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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan 

bangsa. Sebagaimana dinyatakan para ahli, bahwa keberhasilan pembangunan 

negara-negara berkembang menjadi negara industri baru belakangan ini karena 

didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dalam jumlah yang 

memadai. Melalui pendidikan ini, suatu bangsa dapat menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti 

yang luhur dan moral yang baik. 

Pada saat ini, pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai 

permasalahan, diantaranya menurut Sudjimat (Solikan, 2010:1) adalah 1) masih 

rendahnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 2) masih rendahnya 

kualitas, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan, dan 3) masih rendahnya 

manajemen pengelolaan dan akuntabilitas pendidikan. Permasalahan tersebut 

merupakan tantangan bagi semua stakeholder dunia pendidikan mulai dari 

pemerintah sebagai pemegang kebijakan sampai masyarakat sebagai penerima dan 

pengendali pendidikan.  

Sebagai langkah untuk mengatasi masalah pendidikan di atas, pemerintah 

telah membuat kebijakan pendidikan nasional yang didasarkan pada visi, misi, 

dan strategi yang ditetapkan yaitu menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan 
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kompetitif (Kemendikbud, 2012:8). Untuk menunjang visi misi tersebut, 

dijelaskan juga paradigma pendidikan nasional yang didasarkan pada empat aspek 

yaitu : 1) pemberdayaan manusia seutuhnya, 2) pembelajaran sepanjang hayat 

berpusat pada siswa, 3) pendidikan untuk semua, dan 4) pendidikan untuk 

perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan (Amtu 

2011:277). 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan paradigma 

pendidikan tersebut telah membuat kebijakan antara lain dengan meningkatkan 

rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Peran SMK yang sangat 

strategis dalam menghasilkan tenaga yang handal dan siap kerja di dunia industri 

merupakan alternatif bagi pemecahan permasalahan perluasanan akses 

pendidikan. Peningkatan jumlah SMK yang semakin pesat, diharapkan dapat 

mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia tingkat menengah yang siap 

kerja, cerdas, dan kompetitif yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

Program peningkatan jumlah SMK terhadap SMA dengan perbandingan 

60 : 40 tentunya akan membawa konsekuensi terhadap kesiapan pada pelaksanaan 

di lapangan. Dampak peningkatan jumlah SMK tersebut harus diimbangi pula 

dengan kesiapan tenaga pendidik professional sesuai bidang kompetensi 

kejuruannya. Selain itu, kesiapan siswa untuk siap kerja harus didukung dengan 

kebutuhan dunia industri dalam menampung lulusan SMK baik dari segi 

kurikulum maupun proses pembelajarannya. Hal ini perlu diimbangi pula dengan 

peningkatan jumlah sarana prasarana praktek siswa, sehingga siswa akan 
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memperoleh praktek pembelajaran yang bisa siap pakai di dunia industri.  

Standar sarana prasarana suatu lembaga pendidikan telah diatur oleh 

pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan 

secara nasional . Pada PP No. 19/2005 Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan 

bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan 

habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib 

memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan 

pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi 

daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat 

bekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana dan prasarana untuk 

SMK, secara khusus telah tertuang dalam Permendiknas No. 40 Tahun 2008 yang 

mencakup kriteria minimum sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh sebuah 

SMK.  

Pengadaan sarana prasarana pada SMK, khususnya SMK Negeri 

merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Oleh 

karena itu, Dinas Pendidikan setiap tahunnya selalu menganggarkan alokasi biaya 

untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana sekolah, khususnya SMK. Adapun 

tujuan kebijakan pendidikan dalam pengadaan sarana prasarana ini dituangkan 
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dalam Renstra Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 yang 

meliputi kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, 

meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas/mutu 

layanan pendidikan, meningkatkan kesetaraan layanan pendidikan dan 

meningkatkan kepastian/keterjaminan layanan pendidikan. 

Pelaksanaan Renstra Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ini 

akan berhasil apabila didukung oleh program-program dalam operasional 

pelaksanaan di lapangan. Kegiatan pengadaan sarana prasarana sekolah ini 

dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pengadaan, hingga distribusi yang 

bisa tepat sasaran dan berdaya guna bagi kemajuan SMK. Tahapan kegiatan 

pengadaan sarana prasarana sekolah yang tepat, maka dimungkinkan 

perkembangan kemajuan dunia pendidikan kita akan semakin pesat. 

Kabupaten Pasuruan memiliki 14 SMK Negeri yang tersebar dalam 13 

kecamatan. Setiap SMK mempunyai program keahlian yang berbeda sehingga 

kebutuhan sarana prasarana masing-masing SMK berbeda pula. Hal ini menuntut 

kebijaksanaan dari Dinas Pendidikan terkait dengan pengadaan sarana prasarana 

sekolah sehingga masing-masing SMK dapat terpenuhi sarana prasarananya 

sesuai standar sarana prasarana sekolah. 

