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) lalu menentukan teks-

teks yang dibutuhkan sebagai data untuk bahan analisis. Pada tahap 

pertama ini penulis membaca berulang-ulang agar teks-teks yang terpilih 

relevan dengan teori dan memungkinkan untuk dianalisis. Tahap 

selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam terhadap penulis 

novel yaitu Wiwid Prasetyo. Hambatan ketika melakukan wawancara 

mendalam ini adalah menentukan waktu untuk bertemu subjek karena 

berbagai kesibukannya, pada akhirnya beberapa wawancara dilakukan via 

media jejaring sosial facebook dan telepon. Penulis meyakini hasil 

wawancara melalui media dengan wawancara secara langsung masih 

memungkinkan dan data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. 

Terlebih lagi terdapat kecocokan dalam pembicaraan sehingga wawancara 

dapat jujur dan mendalam.  

Tahap observasi di lapangan adalah untuk mengungkap realitas 

pendidikan yang terjadi pada warga miskin yang berada di wilayah 

pemukiman kelas bawah. Dengan demikian didapat keabsahan data yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Penulis melakukan sebuah perjalanan ke 

kawasan Banjir Kanal Timur, Kelurahan Pandean Lamper, Gayamsari, 

Semarang Tengah, untuk mendapatkan data otentik tentang realitas 
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pendidikan kaum yang termarjinalkan. Penulis tidak membawa surat ijin 

penelitian dan tidak mengungkapkan maksud penelitian kepada subjek 

penelitian yang merupakan seorang penjual nasi rames di kawasan itu. 

Wawancara mengalir secara informal tanpa menggunakan pedoman 

wawancara dan hanya menggunakan telepon genggam untuk merekam 

pembicaraan.  

Tahap terakhir adalah melakukan analisis data dengan teori yang 

digunakan serta pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, penulis 

menganalisis teks-teks dalam novel dengan menentukan wacana dalam 

novel lalu mengkritisi teks-teks tersebut dengan realitas yang didapat dari 

wawancara terhadap subjek penelitian maupun informan, serta data hasil 

observasi yang sebelumnya telah melalui tahap validasi data. Hasil dari 

analisis kritis wacana tersebut penulis hadapkan pada tahap analisis 

dengan teori konseptual Max Weber tentang tindakan dan teori aplikatif 

yaitu pedagogik transformatif dari H.A.R Tilaar. 

 

H. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan critical discourse analysis memiliki 

beberapa karatersistik tersendiri dalam melakukan analisis wacana dalam 

karya sastra. Berikut model analisis wacana kritis yang digunakan dalam 

penelitian ini yang dimuat dalam Tabel 2, 
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Tabel 2. Model Analisis Wacana Kritis 
Struktur Metode 

Teks 

Teks dalam penelitian ini adalah teks-teks yang 

terdapat dalam novel Orang Miskin Dilarang 

Sekolah karya Wiwid Prasetyo 

 

Critical Linguistic 

Kognisi Sosial 

Kognisi sosial yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah kognisi sosial dari penulis novel Orang 

Miskin Dilarang Sekolah yaitu Wiwid Prasetyo 

 

Wawancara Mendalam 

Analisis Sosial 

Analisis sosial yang menjadi rujukan konteks 

dalam analisis wacana kritis dalam penelitian 

ini adalah kawasan Banjir Kanal Timur yang 

dihuni oleh puluhan keluarga dari golongan 

tidak mampu. 

 

Wawancara mendalam, 

pengamatan 

 

Eriyanto (2001) mengungkapkan bahwa teks, kognisi sosial ,dan 

konteks merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka 

analisis yang menggunakan pendekatan critical discourse analysis. 

Perbedaan dengan metode analisis kualitatif biasa adalah dalam hal 

pentingnya memahami kognisi sosial penulis yang dipengaruhi oleh 

konteks yang dialaminya. Penelitian kualitatif biasa kesulitan untuk 
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mencari latar belakang penulis yang mempengaruhi karyanya. Data-data 

yang hanya berkaitan saja tidak cukup untuk mengungkap wacana yang 

muncul dalam sebuah karya. Jadi, penelitian ini menggunakan penelusuran 

akan kognisi sosial yang mampu membuka gerbang pengetahuan terhadap 

wacana yang muncul dalam karya, karena sebuah karya tidak se-objektif 

kenampakannya dan selalu ada wacana di baliknya. 

Penelitian ini menjadikan novel Orang Miskin Dilarang Sekolah 

(Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) sebagai sumber teks yang perlu dianalisis 

secara kritis dan penulisnya Wiwid Prasetyo sebagai subjek untuk dikaji 

kognisi sosialnya. Pengungkapan konteks dan korelasi antara wacana 

dengan realitas menjadi tahap terakhir dalam analisis penelitian ini. Pada 

tahap ini, metode yang digunakan tidak hanya studi pustaka dan 

penelusuran sejarah, melainkan ditambah dengan observasi dan 

wawancara mendalam terhadap informan. Pada tahap konteks inilah 

penulis mengikutsertakan Bu Jumiati yang tinggal di kawasasn Banjir 

Kanal Timur sebagai subjek penelitian yang diwawancarai secara 

mendalam dalam rangka mengungkap realita pendidikan kaum miskin. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Identitas Novel Dan Sinopsis Novel 

Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak 

Terjamah) merupakan sebuah novel bertema pendidikan yang ditulis oleh 

Wiwid Prasetyo. Novel tersebut diterbitkan pertama kali oleh Diva Press 

Yogyakarta pada bulan Juli 2009. Saat ini novel tersebut sudah mengalami 

cetak ulang sebanyak lima kali dan mendapat predikat nasional best seller 

pada cetakan terakhir tahun 2010. Novel ini juga diterjemahkan ke dalam 

Bahasa Melayu dan mendapat respon cukup baik di Malaysia. Berikut 

adalah ringkasan cerita dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah 

(Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) karya Wiwid Prasetyo. 

Faisal, Yudi, Pambudi dan Pepeng adalah teman seperjuangan yang 

selalu bersama. Faisal merupakan seorang anak yang berasal dari keluarga 

yang mampu. Yudi, Pambudi dan Pepeng pula berasal dari keluarga yang 

miskin. Kemiskinan keluarga ketiga anak ini membuatkan mereka tidak 

mempunyai biaya untuk ke sekolah seperti anak lainnya. Keluarga mereka 

telah mengabdi kepada juragan Yok Bek sejak zaman nenek moyang 

mereka lagi. Yudi, Pambudi dan Pepeng beserta keluarganya menetap di 

sana. Yok Bek merupakan juragan sapi satu- satunya di Gentong Sapi. Yok 

Bek tidak mmbenarkan anak-anak pembantunya untuk sekolah karena di 
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khawatir kepintaran anak yang sekolah itu akan menen tang peternakannya 

dan dia akan kehilangan pekerja-pekerjanya. 

Suatu hari, Faisal dan ketiga temannya itu berhasrat untuk melawan 

Mat Karmin, jago pembuat layang-layang di kampung mereka karena 

kesombongannya merasa bahwa hanya dia yang pintar membuat layang-

layang. Mereka mengumpulkan bahan-bahan bekas seperti kertas minyak, 

lem dan sebagainya untuk membuat layang-layang sendiri. Ketika Faisal 

mencari kertas minyak di tempat pemulung, dia melihat sebuah buku yang 

menunjukkan cara-cara membuat layang-layang. Buku yang ditulis Ki 

Hajar Laduni itu kemudian diambil oleh Faisal dan dibawa ke teman-

temannya. Keterbatasan Faisal untuk membaca buku membuat ketiga 

temannya menertawakan Faisal. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari 

rumah Ki Hajar Ladunni untuk mempelajari cara-cara membuat layang-

layang. 

Setibanya di rumah Ki Hajar Ladunni, keempat sahabat itu kaget 

dengan penampilan kumuh Ki Hajar Ladunni. Ia tidak seperti yang mereka 

bayangkan, seorang penulis buku yang rapi dan kemas. Ki Hajar Ladunni 

mempunyai seorang anak yang jenius, walaupun pada fisiknya anak 

tersebut seperti anak jalanan. Biarpun mereka hidup di tempat yang 

terpencil dan jauh dari kota, namun Ki Hajar Ladunni teta pmementingkan 

pendidikan. Anak yang kelihatan seperti gembel itu sangat pintar. Hal ini 

yang memotivasi Faisal untul belajar lebih kuat lagi dan mengajak teman-

temannya Yudi, pambudi dan Pepeng untuk bersekolah. 
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Dengan semangat yang kuat, Yudi, Pambudi dan Pepeng nekad 

untuk sekolah dengan membiayainya sendiri tanpa memberi beban kepada 

orang tua mereka. Dengan dorongan yang kuat dari Faisal, ketiga anak itu 

pun memulai hari-hari mereka dengan bersekolah di SD Kartini. Namun, 

pendidikan mereka tidak berjalan lama. Mereka terpaksa berhenti apabila 

orang tua mereka pindah dan tidur di bawah jembatan dikarenakan sapi- 

sapi Yok Bek tidak diperbolehkan lagi diternak di kampung tersebut. Hal 

ini menjadi penghambat kepada tiga anak alam ini untuk meneruskan 

sekolah mereka. Yudi, Pambudi dan Pepeng terpaksa bekerja untuk 

membantu orang tua mereka. 

