
I.  PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45 

Amandemen 2001) Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara 

berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

diatur dengan undang-undang. Dilanjutkan dengan dikeluarkan kebijakan 

pendidikan dasar 9 tahun, yang termuat dalam Undang-undang No.20 Tahun 

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, 

serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga 

negara tanpa diskriminasi. Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa Pendidikan dasar 

berbentuk Sekolah Dasar (SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain 

yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 

 Kebijakan pendidikan dasar ini, diharapkan dirasakan dampak positifnya 

bagi perbaikan cara hidup setiap warga negara serta kualitas sumbangannya 

terhadap pembangunan, diharapkan pula dicapai kenaikan income percapita 

(pendapatan masayarakat), serta peningkatan kualitas hidup termasuk 

kesejahteraan intelektual. Dalam kehidupan yang dinamis dan penuh tantangan, 

yang ditandai dengan (1) tumbuhnya manusia yang memiliki kebudayaan seperti 
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normatif humaniora, patisipasi asasi, serta memiliki sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan yang memadai; dan (2) manusia yang memiliki kebudayaan    

alternatif atau seni hidup (ISPI, 1994).  Pendidikan Dasar diharapkan dapat 

mengembangkan sikap, pengetahuan dan ketrampilan dasar yang perlu dimiliki 

semua warga untuk dapat : (a) hidup dengan layak di masyarakat dan (b) untuk 

melanjutkan pendidikan sekolah ataupun luar sekolah. Oleh sebab itu, pendidikan 

dasar diputuskan menjadi wajib belajar, maksudnya memberikan kesempatan 

belajar seluas-luasnya kepada kelompok usia sekolah untuk mengikuti pendidikan 

(Sudijarto,1982).  

 Kamars (1987) mengartikan wajib belajar (Compulsory education) adalah 

wajib bagi anak-anak yang telah berusia 6 tahun untuk memasuki Pendidikan 

Dasar selama beberapa tahun sesuai ketentuan negara yang bersangkutan. Negara 

Jepang menetapkan wajib belajar hanya ditekankan di SD selama enam tahun dan 

SMP selama tiga tahun. Pada bulan Mei tahun 1985, mereka melakukan 

pencatatan dan hasilnya menunjukkan  99.99 persen anak usia wajib belajar telah 

bersekolah. Negara Amerika Serikat melaksanakan gerakan wajib belajar dimulai 

sejak tahun 1850. Kemudian untuk menekankan program wajib belajar maka pada 

tahun 1910 telah disetujui Undang-undang yang melarang anak usia sekolah 

bekerja pada perusahaan, dan pemerintah wajib menyediakan semua fasilitas 

belajar bagi anak usia sekolah, guru, ruang belajar, peralatan, bus sekolah dan 

lapangan bermain. Khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin diberikan makan 

pagi dan siang. Batas usia wajib belajar di Amerika Serikat dari umur 6 sampai 17 

tahun, bahkan ada beberapa negara bagian yang membuat batas sampai dengan 

usia 18 tahun. 
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 Khusus di Negara Indonesia, dewasa ini pemerintah tengah melakukan 

pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sejak digulirkannya program 

wajib belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, 

biaya penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga 

peserta didik seharusnya tidak dikenai kewajiban untuk menanggung biaya.

 Dalam upaya menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pendidikan 

yang berkualitas, biaya merupakan komponen yang sangat penting, dan dapat 

dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. 

Dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman tentang anatomi dan 

problematika pembiayaan pendidikan baik pada tingkat makro maupun mikro 

sangatlah diperlukan. Berdasarkan pemahaman di atas, dapatlah dikembangkan 

kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada 

pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif (Supriadi, 2003). 

