
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

          Pendidikan adalah suatu bentuk investasi sumber daya manusia ( SDM ) yang 

lebih penting dari  investasi  modal fisik.  Pendidikan memberikan sumbangan yang 

amat besar terhadap pembangunan sektor yang lain, seperti meningkatkan kesadaran 

sosial, politik, budaya,  ekonomi  dan  penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

( Kasman, 2002 : 13 ). Pidato Theodore yang dikutip oleh Nanang Fatah   ( 2002 ; 5 ) 

menjelaskan bahwa proses pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan bukan 

merupakan  suatu  bentuk  konsumsi  semata-mata,  akan  tetapi  merupakan  suatu 

investasi. Dengan demikian nilai modal (  human capital  ) suatu bangsa tidak hanya 

ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar ( labour intensif ), 

tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual ( brain intensif ).

        Begitu  besar arti  pendidikan baik dalam kehidupan secara individu maupun 

secara  nasional.  Akan tetapi  pendidikan  tidak  akan terpenuhi  dengan cuma-cuma. 

Artinya perlu adanya pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pendidikan menjadi 

masalah  sangat  penting  dan  harus  mendapat  perhatian  yang  besar  dari  sebuah 

keluarga, maupun pemerintah, terutama pada negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia, karena mempunyai jumlah penduduk yang tinggi dan masih banyak berada 

di bawah garis kemiskinan serta belum menyadari bahwa pendidikan itu merupakan 
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investasi untuk masa yang akan datang. Sementara investasi itu sendiri merupakan 

pengorbanan sebuah nilai tertentu saat ini untuk memperoleh nilai ( pengembalian ) 

mendatang yang tentunya  dengan harapan lebih  besar  dari  nilai  saat  ini  (   Fatah, 

2000 : 39 )

        Era reformasi yang sedang berlangsung, ditandai dengan adanya perubahan 

dalam berbagai bidang kehidupan, politik, moneter, hankam dan kebijakan mendasar 

lainnya.  Diantara perubahan tersebut adalah lahirnya Undang-undang no. 22 tahun 

1999  tentang  Otonomi  Daerah  dan  Undang-undang  no.  25  tahun  1999  tentang 

perimbangan  keuangan pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut membawa 

konsekwensi  terhadap  bidang    kewenangan   daerah,  sehingga   lebih  otonom, 

termasuk bidang   pendidikan     ( Mulyasa, 2002 : 4 ). Pengelolaan pendidikan yang 

sangat terpusat menyebabkan sekolah tidak kreatif dan serba menunggu petunjuk dan 

aturan dari pemerintah pusat ( Ade, 2004 : 50 ). Selain itu peran dominan negara 

akhirnya menjauhkan masyarakat dengan sekolah. Pendidikan yang tadinya menjadi 

bagian penting dan dijadikan alat bagi masyarakat untuk mencapai kepentingannya, 

sudah dianggap tidak menjadi milik mereka lagi. Pendidikan sudah dijadikan sebagai 

urusan negara,  sehingga ketika terjadi permasalahan di dalam sekolah,  masyarakat 

tidak mau tahu.

        Kebijakan pemerintah yang digariskan dalam haluan negara mengamanatkan 

agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi, yang menuntut partisipasi 

sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan operasional pendidikan pada garis bawah 

system pendidikan  yang diharapkan  dapat  mengakomodir  seluruh  elemen  esensial 
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yang  diharapkan  muncul  dari  pemerintah  kabupaten  dan  kota  sebagai  penerima 

wewenang.  Anggaran  pendidikan  yang  selama  ini  dikelola  secara  terpusat 

(  sentralisasi  )  harus  diubah  untuk  mengikuti  irama  yang  sedang  berkembang. 

Otonomi  daerah  sebagai  kebijakan  politik  ditingkat  makro  akan  memberi  imbas 

terhadap otonomi sekolah sebagai sub system pendidikan nasional.

            Dengan adanya Undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, 

pada  hakekatnya  memberi  kewenangan  dan  keleluasaan  kepada  daerah  untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan perundang-undangan.  Kewenangan 

diberikan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi dalam 

wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

       Dalam keputusan Mendiknas no. 056 U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah menyebutkan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah dibiayai terutama dari anggaran daerah otonom penyelenggara 

sekolah  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian  pembiayaan  itu  dapat  dilakukan 

dengan  berbagai  cara.  Diantaranya  adalah  pemberdayaan  peran  serta  masyarakat, 

orang tua,  dan sumber  lainnya.  Prinsipnya  memakai  aturan  musyawarah mufakat, 

keadilan,  transparan,  akuntabilitas,  kemampuan  masyarakat  dan  aturan  lain  yang 

berlaku. 