Tidak lama kemudian, Faisal mengajak kembali ketiga temannya 

untuk meneruskan sekolah mereka. Pada siang hari ketiga anak ini ke 

sekolah dan malam harinya pula mereka bekerja untuk mengumpulkan 

biaya sekolah mereka. Pambudi menjual koran di lorong SMPN 2, Yudi 

membantu ibunya menjual jajan dan Pepeng mengangkut kelapa. Berbagai 

rintangan telah mereka tempuh demi memperjuangkan untuk mendapat 

pendidikan selayaknya teman-teman yang lain. Ternyata semua itu tidak 

mematahkan semangat ketiga anak alam ini untuk tetap belajar dan Faisal 

tetap memberikan dukungan penuh kepada teman-temannya. 

Akhirnya, Faisal diangkat sebagai salah seorang siswa terbaik di 

SD Kartini. Selain menjadi pelajar SD kelas 3, Faisal turut mengajar 

orang-orang kampung membaca buku. Yudi, Pambudi dan Pepeng pula 

telah diumumkan lulus pada penerimaan rapor serta berhasil naik kelas. 
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hal ini membuat ketiga anak miskin ini senang dan bersyukur atas 

keberhasilan mereka. Walaupun hidup dalam serba kekurangan dan 

terpaksa banting tulang untuk membiayai sekolahnya, Yudi, Pambudi dan 

Pepeng tetap bisa menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan anak- 

anak yang berasal dari keluarga yang kaya. Kemiskinan bukan menjadi 

penghalang bagi seseorang untuk berjaya. 

 

B. Analisis Teks Dalam Wacana Education For All 

Proses seleksi teks yang berisi wacana EFA melalui beberapa 

tahapan. Pertama, dengan membaca berulang-ulang novel Orang Miskin 

Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah). Kedua, memberikan 

penanda berupa post it pada halaman yang mengandung wacana. Ketiga, 

mengelompokkan hasil seleksi teks ke dalam beberapa kategori yang 

didasarkan dengan poin-poin yang terdapat dalam wacana EFA. Hasil 

pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Seleksi Teks 
ISI TEKS WACANA 

− Kami tak punya uang, makanya kami tak 

pernah beli layang-layang Mat Karmin, 

terpaksa kami mengandalkan kemampuan 

kami untuk mengejar layang-layang... 

(hal. 8) 

− ”Beli layang-layang di ruko 530 deretan 

Kondisi Ekonomi Anak-

Anak Miskin 
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Jalan Mataram lebih mahal, seribu lima 

ratus. Kalau aku, uang seribu lima ratus 

itu harus kukumpulkan dalam tiga hari, 

selama tiga hari aku puasa, sebab uang 

jajanku aku sisihkan semuanya...” (hal. 9) 

− Betapa senangnya aku (Faisal) pertama 

kali bisa membaca, ya meskipun dengan 

terbata-bata, aku membaca apa saja...(hal. 

12) 

− ”Maaf aku (Pambudi) tidak bisa 

membaca” 

− ”wah rumit... susah gara-gara pakai 

buku...” (hal 26) 

− Membaca adalah gerbang untuk menuju 

dunia yang lebih luas, begitu mereka bisa 

membaca, banyak hal yang bisa 

direngkuhnya... (hal 227) 

− ... Padahal aku (Koh A Kiong) ingin bisa 

membaca agar aku tak dibodohi terus 

oleh karyawan-karyawanku yang terus 

menyodorkan nota-nota palsu. (hal 240) 

− ...Kampung Genteng sebentar lagi 

tumbuh generasi baru, generasi yang 

Pemberantasan Buta 

Aksara 
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melek huruf setelah sebelumnya dari 

Dinas Pendidikan mengadakan kegiatan 

belajar, kejar paket... (hal. 426) 

− Orang tua mereka (Pambudi, 

Pepeng,Yudi) tak sanggup 

menyekolahkan karena tak ada biaya. 

(hal 23) 

− ...aku (Faisal) paham sekali, duniaku dan 

dunia mereka (Pambudi, Pepeng, Yudi) 

berbeda, aku sekolah, mereka tidak, aku 

menyenangi buku, mereka setiap hari 

hanya bermain dengan kotoran sapi... (hal 

28) 

− ”...Kalau aku (Pepeng) harus sekolah, 

duit dari mana, lantas siapa yang 

membantu ayahku mengangkuti kelapa-

kelapa itu? Kalau aku sekolah, pasti 

uangnya banyak berkurang, dan 

penghasilannya pun menurun jika aku tak 

ikut mengangkutnya” (hal 65) 

− ”...keinginanmu sangat mulia, sekolah. 

Tetapi, Ibu tak bisa membiayaimu” (hal 

77) 

Penuntasan Wajib Belajar 

9 Tahun 
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− ...Denok dan Warti telah mengenyam 

bangku sekolah dasar, namun tidak lulus, 

nasib membuat mereka harus terdampar 

di gedung mewah (sebagai pembantu) 

(hal 131) 

− Kita boleh miskin, tetapi itu tetap tidak 

menghalangi kita untuk meneruskan cita-

cita yang sempat terkatung-katung. Aku 

(Kania) tak malu disebut miskin Pam, 

aku memang miskin tapi tak pernah 

nunggak bayaran sekolah, aku juga bisa 

bekerja seadanya tanpa harus putus 

sekolah. (hal 295) 

− Banyak hal yang bisa kita dapatkan 

dengan sekolah, selain untuk masa depan 

yang lebih baik, sekolah bisa 

mengendalikan imajinasi-imajinasi liar ke 

kehidupan Kampung Genteng yang 

begitu menggoda. (hal. 68) 

− ”...Kita harus sekolah untuk melawan 

alien-alien...” (hal 70) 

− ”Iya, aku (Yudi) benar-benar ingin 

sekolah, aku tak ingin melihat bapak ibu 

Pendidikan dan 

Peningkatan Taraf Hidup 



60 
 

 
 

seperti ini terus” (hal. 77) 

− ”Aku (Pepeng) tahu Pak... Tapi, kalau 

aku nggak sekolah, kita selamanya akan 

miskin terus” (hal 78) 

− Habis gelap terbitlah terang seakan-akan 

mengandaikan pendidikan itu ibarat 

pelita yang akan menuntun manusia buta, 

bodoh, menuju cahaya ilmu yang gilang 

gemilang. (hal. 244) 

− ...sekolahku (Faisal) dan sekolah mereka 

(Pambudi, Yudi, Pepeng) nantinya bukan 

sekolah yang mahal, tetapi sekolah 

kampung dengan biaya murah. (hal 81) 

− Aku (Faisal) tahu sekolah ini punya 

banyak keringanan biaya untuk murid 

berprestasi termasuk untuk orang yang 

tidak mampu (hal 83) 

− Tak perlu pusing memikirkan biaya, 

sebab melalui dana pemerintah, hanya 

membebaskan tiga orang ini (Pambudi, 

Pepeng, Yudi) rasanya masih terlalu 

banyak. (hal 86) 

− ”Cukup... Cukup... Sudah.... Sudah.... 

Perluasan Akses 

Pendidikan bagi Kaum 

Miskin 
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Mau miskin, mau kaya, tiap orang punya 

kesempatan yang sama untuk 

memperoleh pendidikan” (hal 97) 

− ”Dicoba dulu saja, dalam belajar tak ada 

istilah orang tua dan anak-anak...” (hal 

206) 

− Pak Cokro (dukun yang disegani) bisa 

ikut-ikutan sekolah terbuka segala (hal 

206) 

Pembelajaran dan 

Keahlian bagi Orang 

Dewasa 

− ”Yah, aku ranking berapa?” kata Kania 

yang belum melihat rapornya. ”Kamu 

ranking satu,” kata ayahnya pelan. (hal 

402) 

Kesetaraan Gender dalam 

Pendidikan 

 

Hasil seleksi teks kemudian dianalisis dengan konsep-konsep EFA 

untuk mendapatkan inti wacana EFA dalam novel Orang Miskin Dilarang 

Sekolah. Konsep-konsep EFA telah dipaparkan pada BAB II dan pada bab 

pembahasan ini mengalami penyederhanaan konsep agar fokus dalam 

menganalisis teks.  

Teks-teks novel yang termasuk dalam klasifikasi pertama yaitu 

kondisi ekonomi anak-anak miskin menunjukkan gambaran kehidupan 

anak-anak miskin yang kesulitan secara ekonomi. Terdapat penggambaran 

kesulitan ekonomi dengan menggunakan cerita bahwa anak-anak alam 
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yang terdiri dari Pambudi, Pepeng, dan Yudi tidak memiliki uang bahkan 

hanya untuk membeli layang-layang sebagai permainan masa kecil. Bagi 

anak-anak yang kehidupan ekonominya menengah ke atas, membeli 

layang bukan merupakan hal yang sulit, tetapi bagi anak-anak alam yang 

notabene tidak mampu secara ekonomi, merupakan hal yang butuh 

pengorbanan. Penggambaran kondisi ekonomi yang dialami tiga anak dari 

keluarga miskin terdapat pada awal-awal novel. 

