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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Biaya dan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia 

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari upaya untuk 

mendanai berbagai komponen kebutuhan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. 

Mulyasa (2004:47) berpendapat bahwa keuangan dan pembiayaan merupakan 

salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen 

masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan 

pendidikan, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir 

tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan 

berjalan. Supriadi (2006: 3) menyatakan bahwa biaya (cost) memiliki pengertian 

yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga 

(yang dapat dihargakan dengan uang). Dengan pengertian ini, misalnya iuran 

siswa merupakan biaya pendidikan, demikian pula dengan sarana fisik, buku 

sekolah dan guru juga merupakan biaya. Bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, 

diperoleh, dialokasikan dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan pendidikan 

(educational finance).  
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2. Kategori Biaya Pendidikan 

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro 

maupun mikro dikenal beberapa kategori biaya pendidikan (Anwar, 1991; Gaffar, 

1991; Thomas, 1992). Pertama, biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak 

langsung (indirect cost). Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara 

langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung adalah 

pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi 

memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya 

hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga 

kesempatan (opportunity cost).  

Kedua, biaya pribadi (private cost) dan biaya sosial (social cost). Biaya 

pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga 

pengeluaran rumah tangga (household expenditure). Biaya sosial adalah biaya 

yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah 

maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk 

membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya 

termasuk biaya sosial. Ketiga, biaya dalam bentuk uang (monetary cost) dan 

bukan uang (non-monetary cost).  

Dalam kenyataanya, ketiga kategori biaya pendidikan tersebut dapat 

“bertumpang tindih”, misalnya ada biaya pribadi dan sosial yang bersifat langsung 

dan tidak langsung serta berupa uang dan bukan uang, dan ada juga biaya 

langsung dan tidak langsung serta biaya pribadi dan sosial yang dalam bentuk 

uang maupun bukan uang. 
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Di samping itu, dikenal juga anggaran belanja pendidikan (educational 

budget) yang terdiri atas dua komponen, yaitu: (1) pendapatan, pemasukan atau 

penerimaan; dan (2) pengeluaran atau belanja. Bila dibedakan berdasarkan 

sifatnya maka dikenal biaya rutin (routine/recurrent budget) dan biaya investasi 

atau pembangunan (investment/development budget). Menurut Mulyasa (2004: 

48), biaya rutin adalah biaya yang langsung dikeluarkan dari tahun ke tahun, 

seperti gaji pegawai (guru dan non-guru), serta biaya operasional, biaya 

pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis 

pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya biaya pembelian atau 

pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, 

penambahan furniture, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang 

yang tidak habis pakai.    

Dalam sistem anggaran di Indonesia, alokasi biaya rutin kepada lembaga-

lembaga atau satuan-satuan penyelenggara pendidikan dituangkan dalam DIK 

(Daftar Isian Kegiatan), sedangkan biaya pembangunan dialokasikan dalam DIP 

(Daftar Isian Proyek). Di samping itu dikenal pula DIKS (Daftar Isian Kegiatan 

Suplemen), yaitu alokasi anggaran yang sumber dananya berasal dari masyarakat. 

Penyaluran subsidi pemerintah ke satuan pendidikan (sekolah) dapat berupa uang 

yang telah jelas peruntukannya (earmarked allocation), dana tambahan berbentuk 

hibah (block grant), atau berupa tenaga dan barang (inkind allocation) seperti 

guru/tenaga kependidikan, buku-buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah 

(Caldwell, Levacic dan Ross, 1999). 

 



14 

   

3. Sumber Biaya Pendidikan 

Morphet (1971) menyatakan bahwa dimensi penerimaan mencakup 

berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat maupun daerah berupa pajak yang 

diperoleh dari setiap tingkat pemerintahan. Lebih jelas lagi, Supriadi (2006:5) 

mengungkapkan bahwa dilihat dari sumber-sumbernya, biaya pendidikan pada 

tingkat makro (nasional) berasal dari: (1) pendapatan negara dari sector pajak; (2) 

pendapatan dari sector non-pajak; (3) keuntungan dari ekspor barang dan jasa; (4) 

usaha-usaha negara lainnya seperti dari investasi saham pada perusahaan BUMN; 

dan (5) bantuan dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri (loan). 

