
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka 

menengah dan jangka panjang. Pendidikan juga penting bagi terciptanya kemajuan dan 

kemakmuran suatu bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor penentu kemajuan bangsa 

dan juga salah satu bentuk investasi modal manusia (human investment) yang akan menentukan 

sumberdaya manusia (SDM) masa depan. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang 

kurang mampu menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)  pada maret 2011 mencapai 30,02 juta 

(12,49%) yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan berkualitas, hal ini 

disebabkan antara lain salah satunya adalah karena mahalnya biaya pendidikan. Meskipun biaya 

pendidikan bukan satu-satunya penentu pendidikan berkualitas, tetapi tanpa biaya yang memadai 

sulit rasanya pendidikan bermutu dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. 

Memasuki abad 21 ditandai dengan arus globalisasi, dimana segala sesuatu diperoleh 

melalui persaingan yang sangat ketat, maka bangsa Indonesia dituntut untuk mempersiapkan 

sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Semua itu 

hanya dapat diperoleh melalui pendidikan yang bermutu yang mampu bersaing dan 

memenangkan kompetisi di era global.  

Penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan output yang bermutu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat membutuhkan dana sebagai salah satu sumber yang sangat 

menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar. Dengan kata lain setiap kegiatan di 

sekolah memerlukan biaya. 



Pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dibutuhkan dan dibelanjakan untuk 

berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan 

profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, 

pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, 

kegiatan pengelolaan pendidikan , dan supervisi pendidikan (Mulyono, 2010). 

Pembiayaan pendidikan adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran 

pendapatan dan belanja pendidikan, kegiatan ini dimulai dengan perencanaan biaya, usaha untuk 

mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan serta pengawasan penggunaan 

angaran yang sudah ditetapkan. Dalam pembiayaan pendidikan paling tidak ada tiga persoalan 

yang harus diperhatikan yaitu (1) financing, menyangkut darimana sumber pembiayaan 

diperoleh; (2) budgeting, bagaimana biaya pendidikan dialokasikan, (3) accountability, 

bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan. (Hudayana, 2007). 

Terpenuhinya anggaran pendidikan nasional sesuai konstitusi, maka banyak harapan yang 

akan dapat dicapai pada sektor pendidikan. Harapan kesuksesan pendidikan tersebut adalah 

pendidikan murah dan berkualitas akan dinikmati oleh rakyat kecil, minimal sampai tingkat 

SMA/SMK. 

Sejak tahun 2005 pemerintah memiliki political will yang tegas dan berani untuk 

membawa bangsa ini menjadi semakin terus berkualitas, bermartabat, dan memiliki daya saing 

yang tinggi di sektor pendidikan yaitu dengan salah satu program di bidang pendidikan adalah 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan 

membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi 

siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 



Sembilan Tahun, pemerataan, dan keadilan dalam bidang pendidikan serta upaya peningkatan 

mutu kegiatan belajar mengajar. 

Kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun merupakan implementasi 

dalam memenuhi amanat UUD 1945, khususya bab XIII yang menyatakan dengan tegas bahwa 

setiap warga negara berhak atas pendidikan (pasal 3 ayat 1) dan pada pasal 31 ayat 2 menyatakan  

bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.  

Usaha  menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pemerintah 

Republik Indonesia memberlakukan kebijakan sekolah gratis serentak di seluruh Indonesia mulai 

Januari 2009. Dengan kebijakan ini , maka semua sekolah SD reguler dan SMP reguler di 

Indonesia tidak diperkenankan lagi menarik dana kepada orang tua /wali peserta didik karena 

pemerintah telah memberikan dana BOS. 

Pelaksanaan sekolah gratis juga dilandasi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-

15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan 

pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan 

dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar 

merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah 

pemerintah dan pemerintah daerah  wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta 

didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta pendidikan lain yang sederajat. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan 

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib 



belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam 

mencapai pendidikan untuk semua (education for all). 

Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar 

seluas- luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, 

sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak 

mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi 

kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.  

Program wajib belajar diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan informal dan harus dapat menampung anak yang normal maupun yang 

berkelainan dan mempunyai hambatan yang kaya maupun miskin. Peraturan tentang program 

wajib belajar mencakup hak dan kewajiban warga negara Indonesia, tanggung jawab Pemerintah 

dan pemerintah daerah.  

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar perlu dievaluasi pencapaiannya 

minimal setiap tiga tahun. Sebagai bentuk dari akuntabilitas publik, masyarakat berhak mendapat 

data dan informasi tentang hasil evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar tersebut. 

Program wajib belajar merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri .  

Program Wajib belajar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 

mengatur tentang pendanaan pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang segala 

hal yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, dimana peran pemerintah dalam pembiayaan 

pendidikan nasional diwujudkan dengan kebijakan pemberian BOS. 



Propinsi jawa timur khususya Kota Malang  diberi amanah oleh pemerintah untuk menjadi 

rintisan wajib belajar 12 tahun. Akan tetapi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah pusat 

besarannya masih belum mencukupi kebutuhan biaya operasional sekolah. Oleh karena itu pada 

tahun 2012, Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran untuk Program Penyelenggaran 

Pendidikan Gratis bagi siswa SD/MI sampai dengan SMA/ SMK khusus bagi siswa pra 

sejahtera. 

Program bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dimaksudkan untuk memberikan 

pelayanan pendidikan bagi siswa/peserta didik dari keluarga pra sejahtera,dan lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan gratis dapat meningkatkan mutu pendidikan, 

dalam upaya pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Selain itu Program penyelenggaraan pendidikan 

gratis dalam upaya memberikan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, 

akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan  program dan pendanaan 

pendidikan. 

Program penyelenggaraan sekolah gratis di Kota Malang adalah kebijakan pemerintah 

daerah yang merupakan hak otonomi sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang 

dijabarkan pada  Pasal 21 bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 

Biaya yang dianggarkan untuk sekolah gratis Tahun  2012 Rp. 141.miliar yang ditopang 

dari dana APBD Kota Malang diperuntukkan bagi sekolah pinggiran yang  banyak kantong 

kemiskinan, yang peran serta masyarakatnya rendah dan 60 % siswa berasal dari kalangan 

prasejahtera,  kembang kempis hampir kolaps karena sepi peminat  sehingga  siswanya sedikit, 



diharapkan  agar lebih  berdaya dan dilirik masyarakat.. Spesifiknya dipergunakan untuk biaya 

SPP, seragam, dan LKS (Lembar Kerja Siswa).  

Sekolah penerima bantuan program penyelenggaran pendidikan gratis di Kota Malang 

Tahun 2012 ; untuk tingkat SD Negeri swasta 153 sekolah. SMP swasta 22, Madrasah 

Tsanawiyah (MTS) 6 sekolah. Sedangkan untuk tingkat SMA Swasta 14, SMK Swasta tujuh, 

SMK Negeri satu sekolah,  dengan asumsi untuk siswa SD/MI sebanyak 23.245 siswa, SMP 

Swasta 2664 siswa, SMP Negeri 5448 siswa, SMA Swasta 773 siswa dan SMK  negeri swasta  

1014 siswa (Diknas,2012). 

SMP Swasta Kota Malang berjumlah 64 yang mengikuti program sekolah gratis 22 

sekolah. Sebanyak 42 sekolah tidak mengikuti dengan alasan tidak disetujui oleh  pihak yayasan 

dan jumlah dana yang diterima untuk biaya operasional sekolah  dari program sekolah gratis 

tidak cukup. Sekolah yang mengikuti dikarenakan disetujui oleh yayasan dan dana bantuan yang 

diterima relatif  sama atau lebih besar sedikit dengan dana yang diterima melalui Sumbangan 

Pembiayaan Pendidikan (SPP) dari orang tua. 