Klasifikasi yang didasarkan pada EFA selanjutnya adalah tentang 

pemberantasan buta aksara. Buta aksara tidak hanya terkait pada kondisi 

ekonomi semata, akan tetapi juga terkait dengan masalah kondisi sosial 

budaya masyarakat. Faisal yang telah mengenyam bangku sekolah 

mendapatkan pelajaran membaca di sekolah. Berbeda dengan Faisal, anak-

anak tidak mampu yang menjadi temannya Faisal sama sekali tidak bisa 

membaca karena belum pernah sekolah, bahkan membaca bagi anak-anak 

itu merupakan sebuah pekerjaan yang sulit dan membosankan.  

Penulis novel memberikan pandangannya bahwa membaca 

merupakan sebuah gerbang menuju dunia sekaligus alat untuk memahami 

dunia. Pandangan penulis novel dituangkan dalam tokoh Koh A Kiong 

yang meyakini bahwa menghindarkan dirinya dari berbagai kesialan 

seperti kecurangan yang dilakukan anak buahnya. Wacana EFA tentang 

pemberantasan buta aksara diyakini sebagai sebuah upaya untuk 

meningkatkan sumber daya manusia, dengan itu modernisasi dapat 

terwujud di segala bidang karena akses untuk mencapai hal tersebut adalah 
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dengan membuka pengetahuan setiap individu. Di akhir novel, pentingnya 

pemberantasan buta aksara diwujudkan dengan didirikannya kejar paket 

yang bisa diikuti berbagai kalangan. Kaum tua yang belum pernah 

mengenyam pendidikan dan tidak bisa membaca diajarkan membaca 

dengan program Kejar Paket A.  

Sulitnya mengakses pendidikan bagi kaum miskin merupakan 

sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri lagi berada di lingkungan kita. 

EFA sebagai sebuah program internasional mencanangkan kemudahan 

akses bagi kaum tidak mampu diimplementasikan oleh pemerintah 

Indonesia dengan program BOS. Cerita dalam novel belum menunjukkan 

adanya program BOS karena latar yang diambil adalah ketika penulis 

novel masih kanak-kanak. Kisah dalam novel menunjukkan bahwa anak-

anak tidak mampu tidak mengenyam bangku sekolah karena kesulitan 

secara finansial. Orang tua anak-anak tidak mampu itu hanya bekerja 

sebagai buruh kasar di sebuah peternakan sapi milik orang Cina dan 

penghasilannya tidak seberapa karena tingkat pendidikan yang rendah. 

Pilihan hidup anak-anak miskin yang diceritakan dalam novel 

menunjukkan bahwa bagi kaum tidak mampu uang untuk makan lebih 

penting dibanding pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai hal yang 

merupakan pemborosan dan justru mempersulit kehidupan mereka karena 

anggapan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan.  

Novel Orang Miskin Dilarang Sekolah memberikan nasihat tentang 

pentingnya pendidikan bagi manusia. Wacana EFA tentang pendidikan 
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berkualitas sebagai saran peningkatan taraf hidup manusia ditunjukkan 

dalam beberapa teks dalam novel. Pendidikan memberikan ilmu 

pengetahuan sekaligus harapan bagi kaum tidak mampu untuk melakukan 

mobilitas sosial dan menaikan kelas sosial. Kebodohan selama ini identik 

dengan kaum miskin sehingga kaum miskin cenderung mudah dihegemoni 

dan ditindas. Penggambaran alien-alien sebagai musuh orang bodoh yang 

tidak berpendidikan merupakan perumpamaan yang dapat diartikan 

sebagai para penindas kaum miskin. Inti pemikiran penulis novel tentang 

pendidikan yang mampu menaikan taraf hidup manusia dapat dilihat pada 

petikan ”Habis gelap terbitlah terang seakan-akan mengandaikan 

pendidikan itu ibarat pelita yang akan menuntun manusia buta, bodoh, 

menuju cahaya ilmu yang gilang gemilang.” 

Implementasi program EFA di Indonesia sudah terasa setelah 

dimunculkannya program BOS. Program BOS mensubsidi pendidikan 

dasar sembilan tahun. Tujuan BOS adalah untuk memperluas akses 

pendidikan bagi kaum miskin yang sebelumnya kesulitan mengakses 

pendidikan karena keterbatasan dana. Cerita dalam novel yang 

mengangkat realita tersebut adalah ketika Pambudi, Pepeng dan Yudi 

mendapat keringanan biaya dari SD Kartini, dengan demikian anak-anak 

miskin memperoleh haknya menikmati pendidikan. SD Kartini yang 

memberikan keringan biaya digambarkan sebagai sebuah SD pinggiran 

yang memiliki fasilitas seadanya karena biayanya murah. Kenyataan di 

lapangan menunjukkan hal yang sama, semakin berkualitas suatu institusi 
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pendidikan akan semakin tidak terjangkau oleh kaum miskin. Kaum 

miskin hanya akan mendapatkan pendidikan murah dengan kualitas yang 

yang tidak terlalu bagus. 

Konsep EFA terkait pendidikan seumur hidup di mana 

pembelajaran tidak hanya bagi anak-anak usia sekolah saja, melainkan 

bagi orang-orang dewasa yang sudah tidak berusia sekolah lagi. Teks 

dalam novel menunjukkan bahwa golongan yang sudah berusia lanjut 

seperti gambaran Pak Cokro juga berhak mendapat pembelajaran seperti 

pemberantasan buta aksara. Pak Cokro dalam novel digambarkan sebagai 

seorang dukun palus yang bertobat dan mendapat pencerhan setelah melek 

aksara. Usia tidak menghambat seseorang untuk belajar. 

Kesetaraan gender menjadi hal yang penting dalam EFA. 

Pendidikan ideal dalam konsep EFA tidak membeda-bedakan antara laki-

laki dan perempuan, terutama dalam hal kesempatan mengakses 

pendidikan sekaligus akses untuk berprestasi. Kania sebagai seorang siswi 

yang notabene perempuan mampu berprestasi di kelasnya bersaing dengan 

murid lainnya bahkan mengalahkan murid laki-laki. Gambaran tersebut 

menunjukkan bahwa gender tidak ada hubungan dengan pendidikan dan 

prestasi seseorang dalam konsep EFA. 

Novel Orang Miski Dilarang Sekolah karya Wiwid Prasetyo secara 

tersirat menunjukkan konsep-konsep EFA yang dapat diaplikasikan pada 

masyarakat kalangan bawah. Realita di lapangan tentang kesulitan akses 

pendidikan bagi kaum miskin dapat diatasi dengan upaya-upaya yang pro 
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EFA seperti progran BOS, Kejar Paket, Wajar Dikdas 9 Tahun, hingga 

implementasi kesetaraan gender di sekolah. 

 

C. Kognisi Sosial Penulis Novel (Wiwid Prasetyo) 

Sekitar tahun 2007, Wiwid Prasetyo membaca Laskar Pelangi 

karya Andrea Hirata. Novel tersebut mengesankan bagi Wiwid Prasetyo 

dan akhirnya ia berambisi menulis novel serupa. Ia menyusun catatan kecil 

tentang kejadian-kejadian unik sewaktu kecil, ataupun setting kehidupan 

tempat Wiwid Prasetyo tinggal, hingga jadilah novel itu berjudul Orang 

Miskin Dilarang Sekolah. Masa kecil Wiwid Prasetyo memiliki peran 

penting dalam pembentukan ideologi menulisnya. Pengalaman-

pengalaman masa kecil telah memberikan insipirasi penting dalam 

penyusunan novel tersebut. 

Semasa kuliah sekitar tahun 2004 Wiwid Prasetyo juga telah 

menulis novel yang tentang kehidupan religius di musholla kecil di 

kampungnya dan segenap intrik-intrik sosial didalamnya. Waktu itu 

Wiwid Prasetyo tidak tahu novel itu mau diarahkan kemana, apa 

tujuannya, bagaimana ideologi yang akan dikembangkan. Setelah novel itu 

selesai, ia merasa tidak memiliki kemantapan untuk menerbitkannya atau 

tidak. 

Ideologi yang terbentuk dalam Diskaso (Diskusi Kamis Sore) 

bersama teman-teman kampusnya di IAIN Walisongo Semarang juga 

mengilhami Wiwid Prasetyo untuk menulis novel berikutnya, tentang 
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kehidupan di zaman 65-an dan geliat-geliat partai politik komunis 

didalamnya. Hanya saja Wiwid Prasetyo kehabisan energi untuk 

menyelesaikannya, bahkan naskah itu kemudian hilang bersamaan dengan 

rusaknya komputer Pentium Dua yang merupakan satu-satunya kekayaan 

yang diwariskan orangtua waktu itu yang pada awalnya digunakan untuk 

menulis skripsi. 