 Dengan mengacu pada pernyataan di atas, masalah biaya merupakan 

masalah yang cukup mendasar. Karena seluruh komponen pendidikan erat 

kaitannya dengan komponen biaya, meskipun tidak sepenuhnya, masalah biaya 

akan berpengaruh terhadap kualitas sekolah, karena masih ada faktor lainnya yang 

cukup     mempengaruhi  kualitas  suatu  pelayanan  pendidikan.  Namun tidak 

dipungkiri pada kenyataannya biaya pendidikan selama ini lebih banyak 

ditanggung oleh masyarakat, bukan pemerintah. Porsi biaya pendidikan yang 

ditanggung oleh orang tua siswa mencapai 53,74 % sampai 73,87% dari biaya 

pendidikan total (BPT). Sementara porsi biaya pendidikan yang ditanggung 
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pemerintah dan  masyarakat  (selain orang tua siswa) sebesar 26,13 % sampai 

6,26 % dari BPT (Kompas,  2004). 

 Biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua siswa ini tertuang dalam 

wujud Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Sekolah Dasar. SPP telah 

dihapuskan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

1151/K/1994. Upaya penghapusan SPP dengan maksud agar pemerintah peduli 

terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-undang 

Dasar 1945 Amandemen 2001. 

 Namun penghapusan SPP tidak otomatis berarti penghapusan segala 

bentuk pungutan dari masyarakat. Bahkan penghapusan SPP ini memunculkan 

organisasi baru di sekolah  yang bernama Persatuan  Orang Tua Murid dan Guru 

(POMG). Munculnya organisasi ini tidak lain karena biaya penyelenggaraan 

pendidikan tidak dapat ditanggulangi oleh pemerintah saja. Oleh karena itu seiring 

penghapusan SPP, terbentuk organisasi yang bernama Badan Pembantu 

Penyelenggaraan Pendidikan yang lebih dikenal dengan BP3. 

 Di Propinsi DKI Jakarta BP3 dilegalisasi dengan keputusan Gubernur 

Nomor 643 / 1995. Salah satu ketentuannya adalah diijinkannya menghimpun 

dana dari  masyarakat  sebesar  Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) per siswa 

per bulan. Dana ini dipergunakan untuk kesejahteraan guru 80%, dan untuk taktis, 

KBM dan lain-lain 20 %. 

 Setelah berlangsung beberapa tahun kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan tidak mencukupi sebatas anggaran dari pemerintah. Kenyataan di 

lapangan organisasi  BP3 dimanfaatkan untuk menghimpun dana masyarakat. 

Ekses negatif kegiatan ini, sebagian masyarakat khususnya masyarakat tidak 
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mampu merasa tak berdaya atas keputusan BP3 dalam menghimpun dana 

penyelenggaraan pendidikan. 

 Untuk menciptakan kelangsungan penyelenggaraan pendidikan, maka 

diperlukan subsidi/bantuan dari pemerintah. Subsidi ini tentunya sangat  berarti 

khususnya bagi para siswa yang kurang mampu dan sekolah tentunya demi 

kelangsungan penyelenggaraan pendidikan sehingga menuntut para pengelola 

agar benar-benar mengelola penyalurannya dengan baik sehingga apa yang 

diharapkan dari dikeluarkannya program ini dapat tercapai. 

Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menyikapi hal ini dengan 

menyelenggarakan program pemberian subsidi biaya pendidikan bagi siswa 

sekolah dasar yang kurang mampu di Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana 

ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 2807 tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Pengganti Iuran Badan 

Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3)/Komite Sekolah bagi Siswa 

Sekolah Dasar Negeri yang kurang mampu di Propinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Tahun Pelajaran 2003/2004. Biaya kegiatan pemberian bantuan pengganti 

iuran Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) Komite Sekolah tersebut 

selanjutnya disebut program Subsidi Biaya Pendidikan dibebankan pada 

Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta Program  

Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar, Kegiatan Bantuan Pendidikan 

Tingkat Dasar. Menurut  Petunjuk Pelaksanaan program subsidi biaya  pendidikan 

Dinas Diknas Propinsi DKI Jakarta,  pemberian bantuan tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan membebaskan 

sumbangan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. 



 6 

 Dalam berbagai penelitian yang dilakukan untuk mengungkap sejauh 

mana pengaruh program bantuan biaya pendidikan, umumnya hasilnya  

menyimpulkan bahwa bantuan yang diberikan kepada sekolah dianggap sebagai 

penyambung nyawa bagi kelangsungan proses pendidikan di sekolah akibat 

menurunya kemampuan keluarga siswa dalam membayar iuran BP3 (Supriadi. 