        Partisipasi atau peran serta yang berlaku pada masyarakat kita, masih belum 

diartikan  secara  universal.  Para  perencana  pembangunan  mengartikan  partisipasi 

sebagai  dukungan terhadap rencana  atau  proyek pembangunan  yang direncanakan 
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dan  ditentukan  oleh  pemerintah.  Partisipasi  masyarakat  diukur  oleh  berapa  besar 

sumbangan yang diberikan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan, 

baik berupa uang maupun tenaga yang diberikan kepada sekolah.  Adapun partisipasi 

yang berlaku secara universal adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat 

dalam  merencanakan,  melaksanakan,  melestarikan,  dan  mengembangkan  hasil 

pembangunan yang dicapai.

       Pada kenyataannya yang berjalan selama ini di beberapa sekolah, peran serta 

keterlibatan masyarakat dan orang tua siswa hanya sebatas sebagai penyangga dana, 

yang secara tiba-tiba mereka diminta untuk membayar iuran sejumlah tertentu, yang 

secara pasti mereka juga tidak tahu persis tentang kegunaan uang tersebut. Mereka 

tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan di sekolah, khususnya 

dalam hal anggaran.  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Sekolah   (  APBS ) yang 

merupakan patokan bagi sekolah untuk menentukan sumber-sumber pendapatan dan 

belanja  sekolah,  seharusnya  disusun  oleh  pihak  sekolah  dengan  melibatkan 

masyarakat. Karena secara umum sumber pendapatan sekolah itu berasal dari subsidi 

pemerintah  dan  sumbangan  masyarakat,  logikanya  masyarakat  baru  bisa  diminta 

apabila subsidi dari pemerintah tidak cukup ( Ade, 2004 : 102 ). Masyarakat juga 

harus tahu apa saja yang sudah dibiayai oleh pemerintah dan apa yang masih tidak 

tertutupi,  termasuk berapa jumlahnya yang harus ditanggung oleh masyarakat atau 

orang tua.  Akan tetapi  proses seperti  itu tidak terjadi  di  beberapa sekolah,  karena 

mulai  dari  pembuatan  RAPBS  hingga  pelaksanaannya  kepala  sekolah  sangat 

mendominasi.  Hal ini terjadi karena peran orang tua dan masyarakat pada saat itu 
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diwakili  oleh  sebuah  Badan  Pembantu  Penyelenggara  Pendidikan  (  BP3  ),  yang 

ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik 

Indonesia No. 0293/U/1993.

       Dalam Keputusan  Menteri  tersebut,  tugas,  wewenang dan  tanggung jawab 

anggota Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan ( BP3 ) tidak memberi peluang 

untuk  mereka  berpartisipasi  aktif  dalam  setiap  pengambilan  kebijakan  sekolah, 

termasuk bidang anggaran. Seperti  disebutkan dalam bab III pasal 5 ayat 2  Kep. 

Men. Republik Indonesia No. 0293/U/1993, bahwa salah satu tugas anggota Badan 

Pembantu Penyelenggara Pendidikan ( BP3 ) adalah : Membantu pengadaan dana, 

sarana dan prasarana serta bantuan lain yang diperlukan sekolah. Selanjutnya pada 

pasal  7 ayat  3 juga disebutkan bahwa BP3 mempunyai  wewenang untuk menarik 

iuran dari orang tua yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan orang tua yang 

bersangkutan. Pada pasal yang sama ayat 4, BP3 juga mempunyai wewenang untuk 

mengusahakan sumbangan suka rela dari orang tua dan masyarakat.

       Dari beberapa isi pasal-pasal tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab 

BP3 tersebut, nampak sekali bahwa anggota BP3 ( termasuk di dalamnya orang tua 

siswa  dan  masyarakat  )  hanya  terlibat  dan  berpartisipasi  secara  pasif  terhadap 

kebijakan-kebijakan anggaran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Maka tidak 

heran jika orang tua dan masyarakat hanya dibutuhkan dalam hal pengadaan dana dan 

sarana  prasarana yang dibutuhan oleh sekolah. Dalam penentuan pungutan misalnya, 

baik  jenis  maupun  besarnya  sudah  ditentukan   sekolah,  orang  tua  siswa  tinggal 
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menerima. Rapat tahunan orang tua siswa dengan sekolah, tidak lebih dari sosialisasi 

yang diiringi tawar menawar jumlah pungutan.