Wiwid menyadari kegagalan-kegagalan dalam menulis novel 

sebelumnya. Saat diwawancarai ia memberikan pernyataan bahwa seorang 

penulis harus tahu akan kemana arah tujuannya dalam menulis serta 

perlunya prinsip-prinsip ideologi yang akan dikembangkan oleh penulis itu 

sendiri. Dulu ia merasa kebingungan dalam menulis, ia merasakan ide 

yang berlimpah, tetapi sering mengalami kesulitan untuk menuliskannya, 

karena tidak adanya ideologi yang akan dibangun.  

Proses kreatif yang dialami Wiwid Prasetyo sebagai penulis novel 

pendidikan adalah setiap kali memandang sebuah ide, ia kerucutkan atau 

alihkan ke tema-tema pendidikan. Demikian pula ketika Wiwid Prasetyo 

menulis Orang Miskin Dilarang Sekolah. Idenya sederhana tentang 

kenakalan anak-anak kecil di sebuah kampung dan karena tema besarnya 

adalah pendidikan, maka ia mencoba kerucutkan ke persoalan-persoalan 

pendidikan. Wiwid Prasetyo kemudian teringat dengan Laskar Pelangi 

tentang pertentangan Sekolah PN Timah dengan Sekolah Muhammadiyah 

Gantong. Wiwid Prasetyo bayangkan tengah ber-ekstase seperti Andrea 
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Hirata pula. Wiwid Prasetyo punya teman-teman kecil yang sedari kecil 

sudah bekerja untuk sebuah peternakan sapi milik seorang Singkek. 

Persoalan yang dibidik oleh Wiwid adalah kemiskinan. Dalam 

Laskar Pelangi Lintang putus sekolah karena harus membantu ayahnya 

melaut, sama halnya dengan teman-teman kecil Wiwid Prasetyo yang 

putus sekolah karena harus membantu ayahnya, ada yang bekerja 

membersihkan kotoran sapi, membersihkan kandang, dan sebagainya. 

Wiwid mengaku merasa beruntung pernah bergaul bersama teman-teman 

dari Gedong Sapi semasa kecil. Wiwid merasakan betul bagaimana teman-

temannya tinggal di sebuah rumah petak dan lebih mirip gubuk yang ada 

di kawasan kumuh bantaran sungai Banjir Kanal Timur. Ketika Kecil 

Wiwid bermain layang-layang, menjadi liar karena ikut memulung kabel 

tembaga di sekitar Barito, ikut mencuri mangga, kresen yang dibuat jus 

kresen, hingga bermain video game di sekitar kawasan bioskop Manggala. 

Bahkan tak jarang ikut menjadi pengutil saat tergiur melihat barang-barang 

di supermarket. 

Pada saat wawancara ia mengatakan,  

“Hasil akhir nasib seseorang ditentukan oleh pendidikan itu ada 
benarnya juga. Beberapa teman saya memang ada yang terus sekolah 
hingga SMA/SMK, bahkan kebanyakan ada yang bersekolah hanya 
sampai Sekolah Dasar, semua itu ternyata berpengaruh bagi masa 
depan yang dijalani sekarang ini. Mereka yang sekolah sampai SMA 
ini bisa bekerja dengan baik, entah itu pabrik mebel, atau tekstil. 
Adapun yang dahulu tidak sadar artinya sekolah, mereka ini hanya 
lontang-lantung di kampung. Sungguh mengerikan memang, tetapi 
inilah kenyataan yang dihadapi sekarang. saya menghadapi generasi 
yang mundur setapak demi setapak, mereka tidak sadar untuk 
sekolah bukan sekedar karena alasan kemiskinan, tetapi lebih karena 
lingkungan permisif yang begitu menggoda mereka. Jangan 
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dibayangkan, mereka yang putus sekolah hanya ada di desa-desa 
terpencil saja, di kotapun seperti itu sangat banyak. Sekolah seolah-
olah menjadi ujian yang sangat berat, sebab bisa dihitung dengan jari 
saja mereka yang bisa lulus sampai menengah atas”. 
 

Wiwid juga mengungkapkan ,“kebanyakan remaja jaman sekarang 

tidak sabaran, ingin cepat-cepat bekerja, ingin-ingin cepat-cepat 

mendapatkan uang, padahal di zaman sekarang, bukankah ijasah SMP dan 

SD sudah tidak berlaku lagi? Seorang pekerja kasar di pabrik-pabrik saja 

bukankah minimal harus SMA”. 

Wiwid bercerita bahwa orangtua mereka sudah tidak bisa berbuat 

apa-apa, mereka hanya bilang “Harus bagaimana lagi, di sekolahkan saja 

tidak mau, penginnya cepat-cepat bekerja, ya sudah …” siapapun yang 

mendengar cerita tersebut hanya akan mengelus dada dengan realita yang 

ada. Ia membayangkan beberapa dekade ke depan akan banyak sekali 

dijumpai orangtua-orangtua bertubuh bongkok namun tetap bekerja 

menghidupi anaknya, sedangkan anaknya sendiri, karena tidak mampu 

bekerja dikarenakan tidak punya ijasah, hanya bisa duduk ongkang-

ongkang kaki menanti uluran sesuap nasi dari orangtuanya.  

Dalam pandangannya, Wiwid juga menyoroti persaingan di masa 

depan seperti hukum rimba, era pasar bebas AFTA sudah dimulai tahun 

ini, mereka yang tidak punya keterampilan dan ijasah, harus bersiap-siap 

kecewa karena pasar Eropa akan menyerbu Indonesia, tenaga kerja dalam 

negeri akan digantikan tenaga-tenaga luar, pengusaha-pengusaha kecil 

dalam negeri tidak mungkin bisa menang melawan pemodal-pemodal 

besar dari luar. Ia berharap tenaga kerja Indonesia tidak menjadi jongos di 
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negeri sendiri. Terlebih lagi terusir dari negeri sendiri. Wiwid 

mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menghadapi masalah yang 

klasik, yakni kesadaran bersekolah.  

Wiwid Prasetyo sering berpesan kepada generasi muda di 

lingkungannya yang tengah mengenyam bangku sekolah untuk 

membesarkan semangat mereka dengan membuka jalan pikiran mereka. 

Wiwid Prasetyo memberikan nasihat agar generasi muda benar-benar kuat 

menghadapi lingkungan yang bisa melemparkan mereka ke tempat paling 

hina “Kamu sekolah, tidak perlu pintar-pintar, asalkan sudah lulus saja 

sudah cukup, sebab di masa depan yang dibutuhkan adalah selembar 

ijasah, ketika engkau bekerja tak akan ditanyai tentang pelajaran 

sekolahmu.”  

Di akhir wawancara, peneliti menanyakan mengapa Wiwid 

Prasetyo harus menulis novel tentang pendidikan. Banyak orang yang 

menduga Wiwid Prasetyo menulis novel pendidikan karena mengikuti 

selera pasar yang begitu larisnya novel-novel tentang pendidikan seperti 

Perahu Kertas oleh Dewi Lestari, Negeri Lima Menara oleh A Fuadi, Ma 

Yan oleh Sanie B Kuncoro, atau tetralogi Laskar pelangi milik Andrea 

Hirata. 

Wiwid Prasetyo menjawab, 

“Menulis novel pendidikan karena wujud keprihatinan saya dengan 
lingkungan tempat saya tinggal, zaman saya kecil dulu di kampung 
saya, masih sering saya jumpai teman-teman yang bisa bersekolah 
sampai memakai celana panjang abu-abu. Sekarang ini begitu sulit 
menjumpainya, bahkan justru sekarang pikiran mereka benar-benar 
berbalik arah, akan mengejek orang yang masih sekolah, sementara 
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teman-temannya yang putus sekolah ini sudah berbondong-bondong 
untuk bekerja. Belum lagi ekses-ekses yang timbul akibat 
ketidakterdidikan mengakibatkan mereka mudah terjerumus dalam 
lingkungan yang sudah tercemar oleh minum-minuman keras dan 
mental bertaruh yang mereka punyai. Dalam keadaan seperti ini, 
apakah kita hanya bisa diam? Barangkali ini cara saya dalam 
melawan arus, bukankah kita ini Da’i yang bersenjata pena, ladang 
jihad kita adalah melawan kebodohan, kemiskinan yang ada di depan 
kita, mengapa kita tidak melawan dari sekarang?”. 
 

Dari hasil wawancara tentang latar belakang penulisan novel Orang 

Miskin Dilarang Sekolah tersebut dapat diketahui kognisi sosial penulis 

yang terkait dengan wacana yang muncul dalam teks novel. Penulis novel 

merupakan sosok yang mengenyam pendidikan cukup karena berhasil 

menamatkan perguruan tinggi di IAIN Walisongo Semarang. Pekerjaannya 

di beberapa media massa memberikan inspirasi menulis karena secara 

tidak langsung pengetahuannya lebih luas dengan pekerjaannya tersebut. 

Keprihatinan akan dunia pendidikan di Indonesia khususnya di Semarang 

dipengaruhi oleh kisah masa kecilnya bermain dengan anak-anak dari 

lingkungan kelas bawah. Perubahan sosial yang terjadi di lingkungannya 

pun menunjukkan dekandensi pemahaman akan pentingnya pendidikan. 