Permasalahan pengadaan sarana prasarana sekolah mulai proses 

perencanaan, pelaksanaan pengadaan, hingga distribusi pada SMK Negeri di 

Kabupaten Pasuruan sering kali kita jumpai pada tingkat implementasi. Pada 

kegiatan perencanaan, berdasarkan informasi awal dari beberapa bendahara dan 

pengurus sekolah sering kita jumpai permasalahan waktu kegiatan perencanaan 
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yang terlalu pendek, sehingga sekolah terkesan merencana kebutuhan  sarana 

prasarana secara mendadak dan tanpa perhitungan yang jelas. Selain itu jumlah 

anggaran yang diberikan untuk masing-masing SMK tidak sama. Besaran 

anggaran untuk masing-masing SMK tidak jelas apakah didasarkan pada jumlah 

siswa atau berdasarkan program keahlian atau berdasarkan aspek-aspek lainnya.  

Permasalahan pada proses perencanaan lainnya adalah keahlian masing-

masing SMK dalam merencana pengadaan sarana prasarana sehingga bisa berdaya 

guna dan tepat sasaran. Jumlah anggaran yang terbatas, menuntut perencana 

anggaran masing-masing SMK harus bisa memanfaatkan anggaran semaksimal 

mungkin guna pengadaan sarana prasarana yang dapat meningkatkan kompetensi 

siswa. Para perencana anggaran harus pandai dalam membuat perencanaan 

anggaran kerja sekolahnya masing-masing. 

Pada proses pelaksanaan pengadaan terdapat berbagai permasalahan. 

Sebagaimana dinyatakan beberapa pengurus SMK, permasalahan-permasalahan 

itu antara lain, pertama proses pengadaan barang dilaksanakan oleh dinas 

pendidikan, sehingga memungkinkan terjadi ketidaktepatan maksud barang yang 

direncanakan sekolah dengan realisasi hasil pengadaan. Kedua, ketidaksiapan para 

tenaga kependidikan dalam menerapkan proses pengadaan sarana prasarana yang 

disesuaikan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 atau Perpres No. 54 tahun 2010. 

Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman dan masih sedikitnya tenaga ahli 

Dinas Pendidikan yang mempunyai sertifikat keahlian dalam bidang pengadaan 

barang milik pemerintah. Ketiga, masih minimnya sosialisasi proses pengadaan 

yang ditangani dinas pendidikan sehingga masing-masing SMK tidak paham 
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tentang proses pengadaan yang dilaksanakan dinas pendidikan dan hanya 

menerima hasilnya saja. 

Adapun pada proses distribusi berdasarkan informasi beberapa pengurus 

barang SMK terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain, 

pertama tidak tepatnya waktu distribusi sarana prasarana hasil pengadaan sampai 

ke masing-masing SMK. Distribusi sarana prasarana biasanya sampai ke masing-

masing SMK melebihi waktu yang direncanakan.  Kedua, adanya ketidaktepatan 

spesifikasi sarana prasarana yang direncanakan dengan realisasi sarana prasarana 

yang diterima sekolah. Ketiga, permasalahan jumlah sarana prasarana hasil 

pengadaan biasanya didistribusikan secara bertahap, tidak sekaligus sehingga 

memungkinkan pemanfaatan sarana prasarana tidak bisa maksimal.  

Berdasarkan informasi awal para pengurus barang sekolah, seharusnya 

Dinas Pendidikan melaksanakan tahapan pengadaan sarana prasarana pada SMK 

negeri di Kabupaten Pasuruan senantiasa melibatkan pihak SMK. Pihak SMK 

harus diajak koordinasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan pengadaan hingga 

distribusi sarana prasarana sekolah yang dibutuhkan masing-masing SMK. Untuk 

meningkatkan hasil pengadaan sarana prasarana SMK secara maksimal, maka 

dinas pendidikan seharusnya senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia pada tenaga kependidikan masing-masing SMK dalam hal proses 

pengadaan sarana prasarana, sehingga masing-masing SMK bisa melaksanakan 

pengadaan sarana prasarana secara mandiri. Di samping itu pihak dinas 

pendidikan juga harus mempunyai jadwal yang jelas dan tersusun secara rapi 

mulai proses perencanaan, proses pelaksanaan pengadaan hingga proses distribusi 
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sarana prasarana sekolah pada masing-masing SMK. 

Pentingnya pengadaan sarana prasarana sekolah pada SMK ini, maka 

penelitian ini akan mengupas tentang bagaimana implementasi kebijakan 

pengadaan sarana prasarana sekolah pada SMK Negeri  di Kabupaten Pasuruan 

mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan pengadaan, hingga proses 

distribusi. Implementasi kebijakan ini merupakan kebijakan yang dilaksanakan 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan terkait pengadaan sarana prasarana 

SMK Negeri dari tahap proses perencanaan, proses pelaksanaan pengadaan, 

hingga proses distribusi sarana prasarana. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian berbagai permasalahan yang terdapat pada latar 

belakang di atas maka perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan dari 

kegiatan pengadaan sarana prasarana sekolah mulai proses perencanaan, proses 

pelaksanaan pengadaan hingga proses distribusi sarana prasarana sekolah. 