Alokasi dana untuk setiap sektor pembangunan, termasuk pendidikan dituangkan 

dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun. 

Pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota, anggaran untuk sector 

pendidikan sebagian besar berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah 

pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).  

Pada era otonomi daerah sekarang, sebagian besar dana dalam RAPBD 

propinsi dan kabupaten/kota diperoleh dari pusat yang disalurkan dalam bentuk 

paket yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU) dan untuk sebagian ditambah lagi 

dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).  

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari 

subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan 

masyarakat. sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari 
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pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari pemerintah pusat, 

sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.  

Besar kecilnya biaya pendidikan, terutama pada tingkat satuan 

pendidikan, berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan seperti 

angka partisipasi, angka putus sekolah dan tinggal kelas, dan prestasi belajar 

siswa (Ditjen PUOD, 1993; Trisnawati, dkk, 2001; Supriadi, 2002). Oleh sebab 

itu, dalam konteks perencanaan pembiayaan pendidikan, pemahaman tentang 

berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting. Pemahaman dimaksud 

merentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan) hingga yang 

makro (nasional), antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, 

sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam 

penggunaannya, dan akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan 

kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya di tingkat 

sekolah.  

Uraian di atas menunjukkan kompleksnya masalah pembiayaan 

pendidikan. Di Indonesia, hal tersebut semakin kompleks lagi karena sistem 

anggarannya yang rumit, birokratis, kaku dan pragmentaris yakni melibatkan 

banyak instansi.   

  

B. Otonomi Daerah : Tantangan dan Peluang  Pembiayaan  

1. Sistem Pengelolaan Pendidikan Daerah 

Dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah No 32 tahun 2004 dan 

ditopang oleh Undang-undang No. 25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan 



16 

   

pusat dan daerah, maka bilamana kedua undang-undang ini dilaksanakan, maka 

akan mengandung implikasi yang amat mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pendidikan nasional termasuk sistem pembiayaan nya.  Undang-

undang No. 32 tahun 2004, memberikan peluang kepada daerah otonom yaitu 

tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk menerima pendelegasian wewenang 

dalam upaya mengembangkan potensi dan kemampuan daerah dengan segala 

sumber-sumber daya yang ada. 

Menurut Supriadi (2006: 16), di banyak negara, perubahan dari sistem 

sentralisasi ke desentralisasi menuntut perubahan pula dalam sistem alokasi 

pembiayaan pendidikan, antara lain dengan menerapkan formula pembiayaan 

pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan riil sekolah (need-based funding 

formula). Formula pembiayaan yang dimaksud di sini adalah untuk, “an agreed 

set of criteria for allocating resources to schools which are impartially, applied to 

each school” (Caldwell, Levacic dan Ross, 1999: 9). Formula dimaksud 

diperlukan untuk menjawab pertanyaan seperti: “Berapakah jumlah dana yang 

perlu dialokasikan untuk sekolah-sekolah?” dan “Faktor-faktor apakah yang harus 

diperhitungkan dalam menentukan alokasi dana untuk sekolah tertentu?” Jawaban 

yang jelas terhadap kedua pertanyaan tersebut akan mampu mencegah, atau paling 

tidak mengurangi terjadinya bias atau penyimpangan lainnya dalam menentukan 

alokasi dana karena alasan politik atau kepentingan lainnya (di tingkat lokal).  