Hal penting yang didapat dari wawancara penulis dengan penulis novel 

Wiwid Prasetyo adalah ketertarikannya terhadap novel Laskar Pelangi 

yang banyak mengilhami pembaca seperti dirinya untuk menulis novel 

dengan tema pendidikan.  

Wiwid Prasetyo dapat dikatakan sebagai kaum terpelajar 

menunjukkan keprihatinannya terhadap dunia pendidikan dewasa ini 

didasarkan atas pengalaman pribadi serta inspirasi dari buku-buku yang ia 
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baca. Lingkungan tempat Wiwid tinggal dari masa kanak-kanak hingga 

sekarang menggambarkan realita kaum tidak punya yang kemudian 

diangkat ke dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah. Lingkungan 

sosial berperan penting dalam pembentukan ideologi dan alur berpikir 

penulis novel yang merupakan sebuah kesatuan kognisi sosial. 

Pemikiran Wiwid Prasetyo yang tersirat dalam novel Orang Miskin 

Dilarang Sekolah dapat disimpulkan sebagai pemikiran yang mengacu 

pada konsep pedagogik transformatif yang dicetuskan H.A.R Tilaar. 

Proses kreatif Wiwid dalam membuat novel sepaham dengan konsep 

bahwa pendidikan merupakan sarana transformasi sosial untuk menuju 

masa depan yang lebih. Orintasi pemikiran Wiwid tertuang dalam 

penggambarannya melalui sosok ”anak-anak alam” yang memperjuangkan 

pendidikan tidak hanya untuk menjadi pintar, tetapi juga untuk melepaskan 

diri dari hegemoni kekuasaan yang terus-menerus membodohi dan 

menindas. Pendidikan bagi Wiwid Prasetyo merupakan hak asasi manusia 

yang hakiki, karena pendidikan adalah sebuah pilihan yang didasarkan atas 

nilai-nilai kemerdekaan individu serta asas kesetaraan yang 

memungkinkan bagi kaum dan golongan manapun untuk menikmati 

pendidikan. Humanisasi dalam pendidikan dituangkan Wiwid Prasetyo 

dalam novel yang dipengaruhi keprihatinannya akan kemunduran kualitas 

SDM karena sikap apatis generasi muda terhadap pentingnya pendidikan. 

Dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah digambarkan sosok ”anak-
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anak alam” mengalami transformasi dari ”anak-anak liar” menjadi anak-

anak yang berpendidikan.  

Pemikiran-pemikiran Wiwid mengkritisi realita pendidikan di 

Indonesia dengan realita positif dalam sebuah kehidupan kaum bawah 

bahwa sesulit apapun kondisi kehidupan seseorang, pendidikan masih 

merupakan hal yang realistis untuk dinikmati demi perbaikan hidup. 

Realita positif yang dituangkan dalam novel sekaligus menggugat judul 

novelnya itu sendiri bahwa ”Orang Miskin Dilarang Sekolah”. Orang 

miskin harus tetap sekolah untuk menjadi manusia yang lebih layak dan 

meningkatkan taraf hidup baik dari perekonomian, kesehatan, maupun 

status sosial dalam masyarakat. 

 

D. Realita Pendidikan Kaum Pinggiran Banjir Kanal Timur 

Kawasan Banjir Kanal Timur merupakan sebuah kawasan 

pemukiman yang berada di bantaran kali yang di huni sekitar 300 kepala 

keluarga. Sebagian besar penghuni pemukiman itu bekerja sebagai 

pemulung sampah dan sisanya ada yang bekerja sebagai pedagang kecil 

(seperti rames, rokok, dan kelontong), jasa pijat, hingga mengelola 

karaoke ”kelas kampung”. Realita tersebut dapat terlihat di sepanjang jalan 

kawasan yang bernama Jalan Unta Raya seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kondisi Jalan Unta Raya 

  Sumber: Google.com 

Sebagian besar penghuni kawasan banjir kanal berasal dari luar 

wilayah bahkan ada yang berasal dari luar kota/kabupaten. Mba Diah 

seorang penjaga pemandu karaoke sederhana berasal dari Kaligawe 

Semarang Timur. Ia memilih bertempat tinggal di sana karena rumah 

sebelumnya telah digusur dan ia memutuskan untuk membangun tempat 

tinggal di bantaran sungai banjir kanal timur. Seorang tukang pijat 

perempuan yang bernama Mba Anna mengaku berasal dari Purwodadi. Ia 

pada awalnya bekerja di pabrik, tetapi kena PHK dan kehilangan tempat 

tinggal. Ia memutuskan mendirikan bangunan kecil semi permanen di 

kawasan itu karena di sana gratis, tidak perlu membeli tanah. Mas Susanto 

yang bekerja sebagai tukang tambal ban juga bukan asli kawasan sana, ia 

berasal dari Mangkang Semarang Barat. Ada sebuah warung makan kecil 

yang menjual beraneka macam menu sederhana seperti mangut, pecel, 

soto, dan lauk rames lainnya. Ia bernama Bu Jumiati, ibu dari lima anak 
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yang rumah asalnya berada di kawasan Simpang Lima dan suaminya 

berasal dari Purwodadi. 

Kawasan Banjir Kanal Timur terdapat masyarakat yang termasuk 

dalam kategori penduduk kalangan bawah atau miskin, hal tersebut dapat 

terlihat dari kualitas pemukiman dan mata pencaharian yang mereka geluti. 

Mereka juga mengaku bahwa selama tinggal di kawasan itu tidak pernah 

diakui sebagai penduduk Kelurahan Pandean Lamper Semarang Tengah. 

Bahkan Bu Jumiati tidak mengetahui jalan Unta Raya itu termasuk ke 

dalam wilayah Kelurahan Pandean Lamper. Kartu identitas yang mereka 

miliki beberapa di antaranya telah kadaluwarsa, dan yang lainnya masih 

menggunakan KTP wilayah asal. Bangunan yang mereka dirikan di atas 

bantaran sungai banjir kanal timur bisa dikatakan sebagai bangunan liar 

karena lahan tersebut milik pemerintah kota, sehingga sewaktu-waktu 

mereka dapat tergusur. Berikut kutipan berita yang dimuat dalam 

http://www.seputar-indonesia.com tentang kawasan Banjir Kanal Timur. 

Berita: BKT Dipenuhi 348 Hunian Liar 

Sunday, 12 June 2011 
SEMARANG – Sebanyak 348 rumah di bantaran Sungai Banjirkanal Timur 

(BKT) Kota Semarangdinilailiar. Pasalnya selaintidak berizin,warga yang menempati 
ratusan rumah tersebut juga takmemilikiKartu TandaPenduduk (KTP) Semarang. 

“Mereka menempati lahan yang tidak resmi,” kata Lurah Pandean 
Lamper,Kecamatan Gayamsari, Sri Indrayani kemarin. Ratusan rumah itu menempati 
lahan bantaran sungai Banjirkanal Timur, baik di kawasan Jalan Unta Raya maupun 
di sisi Selatan,kawasan Jalan Kimar.Di sisi Jalan Unta Raya ada 175-an kepala 
keluarga (KK), sisanya di Jalan Kimar. Warga yang berada di daerah tersebut sudah 
tinggal sejak tahun 1990-an.  

Menurut dia,sebagian besar dari mereka tidak memiliki KTP Semarang, 
karena sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat pendatang. Pihaknya 
mengaku sudah berkalikali memberikan teguran terhadap warga yang menghuni 
rumah liar tersebut.“Terakhir surat terguran kami layangkan pada 30 Mei 2011 
lalu,”ujarnya. Pihaknya juga menegur agar mereka tidak membangun kembali di 
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Sumber: http://www.seputar-indonesia.com 

Hal yang menarik dari kawasan ini adalah ketika keterbatasan 

secara ekonomi tidak menghambat mereka untuk menyekolahkan anak-

anaknya. Seperti Bu Jumiati yang memiliki lima anak dan tiga di antaranya 

telah berkeluarga dan hidup dalam kemapanan setelah semuanya 

mengenyam bangku pendidikan walaupun tidak sampai kuliah. Dua anak 

lainnya masih duduk di bangku sekolah dasar. Selama wawancara dengan 

Bu Jumiati, peneliti menemukan banyak hal yang menarik tentang kisah 

keluarganya serta pandangannya terhadap pendidikan. 

Bu Jumiati bukan warga asli Banjir Kanal, dulu ia tinggal di 

Kawasan Simpang Lima. Tujuh tahun yang lalu ia pindah ke kawasan 

Banjir Kanal Timur karena tempat tinggalnya semula digusur demi 

pembangunan gedung-gedung bertingkat. Ia memaparkan bahwa sejak 

dulu ia berjualan nasi rames kecil-kecilan, sementara itu suaminya 

menganggur. Sekarang ia tinggal bersama kedua anak laki-lakinya serta 

suaminya di bantaran sungai Banjir Kanal Timur dengan mendiami sebuah 

kawasan tersebut, namun teguran itu justru tidak dihiraukan. Kepala Seksi 
Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) 
Kota Semarang, Irwansyah menyatakan, kawasan di bantaran sungai Banjirkanal 
Timur itu merupakan pemukiman liar. 