Sekolah swasta pada umumnya dikelola oleh yayasan yang masing-masing memiliki ciri 

dan karakteristik berbeda-beda. Yayasan bertanggungjawab atas seluruh biaya operasional 

sekolah termasuk gaji. Sekolah gratis yang digulirkan pemerintah tentu sangat membantu 

yayasan. Kebijakan ini mungkin mampu menjawab kesulitan orang tua yang kurang mampu dari 

seluruh pembiayaan pendidikan dan biaya operasional sekolah akan kelangsungan sekolah. 

Namun sasaran mutu pendidikan juga harus diperhatikan.  

 Kebijakan sekolah gratis telah diputuskan, biaya telah dianggarkan, tentunya di tataran 

implementasi setidaknya mencakup tiga komponen pembiayaan yaitu kurikulum, proses, dan 



fasilitas belajar tetap terkendali dari berbagai celah penyalahgunaan dan selalu dalam koridor 

pengawasan. 

Kurikulum yang digunakan harus standar sehingga penggunaan dana pendidikan menjadi 

efisien. Pembiayaan proses belajar sudah termasuk persiapan keterampilan, kompetensi, 

kesejahteraan guru , serta evaluasi hasil belajar. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru 

merupakan kunci dari pelaksanaan wajib belajar yang bermutu. Biaya fasilitas belajar 

(opportunity to learn) meliputi antara lain buku pelajaran, perpustakaan, gedung, laboratorium, 

tenaga kependidikan, dan komputer. Pada dasarnya fasilitas belajar ini di setiap sekolah berbeda-

beda kebutuhannya dan tidak seragam. 

Indikator keberhasilan program pembiayaan sekolah gratis di SMP Swasta Kota Malang 

dalam implementasi pelaksanaan programnya dapat dilihat dari apa yang direncanakan dengan 

apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan proses perencanaan yang 

dilakukan, kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang 

efektif dan efisien , kemampuan dalam memberikan jaminan terhadap kesesuaian proses dan 

pencapaian tujuan, serta peran monitoring dan evaluasi juga menjadi kunci keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan.   

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah- masalah yang diangkat dalam 

pembahasan karya tulis ini : 

1. Bagaimana implementasi program pembiayaan sekolah gratis di SMP Swasta Kota Malang 

? 

2.  Bagaimana dampak dan manfaat program pembiayaan sekolah gratis di SMP Swasta Kota 

Malang ? 



3.  Apa kendala - kendala yang dihadapi dalam program pembiayaan sekolah gratis di SMP 

Swasta Kota Malang? 

4.  Bagaimana strategi mengatasi kendala dan dampak program pembiayaan sekolah gratis di 

SMP Swasta Kota Malang? 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian implementasi program pembiayaan sekolah gratis yang dilakukan ini bertujuan 

untuk menjelaskan : 

1. Pelaksanaan program pembiayaan sekolah gratis di  SMP Swasta Kota Malang. 

2. Dampak dan manfaat program pembiayaan sekolah gratis di  SMP Swasta Kota Malang. 

3. Kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembiayaan sekolah gratis 

di   SMP Swasta Kota Malang.  

4. Strategi mengatasi kendala dan dampak program pembiayaan sekolah gratis di SMP 

Swasta Kota Malang. 

D.  Manfaat Penelitian 

Diharapkan ada 2 manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :  

1.  Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan keilmuan bagi penyelenggara pendidikan di sekolah swasta terkait 

dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang masalah–masalah  pembiayaa 

sekolah gratis di Indonesia. 

b. Memberikan wacana dan inspirasi bagi pembuat kebijakan yang menyangkut 

pembiayaan sekolah gratis berkaitan dengan kelangsungan sekolah swasta. 

c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan guna kajian yang lebih luas 

dan mendalam. 



d. Menemukan konsep pembiayaan sekolah gratis dan formulasi pembiayaan yang mampu 

memenuhi kebutuhan sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan 

program wajib belajar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi SMP Swasta Kota Malang maupun tempat lain, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan dalam menyikapi kebijakan sekolah  gratis. 

b.  Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dalam 

hal pembiayaan pendidikan serta meningkatkan kinerja di institusi sendiri. 

