
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG 

Sekolah gratis adalah harapan baru bagi anak-anak miskin yang sebelumnya tidak memiliki 

harapan dan tidak berani bermimpi bisa mengenyam pendidikan.  Isu sekolah gratis telah 

lama didengungkan oleh pemerintah. Kini kebijakannya telah terealisasi dan sedang gencar-

gencarnya disosialisasikan lewat berbagai media. Kebijakan sekolah gratis ini merupakan 

bentuk realisasi anggaran pendidikan  20% yang sejak dulu digodok parlemen. Masyarakat 

tentu senang dengan adanya sekolah gratis. momok pendidikan yang mahal dan sulit semakin 

sirna. mereka bisa lebih lega dalam menyekolahkan anak-anaknya. 

Sekolah gratis ini juga diharapkan bukan hanya dinikmati oleh anak-anak yang masih bisa 

dijamin finansialnya oleh orang tua, namun lebih dari itu, sekolah gratis ini juga bisa 

dinikmati oleh anak jalanan (anjal). Selain banyaknya  anjal yang beralasan bahwa mereka 

turun ke jalan demi membiayai sekolahnya sendiri, banyak juga anjal yang tidak bersekolah 

dengan alasan tidak mampu membiayai sekolahnya. Uang yang mereka peroleh dari jalanan 

hanya untuk membiayai makan mereka sehari-hari.  Akibatnya, minat sekolah anjal terganjal 

oleh biaya untuk bersekolah. Kini, dengan adanya kebijakan sekolah gratis diharapkan anjal 

bisa lebih berkurang. 

Sekolah gratis memang sangat membantu masyarakat sesuai undang-undang dasar bahwa 

pendidikan dijamin oleh negara. Namun dari rasa senang dan bangga adanya kebijakan 

sekolah gratis, berbagai kalangan ragu tentang pelaksanaan kebijakan yang sejak dulu 

diharapkan ini. 

Ada beberapa kekhawatiran tentang sekolah gratis ini, salah satunya tentang anggaran. 

Cukupkah?  Yang jelas anggaran untuk operasional sekolah dan biaya  lainnya tidak cukup. 

Sehingga ujung-ujungnya  para orang tua masih perlu mengeluarkan biaya untuk menutupi 

kekurangan tersebut. jika demikian, maka sekolah gratis ini tidak 100% karena masyarakat 

masih mengeluarkan biaya sekolah walaupun kecil. Karena kenyataannya banyak daerah 

yang menarik dana alokasi pendidikan di daerahnya begitu tahu dana BOS turun. daerah 

menganggap BOS sudah cukup memenuhi kebutuhan dana bagi terlaksananya kebijakan 

sekolah gratis tersebut. 

Dari uraian di atas, maka ada beberapa permasalahan tentang kebijakan  sekolah gratis ini. 

Bagaimana dampaknya bagi elemen sekolah? Bagaimana dengan sekolah swasta? Dan masih 

banyak lagi permasalahan-permasalahan tentang kebijakan sekolah gratis ini, Namun dalam 

makalah ini  akan dibahas dua pemasalahan saja. Untuk mengetahui apa dan bagaimana 

tentang kebijakan sekolah gratis akan di bahas dalam makalah berikut  ini. 

  

B. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini adalah: 



1. Bagaimana dampak kebijakan sekolah gratis bagi elemen sekolah? 

2. Bagaimana dampak kebijakan sekolah gratis bagi sekolah swasta? 

  

C. TUJUAN  

Tujuan dalam makalah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dampak kebijakan sekolah gratis bagi elemen sekolah. 

2. Untuk mengetahui dampak kebijakan sekolah gratis bagi sekolah swasta? 

BAB  II 

PEMBAHASAN 

  

A. DAMPAK  KEBIJAKAN  SEKOLAH  GRATIS  BAGI  ELEMEN  SEKOLAH 

“Sekolah Gratis Ada Dimana-mana” slogan ini tidak asing lagi dengan telinga 

masyarakat. Baik anak kecil, remaja sampai dewasa sudah hapal betul dengan lagu 

tersebut, apalagi yang menyampaikan bu Mus guru di Laskar Pelangi. Dengan 

maraknya iklan sekolah gratis, maka mau tidak mau sekolah harus mengambil sikap. 

Banyak sekolah mengeluhkan dana BOS bagi terwujudnya kebijakan sekolah 

gratis. Hal ini dikarenakan BOS hanya digunakan untuk membiayai kegiatan 

akademik saja. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, dana BOS tidak cukup untuk 

memenuhinya karena terserap penuh untuk kegiatan akademik. Dalam kenyataannya, 

kegiatan ekstrakurikuler sangat menunjang kegiatan akademik sekolah. Karena 

dengan ekstrakurikuler, kualitas sekolah akan terlihat bermutu atau tidak, seperti 

halnya kegiatan lomba, kualitas sebuah sekolahan akan terlihat disitu. 

Di sisi guru, dampak adanya sekolah gratis ini akan begitu nyata. 