Sebuah penelitian tentang Implementasi dan Dampak MBS di Sekolah, studi 

kasus  di  DKI  Jakarta  mengungkapkan  hasil  temuan  tentang  APBS  yang  tidak 

transparan menyebabkan sekolah tidak pernah mengumumkan berapa besar subsidi 

yang diterima sekolah dari  pemerintah  dan dialokasikan  untuk apa saja.  Biasanya 

yang  dibicarakan  adalah  daftar  kekurangan  yang  mesti  ditanggung  masyarakat. 

Sehingga sulit diketahui apakah benar sekolah kekurangan dana atau tidak. Orang tua 

siswa  juga  enggan  menanyakan  peruntukan  biaya  yang  telah  ditetapkan  sekolah, 

apalagi  berani  menolak.  Ketakutan  mereka  ketika  banyak  memprotes  sumbangan 

yang diminta dari sekolah adalah anaknya nanti akan mendapat kesulitan di sekolah 

tersebut,  misalnya nilainya jadi jelek,  diacuhkan dan tidak diperhatikan oleh guru. 

Akan tetapi di internal sekolahpun tidak semuanya mengetahui APBS. Hanya kepala 

sekolah dan orang kepercayaannya saja yang merencanakan dan mengelola anggaran, 

sedangkan guru ataupun karyawan yang lain tidak dilibatkan. Dalam pelaksanaannya, 

kepala  sekolah  sangat  dominan  dan  sulit  dikontrol.  Masyarakatpun  enggan 

menanyakan  sedangkan  kepala  sekolah  tidak  mau  terbuka  dan  tidak  pernah 

melaporkan  penggunaan  dana  yang  mereka  ambil  dari  orang  tua  siswa.  Apalagi 

APBS tidak dibagikan pada orang tua siswa . Begitu juga kontrol internal pihak guru. 

Karena tidak tahu apalagi memiliki  APBS, akhirnya guru membiarkan begitu saja 

kepala  sekolah mengelola  dana.  Disamping itu  mereka  tidak  memiliki  keberanian 
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untuk  mengkritik  atau  mempertanyakan  kebijakan  kepala  sekolah  karena  merasa 

takut. ( Ade, 2004 : 103-105 ).

       Lahirnya  Undang-Undang  no.  22  tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah, 

membawa  perubahan  dalam  beberapa  kebijakan  yang  semula  bersifat  sentralisasi 

menjadi desentralisasi, termasuk bidang pendidikan. Ditambah lagi dengan Undang-

Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat 

dan daerah serta adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 25 tahun 2000 

tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, 

maka  pembiayaan  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  berasal  dari  anggaran 

daerah otonom dialokasikan langsung ke sekolah. Pola alokasi pendanaan ini sesuai 

dengan  keinginan  pemerintah  dalam  menerapkan  Manajemen  Berbasis  Sekolah 

( MBS ).

       Menurut Nurkholis yang dikutip Ade Irawan ( 2004 : 69 ) ada 9 strategi yang 

bisa  digunakan  agar  implementasi  kebijakan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  bisa 

sukses, yaitu :

1. Sekolah  harus  memiliki  otonomi  terhadap  empat  hal,  (1)  kekuasaan  dan 

kewenangan,  (2)  pengembangan  pengetahuan  dan  ketrampilan  secara 

berkesinambungan,  (3)  akses  informasi  ke  segala  bagian,  (4)  penghargaan 

pada pihak yang berhasil.

2. Adanya  peran  serta  masyarakat  secara  aktif  dalam  pembiayaan,  proses 

pengambilan kurikulum dan instruksional serta non-instruksional.

3. Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat.
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4. Proses pengambilan keputusan yang demokratis.

5. Semua  pihak  memahami  peran  dan  tanggungjawabnya  secara  sungguh-

sungguh.

6. Adanya guidelines ( garis pedoman ) dari departemen pendidikan.

7. Sekolah  memiliki  transparansi  dan  akuntabilitas  yang minimal  diwujudkan 

dalam laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya.

8. Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah.

9. Implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran 

masing-masing, pembangunan kelembagaan, pelatihan, dan sebagainya.

       Pada  konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (  MBS  ),  sekolah  memiliki 

kewenangan dan keleluasaan yang sangat lebar dalam kaitannya dengan pengelolaan 

dana untuk mencapai efektifitas pencapaian tujuan sekolah. Sekolah harus memiliki 

strategi  dalam  menggali  dana  pendidikan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  bagaimana 

seorang  kepala  sekolah  melakukan  upaya-upaya  pengelolaan  sumber  daya  dan 

sumber  dana  yang  terdapat  di  dalam  lingkungan  sekolah.  Salah  satu  cara  untuk 

mencapai  hal  tersebut  adalah  dengan  mengoptimalkan  peran  dan  partisipasi 

masyarakat,  khususnya yang tergabung dalam keanggotaan Komite  Sekolah dalam 

setiap pengambilan kebijakan sekolah, khususnya kebijakan bidang anggaran.

       Mulyasa , ( 2002 : 173 ) menjelaskan bahwa strategi penggalian dana dalam 

konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (  MBS  )  dapat  direalisasikan  melalui 

penyelenggaraan berbagai kegiatan berikut :
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1. Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi sumber 

dana.

2. Mengidentifikasi, mengelompokkan dan memperkirakan sumber-sumber dana 

yang dapat digali dan dikembangkan.

3. Menetapkan sumber-sumber dana melalui :

a. Musyawarah dengan orang tua siswa baru pada awal tahun ajaran.

b. Musyawarah  dengan  para  guru  untuk  mengembangkan  koperasi 

sekolah

c. Menggalang  partisipasi  masyarakat  melalui  dewan  sekolah/komite 

sekolah

d. Menyelenggarakan  kegiatan  olah  raga  dan  kesenian  peserta  didik 

untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah.

       Penjelasan  diatas  menunjukkan  adanya  perbedaan  antara  pola  lama  yang 

menempatkan posisi orang tua dan masyarakat hanya sebagai partisipan yang pasif, 

sementara pola MBS menghendaki adanya peran dan partisipasi yang aktif dari setiap 

pihak yang terlibat dalam pengelolaan sekolah, dalam hal ini termasuk orang tua dan 

masyarakat.  Oleh karena itu keberadaan BP3 dengan segala tugas, wewenang dan 

tanggung  jawabnya  sudah  tidak  relevan  lagi.   Sebagai  penggantinya  lahirlah 

Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  044/U/2002 

tentang  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah.  Dalam   pasal  3  Kep.Men.  ini 

dinyatakan  bahwa  dengan  berlakunya  Keputusan  ini,  maka  Keputusan  Menteri 
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Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  0293/U/1993  tentang  Pembentukan  Badan 

Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.

       Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan amanat rakyat yang telah 

dimuat dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional    ( Propenas ) 2000 – 2004. Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan 

otonomi  daerah,  yang  telah  memposisikan  kabupaten/kota  sebagai  pemegang 

kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Pelaksanaan 

pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga 

dalam  beberapa  hal  telah  diberikan  kepada  satuan  pendidikan,  baik  pada  jalur 

pendidikan sekolah maupun luar sekolah. 

       Dengan  kata  lain,  keberhasilan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  tidak 

hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat,  melainkan  juga  pemerintah 

propinsi,  kabupaten/kota,  dan pihak sekolah,  orang tua siswa dan masyarakat atau 

stake-holder  pendidikan.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  partisipasi  berbasis 

masyarakat                    ( community-based participation ) dan manajemen berbasis 

sekolah ( shool-based management ), yang tidak hanya menjadi wacana, tetapi sudah 

mulai dilaksanakan di Indonesia.

        Peralihan  dari  sistim  lama  (  BP3  )   pada  era  sentralisasi  ke  sistim  baru 

( Komite Sekolah ) pada era desentralisasi, bukanlah hal yang mudah. Namun harus 

melewati masa transisi yang cukup lama. Pada masa transisi itulah perlu kita tahu 

bagaimana sebenarnya partisipasi dari Komite Sekolah dalam kebijakan- kebijakan 

pendidikan  khususnya  bidang  anggaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  sekolah  lewat 

10



penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah ( RAPBS ). Apakah anggota 

Komite  Sekolah  itu  sudah  berperan  sebagaimana  yang  diharapkan,  atau  hanya 

berubah nama dari BP3 menjadi Komite Sekolah namun pola kerjanya masih pola 

lama..