Di samping itu, perlunya formula pembiayaan yang berbasis kebutuhan 

sekolah berkaitan dengan terjadinya pergeseran dalam filosofi dan kebijakan 

pendidikan di banyak negara (Ross & Hallak, 1999). Pada tahun 1960-an dan 
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1970-an, isu-isu pemerataan kesempatan (equality of opportunity) melalui 

perluasan kesempatan belajar sangat dominan. Pada tahun  1980-an, isu-isu 

tentang keadilan (equity) dalam memperoleh sumber daya pendidikan dari 

pemerintah menjadi tema sentral dengan fokus utama pada kelompok siswa yang 

kurang beruntung, dengan resiko berkurangnya perhatian pada kelompok yang 

beruntung. 

Mulai tahun 1990-an hingga sekarang, filosofi pendidikan di banyak 

negara mengakomodasi sekaligus ide-ide tentang pemerataan dan keadilan dengan 

jangkauan semua siswa yang berasal dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. 

Dalam hal pendanaan pendidikan, persoalannya bukan lagi “Siapakah yang harus 

dan tidak harus mendapatkan prioritas dalam pembiayaan pendidikan” melainkan 

“Dalam jumlah berapa kelompok siswa/sekolah tertentu mendapatkan alokasi 

dana dan dalam jumlah berapa pula untuk kelompok siswa yang lain dan apa 

kriterianya?”. 

Mengingat kondisi sekolah-sekolah di Indonesia sangat beragam dan 

untuk memastikan tidak terjadinya keragaman yang terlalu luas dalam penetapan 

kebijakan pembiayaan untuk satuan pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota, 

maka semakin besarnya peran pemerintah justru menuntut adanya rambu-rambu 

yang menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan alokasi anggaran untuk 

satuan pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga SMA. 
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2. Sumber-Sumber Dana Daerah 

Dengan mengkaji Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka setiap daerah 

dapat mengidentifikasi keseluruhan sumber-sumber dana yang dapat dihimpun 

untuk membangun potensi daerah termasuk bidang pendidikannya. Undang-

undang No. 25 tahun 1999 pasal 6, ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, pasal 7 dan pasal 8, 

menunjukan begitu banyak sumber dana yang dapat dihimpun daerah untuk 

membangun daerah termasuk untuk dimanfaatkan bagi penyediaan kesempatan 

pendidikan bagi setiap anggota masyarakat di daerah tersebut. Yang menjadi 

fokus permasalahan adalah bagaimana mengembangkan sistem pembiayaan 

pendidikan daerah untuk menjamin pemerataan dan keadilan dalam penyediaan 

kesempatan pendidikan bagi masyarakat daerah tersebut,  sehingga dana yang 

dihimpun itu dapat dialokasikan dengan tepat dan dikelola dengan efisien. 

 

3. Mengembangkan Model-Model Sistem Pembiayaan Pendidikan Daerah 

Para ahli teori pembiayaan pendidikan telah lama mengembangkan 

berbagai model pembiayaan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

secara merata dan adil. Konsep ini di sebut Foundation Program yang 

dikembangkan khususnya di USA dalam membiayai pendidikan  untuk setiap 

negara bagian. Dalam konteks otonomi daerah dan kaitannya dengan upaya 

mengembangkan sistem pembiayaan pendidikan daerah, maka pertama-tama 

harus dibangun terlebih dahulu landasan dan prinsip sebagai pegangan. Fakry 
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Gaffar (2000:31) mengidentifikasi prinsip-prinsip yang dapat diangkat dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah  adalah sebagai berikut : 

a) Equality dan equity untuk memperoleh kesempatan pendidikan tidak 

hanya antar daerah otonom disatu propinsi tapi antar propinsi dan 

antar daerah otonom di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

b) Equalizing power pada tingkat daerah otonom pada level kabupaten 

dan kotamadya, pada tingkat provinsi untuk seluruh daerah otonom di 

provinsi, dan di tingkat pusat untuk seluruh daerah otonom pada 

setiap provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

c) Perimbangan keuangan baik pada tingkat provinsi, maupun pada 

tingkat pusat harus berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan 

bangsa dan sebagai infrastruktur untuk melaksanakan equalizing 

power dalam sistem pembiayaan pendidikan di seluruh wilayah 

Republik Indonesia. 