Persoalannya sama, masalah insentif. banyak guru kehilangan insentifnya karena 

dihapus sejak pemberlakuan kebijakan sekolah gratis ini. Padahal bagi guru yang 

belum diangkat atau honorer, insentif sangat berarti karena ada pemasukan tambahan, 

terutama bagi guru yang mengampu kegiatan ekstrakurikuler. Kini insentif  itu 

diperoleh dari dana BOS hanya jika kegiatan saja. Kegiatan seperti mengawasi 

ulangan umum pun honornya tidak seberapa. 

Insentif/gaji merupakan salah satu  motivasi bagi guru dalam mengajar. hal ini 

telah diteliti dari dulu hingga sekarang bahwa motivasi guru sangat berpengaruh 

terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran. Guru yang termotivasi akan 

memberikan pembelajaran segenap kemampuannya. Begitu juga sebaliknya, jika 

motivasi tidak ada, akan berdampak pula dalam pembelajaran yang kurang. 

Akibatnya, siswa sebagai objek pembelajaran akan terganggu pula dalam proses 

penyerapan ilmu dalam kegiatan belajar mengajar. Dampak lebih parah, mutu 

pendidikan kita adalah tanda tanya (?). 



Dalam mengeluarkan kebijakan, agaknya lebih dahulu melakukan berbagai 

pertimbangan. Seperti kebijakan sekolah gratis ini dirasa perlu pendalaman dan 

observasi untuk mengkaji lebih jauh tentang baik tidaknya kebijakan ini diterapkan 

sekarang, tak hendak ber-suudzon bahwa kebijakan sekolah gratis ini seakan 

dipaksakan (belum ada persiapan matang) dan bermuatan politis. Namun, dengan 

kenyataan seperti ini kebijakan selanjutnya adalah segera mengevaluasi kebijakan 

sekolah gratis dan memperbaikinya disana sini. Sehingga perwujudan sekolah gratis 

yang diperuntukan demi rakyat akan lebih terasa tanpa beban apapun. 

Dampak lain dari kebijakan ini adalah pemenuhan sarana prasarana. Sarana 

prasarana sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Dengan adanya kebijakan sekolah 

gratis ini bagaimana untuk pemenuhan sarana prasarana? Dampak kebijakan ini 

memang polemic sekali. Diuntungkan tapi dirugikan juga. Ruginya jika sekolah 

memungut biaya isu tak sedap menyebar apalagi sampai terdengar pengawas bahkan 

LSM. 

B. DAMPAK KEBIJAKAN SEKOLAH GRATIS BAGI SEKOLAH SWASTA 

Untuk siswa miskin yang belajar di sekolah swasta, juga tak perlu khawatir. 

Pemerintah juga telah menginstruksikan kepada sekolah-sekolah swasta, untuk 

mendata siswa yang kurang mampu dan membebaskannya dari punguntan biaya 

operasional sekolah dan tidak ada juga pungutan biaya yang berlebihan kepada siswa 

yang mampu. 

Sebetulnya jika mau jujur sekolah swasta merasa tertekan dengan adanya 

kebijakan sekolah gratis ini. Jika dana BOS yang keluar untuk program ini betul-betul 

keluar untuk mengatasi segala hal mungkin tidak ada masalah, akan tetapi bagaimana 

kalau sekolah harus menyediakan dana sharing? 

Sekolah swasta berbeda dengan negeri yang honor gurunya sebagian besar 

pemerintah yang bayar. Bagaimana dengan swasta? Kurang lebih enampuluh sampai 

delapan puluh persen sekolah yang nanggung. Belum kegiatan ekstra atau lainnya, 

hampir semua biaya dari sumbangan orang tua dipergunakan untuk operasional 

sekolah. 

Dari segi sarana prasarana, jelas sekolah swasta membutuhkan dana untuk 

menunjang ini, apalagi jika sekolah mendapatkan dana blok grant untuk 

pembangunan, maka mau tidak mau harus ada dana sharing untuk menunjang ini. Jika 

sekolah masih menarik biaya kepada orang tua, maka tanggapan dari orang tua akan 

tidak baik pada sekolah sehingga bagi sekolah swasta akan dirugikan karena siswa 

yang daftar sedikit. 

Akan tetapi terlepas dari pro kontra mengenai kebijakan sekolah gratis, 

mudah-mudahan tidak hanya factor politik yang dominan, selesai kampanye selesai 

pula kucuran dana untuk program ini. Harapan kami dengan adanya kebijakan ini 

mudah-mudahan jalan untuk meraih sukses karena sekolah telah terbantu dana 

operasionalnya, sehingga para guru konsentrasi penuh terhadap perkembangan atau 

peningkatan mutu sekolah. 

 



 BAB  III 

PENUTUP 

  

A. KESIMPULAN 

Kebijakan sekolah gratis akan segera terwujud tahun ini, sehingga program WAJAR dua 

belas tahun akan tercapai. Program ini diperuntukkan bagi semua anak terutama menengah ke 

bawah dan anak jalanan (anjal). 

Ada dua dampak dari kebijakan sekolah gratis ini, pertama dampak bagi elemen sekolah dan 

dampak bagi sekolah swasta. 
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