B. Fokus Penelitian

       Berdasarkan  pada  rumusan  masalah  di  atas,  banyak  hal  yang dapat  dikaji 

melalui  penelitian  ini.  Beberapa  kenyataan  bahwa  perencanaan  dan  pelaksanaan 

pembiayaan  pendidikan  di  sekolah  itu  dilakukan  secara  tertutup  dan  hanya 

melibatkan  beberapa  orang  saja.  Hal  ini  dikarenakan  masih  banyaknya  budaya 

sekolah  yang  hanya  menunggu  ketentuan-ketentuan  pelaksanaan  dari  birokrasi 

pendidikan.  Selain  itu  keberadaan Komite  Sekolah  dan  Dewan Pendidikan  belum 

berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya.

       Penelitian  ini  berangkat  dari  asumsi  utama  bahwa pendidikan  mempunyai 

nilai  ekonomi  dalam  pembentukan  sumber  daya  manusia  yang  bermutu,  maka 

memerlukan biaya secara memadai  dengan perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan 

dan evaluasi yang tepat. Kemauan ke arah itu telah ada, namun implementasinya di 

lapangan perlu adanya suatu pembuktian.  Oleh karena itu  peneliti  berusaha untuk 

mengadakan pembahasan dengan fokus utamanya adalah Partisipasi Komite Sekolah 

dalam  Kebijakan  Anggaran  Pembiayaan  Pendidikan,  yang  meliputi  proses 

perencanaannya, pelaksanan, pengawasan dan evaluasi.

       Adapun fokus utama tersebut dapat dijabarkan menjadi :
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1. Bagaimana  proses  penyusunan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  Belanja 

Sekolah  di SD Bakti  Joyotakan Surakarta ?

2. Dari mana saja sumber dana dan besarnya alokasi  dana pendidikan  di SD 

Bakti  Joyotakan Surakarta ?

3. Bagaimana  bentuk  partisipasi  Komite  Sekolah  dalam  kebijakan  anggaran 

pendidikan di SD Bakti  Joyotakan Surakarta ?

4. Apa faktor  penghambat  dan faktor  pendukung  partisipasi  Komite  Sekolah 

dalam keijakan  anggaran pendidikan di SD Bakti  Joyotakan Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

        Berdasarkan  fokus  masalah  tersebut  di  atas,  maka  penelitian  ini  bertujuan 

untuk memahami :

1. Proses  penyusunan Rencana  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Sekolah  di  SD 

Bakti  Joyotakan Surakarta.

2. Dari  mana saja  sumber  dana dan besarnya alokasi  dana pendidikan  di  SD 

Bakti  Joyotakan Surakarta.

3. Bentuk Partisipasi Komite Sekolah dalam kebijakan anggaran pendidikan di 

SD Bakti  Joyotakan Surakarta.

4. Faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi Komite Sekolah dalam 

kebijakan anggaran pendidikan di SD Bakti  Joyotakan Surakarta.

D. Manfaat Penelitian
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       Apabila tujuan penelitian tersebut dapat diwujudkan, maka penelitian ini akan 

mempunyai manfaat baik secara akademik maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

            Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan masukan bagi 

pengembangan  ilmu  manajemen  pendidikan,  khususnya  berkenaan  dengan 

pengembangan partisipasi masyarakat.

2.   Manfaat Praktis

a. Bagi  sekolah,  agar  dalam menyusun dan  menetapkan anggaran  pendidikan 

dalam bentuk RAPBS dan APBS lebih menekankan pada asas musyawarah 

mufakat, keadilan, transparan, akuntabilitas dan kemampuan masyarakat.

b. Bagi masyarakat khususnya anggota Komite Sekolah agar lebih memahami 

tentang  peran  dan  fungsinya  bagi  sekolah,  sehingga  diharapkan  dapat 

meningkatkan  partisipasinya  dalam  menetukan  anggaran  pendidikan  di 

sekolah.

c. Bagi  peneliti,  sebagai  upaya  untuk  menambah  wawasan  dan  pengetahuan 

yang cukup dan memadai dalam permasalahan yang diteliti ini.
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