d) Pada tingkat provinsi sistem pembiayaan pendidikan hendaknya 

didasarkan kepada prinsip partnership antara sumber dana untuk 

provinsi dan sumber dana daerah kabupaten dan kotamadya. 

e) Kemampuan daerah dan daya beli rakyat daerah harus dijadikan dasar 

untuk menentukan pola distribusi dana untuk membiayai pendidikan 

di daerah tersebut. 

Prinsip-prinsip di atas mengandung unsur-unsur foundation program dan 

equalization programs  untuk kemudian dipergunakan sebagai dasar distribusi 
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sumber dana untuk membiayai berbagai jenis dan jenjang pendidikan sesuai 

dengan educational needs atau kebutuhan akan pendidikan dari masyarakat. 

Terdapat dua model utama pembiayaan pendidikan dengan pola pikir 

otonomi daerah yaitu : 

a) Flat Grant 

b) Equalization Grants 

Model pembiayaan  Flat Grant dan Equalization Grants dapat berbentuk : 

1) Alokasi kepada daerah adalah sama tanpa memperhitungkan adanya variasi 

dalam jenis dan jenjang pendidikan untuk setiap daerah. 

2) Alokasi untuk setiap daerah tidak sama karena memperhatikan variasi 

kebutuhan  pendidikan sesuai jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Variasi 

ini dapat disebabkan oleh variasi kemampuan daerah dan daya beli 

masyarakat, dapat pula disebabkan oleh variasi jenis dan jenjang pendidikan 

atau educational need siswa. 

3) Unit cost untuk setiap jenjang sekolah bahkan mungkin untuk setiap 

tingkatan pada satu jenjang sekolah (kelas 1 SD dengan kelas IV SD 

misalnya) tidak sama. Pembobotan, dengan demikian dapat diterapkan untuk 

menunjukan adanya variasi ini. Berdasarkan   pembobotan yang 

menggambarkan adanya variasi, maka unit cost per siswa/tahun dapat 

ditentukan yang dapat dipakai untuk mengalokasikan dana sesuai jumlah 

enrollment untuk tiap daerah kabupaten atau kota.  

Dalam flat grants kemampuan daerah atau daya beli masyarakat tidak 

dijadikan faktor variasi. Faktor yang menentukan besarnya alokasi adalah 
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besarnya enrollments siswa, dan pembobotan yang dipadukan ke dalam 

perhitungan unit cost per siswa/tahun.  

Dalam equalization grants, daya beli masyarakat atau local efforts 

merupakan salah satu faktor dalam variasi pembiayaan. Ini berarti daerah yang 

kemampuannya lemah akan memperoleh dana yang lebih banyak dibandingkan 

dengan daerah yang daya beli nya lebih tinggi. Artinya kontribusi daerah terhadap 

pendidikan harus lebih besar untuk mengimbangi jumlah dana yang dialokasikan 

oleh daerah yang memiliki equalizing power, seperti daerah provinsi. Equalizing 

power ini memungkinkan daerah lemah akan tetap memiliki jumlah dana yang 

memadai karena adanya bantuan untuk pemerataan dan keadilan dalam 

pendidikan. 

Disamping kedua model yang telah dijelaskan di atas, terdapat sejumlah 

model lain yang dikemukakan oleh para ahli seperti full state funding, percentage 

equalizing dan foundation programs, namun seperti diungkapkan di atas kedua 

model tersebut sudah mencakup foundation maupun equalizing programs. Kedua 

model tersebut tampaknya sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah dan 

Undang-undang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam upaya 

untuk mengelola dana pendidikan seefisien dan secermat mungkin.  