E.  Penegasan Istilah 

Pada penelitian ini  perlu kami sampaikan definisi atas kata dan kalimat yang tercantum 

dalam judul agar tidak salah persepsi sehingga mangganggu hasil penelitian. 

1.  Implementasi 

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti 

mengimplementasikan atau mengeterapkan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tersebut 

dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah 

dalam kehidupan kenegaraan. 

Menurut Wahab (2005) Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan 

suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Implementasi 

membutuhkan sumberdaya (resources) seperti orang atau pelaksana, uang dan kemampuan 

organisasi (Widodo, 2011). 



Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat 

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja 

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Oleh karena itu implementasi  merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi 

pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan 

tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut 

bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan 

masyarakat.    

2.  Kebijakan 

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris. Kata 

policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang 

diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. 

 Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan 

atau pernyataan tertulis. James E. Anderson (1984) memberikan pengertian kebijakan sebagai 

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh 

seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. 

3.  Program Pembiayaan Sekolah Gratis 

Adalah suatu kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah Kota Malang dalam rangka 

menindaklanjuti sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang Undang Dasar atau Peraturan 

Pemerintah yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang pembiayaan pendidikan dan Pedoman Teknis 



Penyelenggaraan Sekolah Gratis bagi siswa SD/MI/SDLB sampai dengan 

SMA/MA/SMALB/SMK Tahun 2012 Kota Malang.  

Sekolah gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah daerah  dimana siswa tidak lagi 

dibebankan dengan bermacam-macam biaya mulai dari uang pangkal, uang sekolah, uang 

komite, dan buku penunjang utama. Sementara itu, untuk biaya-biaya lain yang  tidak ditanggung 

oleh Pemda, misalnya, biaya transportasi, pakaian seragam, dan biaya-biaya lain (penambahan 

materi, darmawisata, dan sebagainya). 

Komponen biaya untuk memenuhi kebijakan sekolah gratis adalah berupa subsidi. Subsidi 

ini pun masih disertai sejumlah persyaratan, yaitu jika besaran dana bantuan yang diberikan 

pemerintah pusat lebih kecil dari biaya operasional sekolah, pemerintah kota harus menutupi 

kekurangan dana tersebut. Begitu juga, bila dana yang diberikan jumlahnya sama atau lebih 

besar, orang tua siswa dibebaskan dari iuran pendidikan.Itu berarti bahwa sumber pembiayaan 

dari program pendidikan gratis ini berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam 

konteks penelitian ini kebijakan yang diteliti adalah tentang BOSNAS , BOSDA , dan Program 

Pembiayaan Sekolah Gratis pada tataran implementasinya.  

4.  SMP Swasta    

Adalah sekolah yang berada dibawah naungan suatu lembaga non pemerintah atau yayasan 

sebagai mitra pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan pada suatu jenjang (setingkat 

SMP). Sekolah swasta umumnya dikelola yayasan. Yayasan bertanggungjawab sepenuhnya atas 

seluruh biaya operasional termasuk gaji para guru dan pegawai. Biaya penyelenggaraan 

pendidikan yang dipergunakan oleh sekolah swasta berasal dari BOSNAS, BOSDA dan 

masyarakat.  



Sasaran dari penelitian ini ditujukan pada SMP swasta yang menyelenggarakan program 

pembiayaan sekolah gratis yang menggunakan biaya pendidikan yang bersumber dari BOSNAS, 

BOSDA dan Prasejahtera dari APBD Pemerintah Kota Malang Tahun 2012. 

 

 

 