1999). Beasiswa mempunyai pengaruh yang positif terhadap menurunnya angka 

putus sekolah hingga mencapai hanya 2 % pada tahun 1998/1999 yang berada di 

bawah angka putus sekolah pada tahun sebelumnya (1997/1998) sebesar 4,9 % 

(Baines, 1999). Peranan bantuan kepada sekolah sangat besar dalam membantu 

sekolah mempertahankan layanan pendidikan dalam masa krisis ekonomi. 

program beasiswa dilanjutkan sebagai program reguler (bukan lagi darurat) 

dengan memanfaatkan pengalaman dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) 

Pendidikan, dan Dana Bantuan Operasional (DBO) yang dananya langsung 

disalurkan ke sekolah penerima bantuan agar dilanjutkan karena terbukti sangat 

efektif untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan (Supriadi. 2000). 

  

1.2. Identifikasi Masalah 

Besarnya biaya pendidikan yang dikucurkan untuk membiayai kegiatan 

pendidikan akan sangat mubazir manakala tidak menghasilkan kualitas 

pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu pengelolaan penyaluran dan 

pemanfaatan yang optimal penting sekali karena berkaitan dengan bagaimana 

mendayagunakan dana yang tersedia sehingga sekolah mampu memberikan 

layanan pendidikan yaitu terselenggaranya pendidikan dengan baik. 
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 Kebijakan subsidi biaya pendidikan bagi siswa sekolah dasar yang kurang 

mampu ini baru setahun berjalan. Meskipun masih merupakan program baru, 

namun karena pola penyelenggaraannya menggunakan pola yang sama dengan 

program JPS, dugaan masih belum optimal dan kekhawatiran adanya 

penyimpangan atau tidak tepat sasaran tersebut dapat saja terjadi pada 

pelaksanaannya.  

 Prinsip-prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

penyaluran dana harus jelas, jangan sampai apa yang terjadi pada pelaksanaan 

penyaluran dana bantuan pendidikan sebelumnya terulang kembali pada 

pelaksanaan program subsidi biaya pendidikan ini, dimana prinsip asal uang 

disalurkan lebih dikedepankan daripada mencermati kondisi calon penerima dana 

bantuan tersebut. Menurut Sanusi (1989) jika bertekad untuk melancarkan 

kebijakan atau program pendidikan yang lebih bermutu, lebih produktif, dan lebih 

profesional, maka pengelolaan biaya secara profesional merupakan satu conditio 

sine quo non. 

 Jika dicermati lebih mendalam, maka penyimpangan atau tidak tepat 

sasaran tersebut sangat erat kaitannya dengan sejauh mana prinsip-prinsip 

manajemen telah diterapkan secara benar dalam menyalurkan dana bantuan 

tersebut. Salah satu sebab belum optimalnya penyaluran dana subsidi ini adalah 

kriteria penentuan terhadap sekolah dasar yang memiliki siswa kurang mampu 

terlalu umum, yaitu hanya berdasarkan pada besarnya iuran BP3 yang dipungut 

dari orang tua siswa sekolah tersebut dan jika besar   iuran lebih    kecil   dari     

Rp. 15.000,- maka siswa sekolah tersebut sudah dapat dianggap sebagai siswa 

kurang mampu.  Hal-hal lain tidak terdapat penjelasan yang memadai.  Misalkan 
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kriteria sekolah yang siswanya kurang mampu seperti (1) mayoritas orang tua 

siswa disekolah termasuk kategori pra sejahtera; (2) jumlah siswa yang tidak 

melanjutkan pendidikan lebih tinggi minimal 25 % . 

 Dengan dikeluarkanya kebijakan subsidi biaya pendidikan, ini berarti bagi 

sekolah yang menerima subsidi tidak diperkenankan lagi memungut biaya apaun 

dari orang tua siswa. Penyelenggaraan pendidikan praktis hanya mengandalkan 

dana subsidi. Jumlah biaya yang disediakan pemerintah dalam subsidi ini per 

siswa memang belum memenuhi kebutuhan ideal yang diharapkan. Untuk 

kelancaran proses pendidikan yang baik memerlukan dukungan biaya yang cukup 

besar. Hal itu sesuai pendapat ahli yang menyatakan bahwa pendidikan yang 

bermutu membutuhkan biaya besar (Tilaar, 1991). 