 

C. Pola Pembiayaan Sekolah 

Biaya satuan pendidikan (BSP) di sekolah, minimal dapat dikelompokkan 

menjadi 2, yaitu BSP untuk investasi (BISP) dan biaya untuk operasional (BOSP). 
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1. Biaya investasi satuan pendidikan (BISP) 

Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya 

lebih permanen dan kurun waktu melebihi waktu satu tahun yang pada umumnya 

berupa sarana dan prasarana. Biaya investasi memerlukan biaya yang relatif besar, 

antara lain berupa: 

(a) Bangunan sekolah meliputi ruangan belajar, ruang kepala sekolah, 

ruang guru, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, lapangan olah 

raga, tanah dan yang sejenis. Biaya pembangunannya termasuk biaya 

investasi karena umur bangunan lebih dari satu tahun, bisa mencapai 20 

tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun. 

(b) Alat peraga, alat praktik, sumber belajar, buku-buku, media belajar, 

yang pada umumnya dapat dipakai lebih dari satu tahun, misalnya alat 

praktik bisa mencapai 10 tahun, buku bisa mencapai 5 tahun. 

Daya tahan pemakaian sarana dan prasarana tersebut ikut menentukan 

besarnya biaya pemeliharaan dan penggantian alat yang rusak. Bila alat IPA untuk 

satu SMP berharga Rp. 50.000.000,-, sedangkan daya tahan nya 10 tahun, hal itu 

berarti biaya perawatan nya adalah sebesar 10% dari nilai alat atau 10% dari 

50.000.000,- = Rp. 5.000.000,-. 

Berdasarkan konsep, data dan informasi yang ada, maka biaya investasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Komponen dan Jenis Biaya Investasi 

No Komponen Jenis 
Kategori 

Pokok Tambahan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A Sarana 

Prasarana 

1. TANAH   

2. BANGUNAN   

a. Ruang Belajar   

b. Ruang TU   

c. Ruang KS   

d. Ruang WKS   

e. Ruang Guru  - 

f. Ruang Perpustakaan   

g. Ruang Laboratorium IPA  - 

h. Ruang Laboratorium Bahasa -  

i. Ruang Keterampilan -  

j. Lapangan Olahraga  - 

k. Ruang Serbaguna -  

l. Ruang Ibadah -  

m. Kamar Kecil /WC  - 

n. Ruang Ekstrakurikuler  - 

o. Ruang BK  - 

3. BUKU   

a. Buku Teks Utama  - 

b. Buku Perpustakaan   

c. Buku Sumber   

d. Buku Pelengkap -  

4. ALAT   

a. Alat peraga   

b. Alat Praktik   

c. OHP   

d. Komputer   

e. Perabot   

B TENAGA 5. Pengadaan Tenaga Kependidikan   

 

2. Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)  

BOSP yang penyediaan nya dibebankan pada orang tua siswa Biaya 

operasional adalah biaya yang diperlukan oleh sekolah untuk menunjang proses 

pembelajaran, sehingga mampu menunjang proses dan hasil PBM sesuai dengan 
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yang diharapkan. Biaya operasional terdiri atas biaya personil dan biaya non-

personil. Biaya ini sebagian dibebankan pada orang tua yaitu biaya operasional 

yang sifatnya untuk keperluan pribadi siswa, dan sebagian lagi dibebankan pada 

sekolah, yang kemudian dimasukkan ke dalam RAPBS. 

Berdasarkan penelitian dari beberapa instansi yang telah dilakukan selama 

ini, maka beban biaya yang harus ditanggung orang tua adalah: 

1) Alat perlengkapan sekolah: sepatu, seragam sekolah, seragam olah 

raga, alat tulis dan buku catatan. 

2) Transport anak dari rumah ke sekolah PP. 

3) Uang saku/uang jajan. 

4) Ekstrakurikuler terbatas. 