“Namun saya belum cek ke lokasi terkait status tanah itu, tetapi pada 
prinsipnya kalau itu di bantaran sungai, memang tidak boleh untuk bangunan maupun 
pemukiman,” katanya. Irwansyah menyatakan, beberapa kawasan bantaran sungai 
yang seharusnya tidak boleh didirikan bangunan atau pemukiman yakni di kawasan 
Kokrosono dan Barito.Karena secara tata ruang memang kawasan bantaran tidak 
mengizinkan untuk didirikan sebuah bangunan.  

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto 
mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemkot untuk tegas dalam menegakkan 
aturan. “Kan sudah jelas,bantaran sungai tidak boleh untuk pemukiman,dalam hal ini 
DTKP masih lemah dan tidak tegas dalam mengimplementasikan kebijakan aturan 
yang ada,”tandasnya.  
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rumah semi permanen yang sangat sederhana. Di depan rumahnya ia 

menjual nasi rames, soto, hingga pecel dan aneka minuman dengan etalase 

kecil dan sederhana seperti yang tampak pada Gambar 2, 3, dan 4. 

Gambar 2. Sosok Bu Jumiati 

    Sumber: Dokumentas penulis 

Gambar 3 menunjukkan sumber mata pencaharian Bu Jumiati yang 

sudah ditekuni selama puluhan tahun sebagai seorang pedagang nasi 

rames. 

Gambar 3. Warung Rames Bu Jumiati 

    Sumber: Dokumentasi penulis 
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Gambar 4. Rumah Bu Jumiati 

Sumber: Dokumentasi penulis 

Rumah Bu Jumiati bersebelahan dengan rumah singgah ”Satoe 

Atap” yang dikelola oleh mahasiswa-mahasiswa sekitar Semarang, 

terutama mahasiswa UNDIP. Kegiatan ’Satoe Atap” adalah memberikan 

bimbingan dan bantuan belajar kepada anak-anak usia sekolah di sana. 

Kegiatan yang dilakukan biasanya pada hari Rabu sore. Bu Jumiati 

mengaku merasa sangat terbantu dengan keberadaan rumah singgah 

tersebut. Selain bimbingan belajar, ”Satoe Atap” juga seringkali 

memberikan bantuan berupa buku-buku dan alat-alat sekolah yang 

dibutuhkan oleh anak-anak tidak mampu di sana. Pada Gambar 5 dapat 

dilihat kegiatan ”Satoe Atap” bersama anak-anak di Banjir Kanal Timur. 

”Satoe Atap” mampu memberikan pengaruh positif bagi kaum tidak punya 

dan secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai pentingnya pendidikan 

bagi anak-anak walaupun dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Manfaat 

keberadaan ”Satoe Atap” dapat dilihat dari semangat anak-anak usia 

sekolah di dana untuk bersekolah dan belajar. 
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Gambar 5. Foto Kegiatan ”Satoe Atap” 

Sumber: Dokumentasi Satoe Atap 

Anak Bu Jumiati yang masih bergabung dengan ”Satoe Atap” 

adalah anak terakhirnya yang masih duduk di kelas 2 SD. Setiap hari rabu 

sore anaknya ikut bergabung dengan ”Satoe Atap” untuk mendapatkan 

bimbingan belajar. Selain bimbingan belajar, ”Satoe Atap” biasanya 

memberikan sumbangan kepada anak Bu Jumiati pada saat kenaikan kelas 

berupa buku tulis. Setiap tanggal 17 Agustus juga sering diadakan aneka 

lomba yang bisa diikuti anak-anak dan mendapatkan hadiah.  

Anak pertama Bu Jumiati telah berkeluarga dan bekerja di Jakarta. 

Anak pertamanya lahir pada tahun 1980 dan berhasil menamatkan STM 

Pembangunan. Ijasah STM yang didapat memudahkan anaknya mendapat 

pekerjaan. Bu Jumiati mengakui kegigihan dan perjuangan menyekolahkan 

anaknya itu telah membuahkan hasil saat ini. Per bulan anaknya mampu 

mengirimi uang Rp. 300.000 hingga Rp. 500.000 untuk membiayai adik-
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adiknya yang masih sekolah. Bu Jumiati juga mengatakan gaji anaknya per 

bulan sudah mencapai Rp. 10 jutaan sehingga sudah mandiri dan mampu 

menghidupi keluarganya di Jakarta. 

Bu Jumiati mengaku sempat mengalami kesulitan saat 

menyekolahkan anak pertamanya. Dulu sering menunggak SPP hingga 

berbulan-bulan, namun Bu Jumiati mengatakan, ”kalo ada nita, ya pasti 

ada jalan”. STM Pembangunan di Semarang termasuk STM yang favorit 

dan sejak dulu terkenal dengan fasilitas unggulan dan mahal (Gambar 6). 

Sekarang STM Pembangunan dikenal sebagai SMKN 7 Semarang. 

Anaknya hampir dikeluarkan dari sekolah karena menunggak SPP, tetapi 

karena Bu Jumiati meminta perpanjangan jatuh tempo semua bisa dilunasi.  

Bagi Bu Jumiati, menyekolahkan anak adalah hal yang penting dan 

merupakan sebuah kewajiban. Dengan menyekolahkan anak, ia 

beranggapan bahwa kelak bekal pendidikan itu yang akan menghidupi 

anak-anaknya. Ia juga mengatakan, ”saya sekolahkan anak saya karena 

saya tidak mau anak-anak saya merasakan kesengsaraan seperti saya 

dulu”. Anak kedua yang juga laki-laki juga ia sekolahkan di STM 

Pelayaran demi menjamin masa depannya. 

Anak kedua Bu Jumiati lahir pada tahun 1982 dan sekarang sudah 

bekerja di sebuah panti jompo di Yogyakarta. Pendidikannya di STM 

Pelayaran Semarang yang dulu bertempat di Karang Ayu, namun sekarang 

sudah dipindah. Setelah kakaknya lulus STM dan langsung mendapat 

pekerjaan, Bu Jumiati mendapat keringanan biaya karena terbantu oleh 
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anak pertamanya yang sudah bekerja. Walaupun sekolahnya di STM 

Pelayaran, namun pekerjaan anaknya sekarang membantu yayasan 

mengurusi orang-orang jompo. Bu Jumiati bercerita tentang anaknya, 

”anak saya itu pilih kerja di panti jompo, kerjanya ga terlalu rumit katanya 

dan gajinya juga lumayan”. Sekarang anak keduanya sudah berkeluarga, 

seperti kakaknya, setiap bulan sering mengirimi uang untuk keperluan Bu 

Jumiati dan adik-adiknya. Gaji anak keduanya tidak menentu tergantung 

pasien jompo yang ditangani, jika yang ditangani orang kaya, dalam waktu 

sebulan bisa mendapat gaji hingga Rp. 5 juta, jika yang ditangani pasien 

jompo yang biasa, miniman digaji Rp. 1 juta. Dengan penghasilannya itu, 

hidup anak kedua Bu Jumiati sudah mapan dan berkecukupan.  

Anak ke tiga Bu Jumiati berjenis kelamin perempuan yang lahir 

pada tahun 1986. Anak ketiganya ini hanya menamatkan pendidikan 

setingkat SMP saja dan sekarang sudah berkeluarga dan menjadi ibu 

rumah tangga. Bu Jumiati mengaku ingin anak ketiganya ini bersekolah 

hingga tingkat menengah seperti kakak-kakaknya, akan tetapi anaknya 

menolak dan lebih memilih membantu Bu Jumiati di rumah sebelum 

akhirnya menikah. Bu Jumiati juga mengatakan, ”Namanya juga anak 

perempuan mas, lebih pilih bantu ibunya di rumah dibanding sekolah. Biar 

yang laki-laki saja yang sekolah buat bekal bekerja nanti”. 

Dua anak terakhir Bu Jumiati masih duduk di bangku sekolah 

dasar. Anak keempat duduk di kelas enam dan anak terakhrinya duduk di 

kelas dua. Untuk membiayai sekolah kedua anaknya itu, Bu Jumiati tidak 
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terlalu mengalami kesulitan karena sudah ada dana BOS yang 

menggratiskan seluruh biaya operasional sekolah, selain itu, kiriman dari 

anak-anaknya yang sudah bekerja juga sangat membantu. Anaknya yang 

duduk di kelas enam disiapkan untuk mengikuti ujian nasional dengan 

mengikuti les tambahan. Setiap hari anaknya mengikuti les tambahan 

dengan mata pelajaran yang akan di-UAN kan. Program bimbingan 

belajarnya berlangsung dari pukul empat sore hingga pukul delapan malam 

dengan biaya Rp. 150.000 perbulan. Bu Jumiati mengatakan bahwa ia 

berharap anaknya bisa melanjutkan ke SMPN 3 Semarang atau setidaknya 

SMP Swasta yang dinilai cukup berkualitas. 