Permasalahan itu secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan Dinas Pendidikan dalam 

kegiatan  pengadaan sarana prasarana sekolah mulai proses perencanaan, 

proses pelaksanaan pengadaan hingga proses distribusi sarana prasarana pada 

SMK Negeri di Kabupaten Pasuruan? 

2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung kebijakan Dinas Pendidikan dalam 

kegiatan pengadaan sarana prasarana sekolah pada SMK Negeri di  Kabupaten 

Pasuruan? 
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3) Faktor-faktor apa saja yang menghambat kebijakan Dinas Pendidikan dalam 

kegiatan pengadaan sarana prasarana sekolah pada SMK Negeri di  Kabupaten 

Pasuruan? 

4) Bagaimana strategi Dinas Pendidikan untuk mengatasi hambatan kebijakan 

pengadaan sarana prasarana sekolah pada SMK Negeri di Kabupaten 

Pasuruan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1) Menganalisis mekanisme implementasi kebijakan Dinas Pendidikan dalam 

kegiatan pengadaan sarana prasarana sekolah mulai proses perencanaan, 

proses pelaksanaan pengadaan hingga proses distribusi  pada SMK Negeri di 

Kabupaten Pasuruan. 

2) Menganalisis faktor-faktor pendukung kebijakan Dinas Pendidikan dalam 

kegiatan pengadaan sarana prasarana sekolah pada SMK Negeri di  Kabupaten 

Pasuruan. 

3) Menganalisis faktor-faktor penghambat kebijakan Dinas Pendidikan dalam 

kegiatan pengadaan sarana prasarana sekolah pada SMK Negeri di  Kabupaten 

Pasuruan 

4) Menganalisis strategi Dinas Pendidikan untuk mengatasi hambatan kebijakan 

pengadaan sarana prasarana sekolah pada SMK Negeri di  Kabupaten 

Pasuruan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian kebijakan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Peneliti 

 Penulis mendapatkan informasi dan memahami proses kegiatan pengadaan 

sarana prasarana sekolah pada SMK Negeri di Kabupaten Pasuruan sehingga 

dapat memberikan masukan pada Dinas Pendidikan untuk penyempurnaan 

mekanisme pengadaan sarana prasarana sekolah pada masa mendatang. 

  

2. Bagi  Dinas Pendidikan. 

Sebagai bahan informasi kegiatan pengadaan sarana prasarana sekolah dan 

mengetahui kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam penelitian ini 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan dalam 

pengadaan sarana prasarana sekolah di dinas pendidikan Kabupaten Pasuruan 

selanjutnya. 

 

3. Bagi  Sekolah. 

Sebagai bahan informasi untuk meningkatkan kemampuan sekolah dalam 

berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan pengadaan sarana 

prasarana sekolah. 
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4.  Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai informasi dan acuan untuk pengembangan penelitian-penelitian 

tentang pengadaan sarana prasarana sekolah secara lebih luas. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Sebagai penjelasan agar tidak menjadi salah persepsi dan pelebaran 

pandangan terhadap penelitian ini, maka diperlukan penegasan istilah. Penegasan 

istilah dalam penelitian ini meliputi : 

1) Implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan 

sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi kegiatan pengadaan 

sarana prasarana sekolah oleh Dinas Pendidikan pada SMKN Negeri di 

Kabupaten Pasuruan. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan 

Dinas Pendidikan untuk mencapai  tujuan dan sasaran dalam kegiatan 

pengadaan sarana prasarana sekolah pada SMK Negeri di Kabupaten 

Pasuruan. 

2) Pengadaan merupakan proses kegiatan pemilihan untuk melengkapi sarana 

prasarana sekolah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan terhadap SMK Negeri 

di Kabupaten Pasuruan. 

3) Sarana pendidikan merupakan segala macam alat yang digunakan secara 

langsung dalam proses pendidikan untuk menjalankan fungsi sekolah guna 

mencapai tujuannya. Prasarana pendidikan merupakan segala macam alat yang 

digunakan secara tidak langsung palam proses pendidikan untuk menjalankan 

fungsi sekolah guna mencapai tujuannya. 
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1.6  Batasan Masalah 

Batasan masalah  dalam penelitian diperlukan sebagai pedoman dalam 

penelitian supaya menjadi terfokus dalam menjawab permasalahan yang ada. 

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi: 

1) Kebijakan pengadaan sarana prasarana sekolah adalah kebijakan Dinas 

Pendidikan dalam melaksanakan pengadaan sarana prasarana sekolah pada 

SMK Negeri di Kabupaten Pasuruan selama satu tahun yang meliputi, waktu 

kegiatan, pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pengadaan sarana 

prasarana, proses atau mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan 

pengadaan sarana prasarana, kendala-kendala yang dihadapi dan pendukung-

pendukung mulai proses perencanaan, pelaksanaan pengadaan, hingga 

distribusi sarana prasarana.  

2) Pengadaan sarana prasarana sekolah pada SMK Negeri merupakan 

pelaksanaan program pengadaan untuk melengkapi sarana prasarana sekolah 

oleh Dinas Pendidikan yang didanai melalui dana APBN, APBD I, dan APBD 

II yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan untuk 

SMK. 

 

 

 

 