Sedangkan yang lain seperti uang pendaftaran, uang pangkal, bila 

dimungkinkan tidak perlu dipungut. Sedang untuk biaya ulangan/penilaian, untuk 

praktik, buku-buku, kegiatan ekstrakurikuler, dan alat peraga sebaiknya 

ditanggung oleh pemerintah kecuali untuk sekolah swasta. 

  

3. BOSP yang ditanggung sekolah 

Disamping itu masih ada biaya operasional yang disediakan oleh sekolah. 

Komponennya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Komponen dan jenis biaya operasional 

No Komponen Jenis 
Kategori 

Pokok Tambahan 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A Personil 1. Kesejahteraan   
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No Komponen Jenis 
Kategori 

Pokok Tambahan 

2. Peningkatan Profesi/Diklat   

B Non 

personil 

1. PBM   

2. Penilaian   

3. Pemeliharaan   

4. Daya dan Jasa   

5. Kesiswaan   

6. RT Sekolah   

7. Supervisi   

 

D. Contoh Cara Penghitungan Jenis Kebutuhan Sumber Daya Pendidikan 

1.  Jumlah dan Beban Belajar Siswa Dalam Satu Sekolah Sebagai Dasar 

Penghitungan 

Jumlah siswa pada satu sekolah menentukan berbagai kebutuhan sumber 

daya pendidikan, baik tenaga, sarana, prasarana, maupun dana.  Umumnya 

alokasi waktu per mata pelajaran minimal 2 jam pelajaran, bila tugas mengajar 

guru minimal 18 s.d 30 jam pelajaran, jumlah rombongan belajar 9 kelas atau 

jumlah siswa sekitar 360 anak, berarti setiap mata pelajaran per minggu memiliki 

alokasi waktu minimal 18 jam pelajaran dan memerlukan satu orang guru. 

Oleh karena itu, pada beberapa contoh perhitungan di bawah ini akan 

bertitik tolak dari jumlah siswa 360 anak atau 9 rombongan belajar.  

Bila dihitung dalam SKS, maka setiap 1 SKS setara dengan beban belajar siswa  

setiap minggu yang terdiri dari 2  45 menit tatap muka, penugasan terstruktur, 

dan kegiatan mandiri tidak terstruktur selama 17 minggu. Bila dalam satu minggu 

ada 36 jam pelajaran @ 45 menit, berarti dalam satu semester memiliki 18 SKS. 

Dalam satu tahun ada 36 SKS, dan dalam 3 tahun ada 108 SKS. 
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1) Kebutuhan Tenaga Pendidikan dan Kependidikan 

Untuk sekolah dalam  contoh ini memiliki 9 rombongan belajar, dapat 

dihitung kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut: 

 Kepala Sekolah dengan menggunakan rasio sekolah : kepala 

sekolah = 1 : 1, diperlukan 1 orang  kepala sekolah. 

 Wakil kepala sekolah dengan rasio sekolah : wakil kepala sekolah 

= 1 : 1, sehingga dibutuhkan 1 orang wakil kepala sekolah. 

 Guru bimbingan dan konseling dihitung dengan rasio jumlah siswa 

: guru BK = 150 (4 rombongan belajar) : 1 dengan ketentuan 

bahwa seorang guru BK perlu ada bimbingan kelompok dan 

bimbingan individual. 

Bimbingan kelompok perrombongan belajar 1 kali setiap minggu, 

sedang bimbingan individual sesuai dengan keperluan. Untuk 9 

rombongan belajar cukup dengan 2 guru BK saja. 

 Guru mata pelajaran, secara makro dapat digunakan rumus 

 

 

 

Contoh: bila sekolah terdiri dari 9 rombongan belajar, tugas mengajar 

24 jam, dan alokasi waktu per minggu 42 jam pelajaran, maka 

kebutuhan ideal guru mata pelajaran adalah: 

16
24

42  9
 

gurumengajar   wajibtugas

 waktualokasi  RombelJumlah 
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Berdasarkan hitungan di atas diketahui guru mata pelajaran 

yang dibutuhkan sebesar 16 orang. Standar pelayanan minimal guru 

harus tersedia 90% dari 16 orang = 14 orang, termasuk di dalamnya 

minimal guru rumpun bahasa ada 3 guru, dan guru rumpun MIPA 

sebaiknya 4 guru.  