 Sebagai  gambaran nyata tentang kecilnya subsidi biaya pendidikan yang 

dikeluarkan pemerintah dibandingkan dengan komponen kebutuhan biaya 

pendidikan SD yang seharusnya dibutuhkan oleh siswa dapat diperlihatkan pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Kebutuhan Biaya Pendidikan Siswa Sekolah Dasar Tahun 2005 

 

   

Rata-rata Biaya Pendidikan SD / siswa / bulan Jumlah (Rp) 

Biaya Sebelum naik BBM Rp. 63.166,- 

Prediksi Setelah kenaikan BBM Rp. 92.866,- 

Biaya Subsidi Pendidikan Saat ini Rp. 20.000,- 

Sumber : Kompas, 2005   
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 Kondisi ini menjadikan masalah tidak saja pada kurangnya biaya 

pendidikan tetapi bagaimanan sekolah mengatur dan memanfaatkan penerimaan, 

penggunaan (alokasi), dan pertanggungjawaban keuangan/dana yang terbatas 

tersebut secara tepat dan tidak disalahgunakan. Selama ini dana subsidi biaya 

pendidikan sesuai petunjuk pelaksanaan dipergunakan selain untuk pengadaan 

fasilitas belajar mengajar seperti pengadaan buku dan alat tulis kantor juga 

dipergunakan untuk menambah kesejahteraan guru. Melihat minimnya biaya 

pendidikan, efisiensi dalam pemanfaatan biaya pendidikan penting sekali karena 

berkaitan dengan bagaimana mendayagunakan dana yang tersedia agar dapat 

mendapatkan hasil yang maksimal. Namun kenyataannya diduga terjadi 

penyalahgunaan dana subsidi oleh sekolah penerima bantuan dialihkan untuk 

membeli keperluan barang yang tidak seharusnya (Kompas. 2005). Selain itu juga 

terdapat kritik-kritik terhadap pihak dinas dikdas berkaitan dengan keuangan 

sekolah seperti biaya semakin mahal, birokrasi berbelit-belit, tidak efisien, efektif 

dan produktif, Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Sekolah  (RAPBS) 

serba tertutup serta semakin banyak biaya tak terduga. 

1.3. Perumusan Masalah 

  Hasil penelitian Wagiman (1992) mengenai pengelolaan biaya 

pendidikan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan belajar mengajar 

menyimpulkan bahwa biaya meskipun tidak mempunyai hubungan secara 

langsung dengan penyelenggaraan pendidikan, namun biaya merupakan salah satu 

komponen penunjang atau prasyarat yang menentukan penyelenggaraan 

pendidikan. Karena itulah maka berfungsi atau tidaknya biaya dalam ikut 

menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan adalah tergantung pada 
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sejauhmana pengelolaan (penyaluran) biaya tersebut baik dari mulai perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi sampai pertanggungjawabannya. 

  Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh pengelolaan subsidi biaya pendidikan terhadap 

kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar wajar di Provinsi 

DKI Jakarta Wilayah Kotamadya Jakarta Timur ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah dasar wajar di Provinsi DKI Jakarta Wilayah Kotamadya Jakarta 

Timur? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Menganalisa pengaruh pengelolaan subsidi biaya pendidikan terhadap 

kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar wajar di Provinsi 

DKI Jakarta Wilayah Kotamadya Jakarta Timur. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah dasar wajar di Provinsi DKI Jakarta Wilayah 

Kotamadya Jakarta Timur. 

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 
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1. Sebagai bahan evaluasi atas program subsidi biaya pendidikan  yang 

dilakukan di sekolah dasar dan acuan bagi pengambil keputusan di bidang 

pendidikan. 

2. Sebagai referensi bagi penelitian tentang subsidi pendidikan dan 

penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dasar. 