Bu Jumiati merupakan sosok masyarakan kelas bawah yang 

meyakini pentingnya pendidikan. Dalam wawancara Bu Jumiati 

mengatakan,  

”Saya ga mau anak saya merasakan kesengsaraan seperti saya, 
jadi walaupun dulu hidup saya susah, saya berusaha 
menyekolahkan anak-anak saya sampai bekal pendidikannya 
cukup. Dulu saya sampai berhutang sana-sini biar anak saya lulus 
STM, sekarang hasilnya lumayan. Dua anak saya yang sudah 
berkeluarga bisa membantu adik-adiknya sekolah. Kalo saya 
sendiri ga butuh balas jasa apapun dari mereka, saya melihat 
mereka mapan, sukses, rukun sama keluarganya saja saya sudah 
sangat senang mas. Ini adik-adiknya yang masih SD juga rencana 
mau sekolah sampai kuliah, biar mas-masnya yang nanggung 
biayanya. Untuk hidup sehari-hari, dari jualan rames ini saja 
sudah cukup kok”. 

Wawancara terbuka yang penulis lakukan, data yang terungkap 

mengalir dengan bebas tanpa rasa canggung dari Bu Jumiati. Bu Jumiati 

banyak mengungkapkan cerita keluarganya tentang pendidikan anak-

anaknya dan memaparkan pandangan-pandangannya tentang pentingnya 
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pendidikan. Penulis tidak menunjukkan bahwa perbincangan antara 

penulis dengan Bu Jumiati merupakan sebuah wawancara penelitian 

sehingga jawaban yang muncul bukan merupakan jawaban ideal yang 

tidak objektif. Proses wawancara penulis dengan Bu Jumiati direkam 

menggunakan video sebagai dokumentasi, walaupun proses pengambilan 

video dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kesalahan 

persepsi dari Bu Jumiati. 

Bu Jumiati memiliki alasan-alasan khusus dalam berbagai 

tindakannya terkait pendidikan di keluarganya. Hasil wawancara yang 

dituangkan secara deskriptif oleh penulis dianalisis dengan mencari 

makna-makna untuk merumuskan tindakan sesuai dengan teori Max 

Weber. Teori tindakan Weber berisi klasifikasi karakteristik tindakan 

sesorang yang ditentukan oleh lingkungan sosial maupun kognisi 

seseorang. Empat jenis tindakan tersebut meliputi zwerkrational (rasional 

tujuan), wertrational (rasional nilai), tindakan emosional, dan tindakan 

tradisional. Pelengkap teori dalam ranah pendidikan dalam penelitian ini 

adalah prinsip pedagogik transformatif yang digunakan sebagai konsep 

dalam mengkaji permasalahan pendidikan di kalangan masyarakat miskin, 

meliputi : a) orientasi ke masa depan, b) hak asasi manusia, c) proses 

pendidikan adalah proses memberi arti, d) pendidikan sepanjang hayat, e) 

proses humanisasi, f) pedagogik transformatif berorientasi sebagai 

pedagogik kritis. 
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Hasil wawancara dengan Bu Jumiati mengungkapkan pandangan 

hidup Bu Jumiati tentang pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan 

sebuah jalan untuk memperbaiki taraf hidup keluarganya. Pengakuan Bu 

Jumiati antara lain bahwa ia melakukan segala hal untuk membekali anak-

anaknya gara mampu mengenyam pendidikan termasuk berhutang selain 

bekerja membanting tulang. Bagi Bu Jumiati, taraf hidup yang lebih baik 

merupakan tujuan yang harus dicapai, oleh karena itu apa yang dilakukan 

Bu Jumiati untuk memberikan pendidikan layak bagi anak-anaknya 

merupakan sebuah tindakan rasional untuk mencapai tujuan yang menurut 

Weber disebut sebagai zwerkrational. Tindakan Bu Jumiati ini dapat 

terlihat juga dalam teks-teks novel yang ditulis Wiwid Prasetyo yang 

memiliki penliaian yang sama terhadap pendidikan dengan Bu Jumiati.  

Konsep EFA tentang pendidikan tidak pernah diketahui oleh Bu 

Jumiati secara langsung, tetapi tindakan Bu Jumiati mencerminkan prinsip 

EFA tentang penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Anak perempuannya pun 

disekolahkan hingga SMP yang merupakan batas wajib belajar. Kesetaraan 

gender dalam pendidikan yang diusung EFA belum mampu mempengaruhi 

Bu Jumiati dan keluarganya dilihat dari kasus anak perempuannya yang 

hanya lulus SMP. Ada nilai-nilai dalam masyarakat patriarkhi yang masih 

melekat dalam pemikiran Bu Jumiat berserta keluarganya tentang anak 

perempuan yang tidak perlu sekolah tinggi. Teori tindakan Weber 

menggolongkan kasus tersebut sebagai tindakan rasional yang berorientasi 

nilai atau wertrational karena dalam menentukan pendidikan bagi anak 
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perempuannya, keluarga Bu Jumiati masih menjunjung nilai-nilai dalam 

budaya patriarkhi tentang konsep anak perempuan yang hanya akan 

tinggal di rumah dan bekerja di ranah domestik. 

Prinsip pendidikan yang dimiliki Bu Jumiati mengindikasikan 

bahwa pendidikan haruslah berorientasi ke masa depan seperti prinsip 

pedagogik transformatif yang dikemukakan Tilaar (2002). Anaknya yang 

duduk di bangku kelas enam SD disiapkan untuk dapat lulus dengan nilai 

baik agar bisa melanjutkan ke sekolah yang berkualitas. Bu Jumiati yang 

tidak lulus SD memfasilitasi anak-anaknya bersekolah agar mereka kelak 

dapat memahami bahwa kehidupan yang dialami Bu Jumiati sebelumnya 

tidak dialami oleh anak-anaknya, ini yang dimaksud sebagai pendidikan 

yang memberi arti. Pendidikan tidak hanya menjadi tujuan secara 

kuantitatif dengan orientasi nilai atau gelar, melainkan juga 

mempertimbangan aspek kebermanfaatan dan keberartian di masa depan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa,  

1. Wacana education for all yang terdapat dalam novel ”Orang Miskin 

Dilarang Sekolah (Mimpi-Mimpi Tak Terjamah) merupakan 

pengejawantahan idealisme penulis novel Wiwid Prasetyo yang 

kritis terhadap realita pendidikan pada masyarakat miskin di Kota 

Semarang.  

2. Wacana education for all dalam novel ditunjukkan dengan 

keberadaan rumah singgah ”Satoe Atap” yang dikelola mahasiswa 

UNDIP untuk membantu anak-anak miskin dalam memberikan 

pendidikan secara informal seperti bimbingan belajar serta motivasi. 

Keberadaan ”Satoe Atap” juga memberikan pemahaman kepada 

orang tua yang tinggal di Banjir Kanal Timur tentang pentingnya 

pendidikan.  

3. Realita yang ditemukan penulis menunjukkan minimnya perhatian 

dari intansi-instansi pendidikan maupun pemerintah dalam 

mengatasi masalah pendidikan pada orang miskin terkait akses dan 

kualitas. Potret Bu Jumiati menggambarkan usahanya yang harus 
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bersusah payah terlebih dahulu sebagai orang miskin untuk dapat 

memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, penulis 

memberikan saran secara konkrit kepada beberapa pihak yang 

berkepentingan dalam mewujudkan konsep education for all di Kota 

Semarang. Saran-saran penelitian ini, antara lain: 

1. Kepada Universitas Negeri Semarang (UNNES) jika belum 

memberikan kepedulian dalam hal pendidikan bagi kaum miskin 

penulis sarankan untuk meningkatkan kepeduliaan dengan cara 

memberikan pelayanan rumah singgah bagi anak jalanan, 

penambahan bantuan biaya pendidikan dan penyediaan fasilitas 

pendidikan bagi anak tidak mampu, serta mendirikan labschool 

UNNES gratis dan berkualitas, karena pendidikan merupakan hal 

yang penting terutama bagi kaum miskin untuk dapat meningkatkan 

taraf hidupnya.  

2. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang jika kurang dalam 

menyelenggarakan program pendidikan bagi kaum miskin 

diharapkan mampu menciptkan program pendidikan yang pro rakyat 

miskin. Beberapa cara yang dilakukan antara lain, membangun 

perpustakaan gratis di Kawasam Banjir Kanal Timur, memberikan 

pelatihan keterampilan, dan menyediakan perpustakaan gratis.
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1. Hasil Seleksi Teks Novel  
 

ISI TEKS WACANA 
− Kami tak punya uang, makanya kami tak 

pernah beli layang-layang Mat Karmin, 
terpaksa kami mengandalkan kemampuan 
kami untuk mengejar layang-layang... 
(hal. 8) 

− ”Beli layang-layang di ruko 530 deretan 
Jalan Mataram lebih mahal, seribu lima 
ratus. Kalau aku, uang seribu lima ratus 
itu harus kukumpulkan dalam tiga hari, 
selama tiga hari aku puasa, sebab uang 
jajanku aku sisihkan semuanya...” (hal. 9) 

Kondisi Ekonomi Anak-
Anak Miskin 

− Betapa senangnya aku (Faisal) pertama 
kali bisa membaca, ya meskipun dengan 
terbata-bata, aku membaca apa saja...(hal. 
12) 

− ”Maaf aku (Pambudi) tidak bisa 
membaca” 

− ”wah rumit... susah gara-gara pakai 
buku...” (hal 26) 

− Membaca adalah gerbang untuk menuju 
dunia yang lebih luas, begitu mereka bisa 
membaca, banyak hal yang bisa 
direngkuhnya... (hal 227) 

− ... Padahal aku (Koh A Kiong) ingin bisa 
membaca agar aku tak dibodohi terus 
oleh karyawan-karyawanku yang terus 
menyodorkan nota-nota palsu. (hal 240) 

− ...Kampung Genteng sebentar lagi 
tumbuh generasi baru, generasi yang 
melek huruf setelah sebelumnya dari 
Dinas Pendidikan mengadakan kegiatan 
belajar, kejar paket... (hal. 426) 

Pemberantasan Buta 
Aksara 

− Orang tua mereka (Pambudi, 
Pepeng,Yudi) tak sanggup 
menyekolahkan karena tak ada biaya. 
(hal 23) 

Penuntasan Wajib Belajar 
9 Tahun 
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− ...aku (Faisal) paham sekali, duniaku dan 
dunia mereka (Pambudi, Pepeng, Yudi) 
berbeda, aku sekolah, mereka tidak, aku 
menyenangi buku, mereka setiap hari 
hanya bermain dengan kotoran sapi... (hal 
28) 

− ”...Kalau aku (Pepeng) harus sekolah, 
duit dari mana, lantas siapa yang 
membantu ayahku mengangkuti kelapa-
kelapa itu? Kalau aku sekolah, pasti 
uangnya banyak berkurang, dan 
penghasilannya pun menurun jika aku tak 
ikut mengangkutnya” (hal 65) 

− ”...keinginanmu sangat mulia, sekolah. 
Tetapi, Ibu tak bisa membiayaimu” (hal 
77) 

− ...Denok dan Warti telah mengenyam 
bangku sekolah dasar, namun tidak lulus, 
nasib membuat mereka harus terdampar 
di gedung mewah (sebagai pembantu) 
(hal 131) 

− Kita boleh miskin, tetapi itu tetap tidak 
menghalangi kita untuk meneruskan cita-
cita yang sempat terkatung-katung. Aku 
(Kania) tak malu disebut miskin Pam, 
aku memang miskin tapi tak pernah 
nunggak bayaran sekolah, aku juga bisa 
bekerja seadanya tanpa harus putus 
sekolah. (hal 295) 

− Banyak hal yang bisa kita dapatkan 
dengan sekolah, selain untuk masa depan 
yang lebih baik, sekolah bisa 
mengendalikan imajinasi-imajinasi liar ke 
kehidupan Kampung Genteng yang 
begitu menggoda. (hal. 68) 

− ”...Kita harus sekolah untuk melawan 
alien-alien...” (hal 70) 

− ”Iya, aku (Yudi) benar-benar ingin 
sekolah, aku tak ingin melihat bapak ibu 
seperti ini terus” (hal. 77) 

Pendidikan dan 
Peningkatan Taraf Hidup 



95 
 

 
 

− ”Aku (Pepeng) tahu Pak... Tapi, kalau 
aku nggak sekolah, kita selamanya akan 
miskin terus” (hal 78) 

− Habis gelap terbitlah terang seakan-akan 
mengandaikan pendidikan itu ibarat 
pelita yang akan menuntun manusia buta, 
bodoh, menuju cahaya ilmu yang gilang 
gemilang. (hal. 244) 

− ...sekolahku (Faisal) dan sekolah mereka 
(Pambudi, Yudi, Pepeng) nantinya bukan 
sekolah yang mahal, tetapi sekolah 
kampung dengan biaya murah. (hal 81) 

− Aku (Faisal) tahu sekolah ini punya 
banyak keringanan biaya untuk murid 
berprestasi termasuk untuk orang yang 
tidak mampu (hal 83) 

− Tak perlu pusing memikirkan biaya, 
sebab melalui dana pemerintah, hanya 
membebaskan tiga orang ini (Pambudi, 
Pepeng, Yudi) rasanya masih terlalu 
banyak. (hal 86) 

− ”Cukup... Cukup... Sudah.... Sudah.... 
Mau miskin, mau kaya, tiap orang punya 
kesempatan yang sama untuk 
memperoleh pendidikan” (hal 97) 

Perluasan Akses 
Pendidikan bagi Kaum 
Miskin 

− ”Dicoba dulu saja, dalam belajar tak ada 
istilah orang tua dan anak-anak...” (hal 
206) 

− Pak Cokro (dukun yang disegani) bisa 
ikut-ikutan sekolah terbuka segala (hal 
206) 

Pembelajaran dan 
Keahlian bagi Orang 
Dewasa 

− ”Yah, aku ranking berapa?” kata Kania 
yang belum melihat rapornya. ”Kamu 
ranking satu,” kata ayahnya pelan. (hal 
402) 

Kesetaraan Gender dalam 
Pendidikan 
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2. Identitas Novel 

 

 

Judul Buku : Orang Miskin Dilarang Sekolah 

Penulis  : Wiwid Prasetyo 

Penerbit  : Diva Press 

Bahasa  : Bahasa Indonesia 

Cetakan  : Cetakan Pertama, 2009 

Tebal  : 450 halaman 

ISBN  : 979-963-793-7 

 

 

 

 



97 
 

 
 

3. Dokumentasi Wawancara Via Facebook dengan Wiwid Prasetyo 
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4. Dokumentasi Wawancara dengan Bu Jumiati 
(screenshot video saat wawancara) 

 
Rumah Bu Jumiati 

 
Warung Rames Bu Jumiati 

 
Sosok Bu Jumiati (50 tahun) 
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5. Lokasi Banjir Kanal Timur, Pandean Lamper 
 

 
Sumber: Google Earth 

 

Jalan Unta Raya, Banjir Kanal Timur 
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6. Dokumentasi Berita Tentang Banjir Kanal Timur 
(Sumber: http://seputar-indonesia.com) 

BKT Dipenuhi 348 Hunian Liar 
Sunday, 12 June 2011  
SEMARANG – Sebanyak 348 rumah di bantaran Sungai Banjirkanal Timur (BKT) Kota 
Semarangdinilailiar. Pasalnya selaintidak berizin,warga yang menempati ratusan rumah 
tersebut juga takmemilikiKartu TandaPenduduk (KTP) Semarang.  
 
 
“Mereka menempati lahan yang tidak resmi,” kata Lurah Pandean Lamper,Kecamatan 
Gayamsari, Sri Indrayani kemarin. Ratusan rumah itu menempati lahan bantaran sungai 
Banjirkanal Timur, baik di kawasan Jalan Unta Raya maupun di sisi Selatan,kawasan 
Jalan Kimar.Di sisi Jalan Unta Raya ada 175-an kepala keluarga (KK), sisanya di Jalan 
Kimar. Warga yang berada di daerah tersebut sudah tinggal sejak tahun 1990-an. 
 
Menurut dia,sebagian besar dari mereka tidak memiliki KTP Semarang, karena sebagian 
besar dari mereka merupakan masyarakat pendatang. Pihaknya mengaku sudah 
berkalikali memberikan teguran terhadap warga yang menghuni rumah liar 
tersebut.“Terakhir surat terguran kami layangkan pada 30 Mei 2011 lalu,”ujarnya. 
Pihaknya juga menegur agar mereka tidak membangun kembali di kawasan tersebut, 
namun teguran itu justru tidak dihiraukan. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan 
Kawasan, Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang, Irwansyah 
menyatakan, kawasan di bantaran sungai Banjirkanal Timur itu merupakan pemukiman 
liar. 
 
“Namun saya belum cek ke lokasi terkait status tanah itu, tetapi pada prinsipnya kalau itu 
di bantaran sungai, memang tidak boleh untuk bangunan maupun pemukiman,” katanya. 
Irwansyah menyatakan, beberapa kawasan bantaran sungai yang seharusnya tidak boleh 
didirikan bangunan atau pemukiman yakni di kawasan Kokrosono dan Barito.Karena 
secara tata ruang memang kawasan bantaran tidak mengizinkan untuk didirikan sebuah 
bangunan.  
 
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto 
mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemkot untuk tegas dalam menegakkan aturan. 
“Kan sudah jelas,bantaran sungai tidak bolehuntukpemukiman,dalam hal ini DTKP masih 
lemah dan tidak tegas dalam mengimplementasikan kebijakan aturan yang 
ada,”tandasnya.  
 
Pada Selasa(7/6) dini hari lalu sebanyak 13 bangunan semi permanen di sepanjang 
bantaran Sungai Banjirkanal Timur,tepatnya Jalan Unta Raya,Kelurahan Pandean
Lamper, Gayamsari, ludes terbakar. Bangunan liar yang berada di bantaran sungai itu 
sebagian besar digunakan untuk tempat tinggal 10 keluarga. Beberapa di antaranya 
dipakai untuk tempat usaha,seperti warung makan, panti pijat, serta tempat belajar anak 
amin fauzi_jalanan.   
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7. Dokumentasi “Satoe Atap” 
 

 
     Pelatihan Keterampilan Oleh “Satoe Atap” 
 

 
      Kegiatan Belajar Bersama “Satoe Atap” 

 