Namun bila tugas wajib mengajar berubah menjadi 18 jam atau 

alokasi waktu per minggu berubah menjadi 36 jam pelajaran, maka 

kebutuhan guru akan berubah. 

Bila tugas mengajar melalui tatap muka 24 jam, maka 

kebutuhan secara minimal permata pelajaran, sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku (contoh di bawah ini berdasarkan kurikulum SMP 1994) 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Contoh penghitungan jam pelajaran 

No Mata Pelajaran 

Alokasi 

Waktu/ 

Minggu 

Jumlah 

Rombel 

Kebutuhan 

Guru 
Ket 

1 Pendidikan 

Agama 

2 9 1 (9 2):2 

2 PPKN 2 9 1  

3 Penjas 2 9 1  

4 B. Indonesia 6 9 3 KJM: 

16Jam 

5 IPA 6 9 3 KJM: 16 

jam 

6 IPS 6 9 3 KJM: 16 

jam 
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No Mata Pelajaran 

Alokasi 

Waktu/ 

Minggu 

Jumlah 

Rombel 

Kebutuhan 

Guru 
Ket 

7 Matematika 6 9 3 KJM: 16 

jam 

8 B. Inggris 4 9 2  

9 KTK 2 9 1  

10 Mulok 6 9 2 KJM: 16 

jam 

 Jumlah 42 9 20  

 

Bila jumlah rombongan belajar 9, ada kelebihan jam mengajar 

sebesar 80 jam untuk 10 guru atau @ 8 jam pelajaran. Namun bila 

jumlah jam pelajaran per minggu 36 jam pelajaran, maka kebutuhan 

guru akan berubah. 

Kebutuhan tenaga kependidikan/guru termasuk kepala sekolah, 

wakil, guru BK, laboran dan pustakawan adalah 16 orang + 1 KS + 1 

WKS + 2 guru BK (360 : 150) = 20 orang. Ini berarti tenaga 

kependidikan yang diperlukan untuk 9 rombongan belajar secara ideal 

adalah 20 orang,  sedangkan kebutuhan untuk menunjang pelayanan 

minimal sebesar 90% dari 20 orang = 18 orang. 

 

2) Kebutuhan Tenaga Tata Usaha 

Kebutuhan tenaga TU, menggunakan rumus: 

 

 

(Jumlah Rombongan belajar : 2 )+ 1 
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Kebutuhan TU untuk 9 rombel = 4,5 + 1 = 5,5 atau 6 orang 

 

 

 

3) Kebutuhan Sarana 

Jenis sarana sekolah antara lain berupa buku (untuk tenaga 

kependidikan, siswa, dan perpustakaan), alat tulis kantor, bahan habis 

pakai, perabot kantor, peralatan rumah tangga sekolah (telepon, listrik, 

air, gas, biaya pemeliharaan, langganan koran), alat pendidikan (alat 

peraga matematika, alat peraga IPS, PPKn, alat praktik IPA, kesenian, 

olah raga, dan keterampilan), media (OHP, sound system, radio kaset, 

proyektor, transparansi, program kaset, program radio, komputer). 

 

4) Kebutuhan Buku 

a) Kebutuhan Buku Pegangan Siswa 

Dengan menggunakan rasio siswa : buku = 1 : 1 untuk per jenis 

buku per jenis mata pelajaran, berarti kebutuhan buku untuk 360 

siswa = 360  1  11  6 jilid/eksemplar = 23.760 eksemplar. 

(untuk sebelas mata pelajaran, dan setiap satu semester 1 jilid). 

Secara ideal kebutuhan buku untuk 360 siswa dengan 11 mata 

pelajaran adalah 23.760 eksemplar. Sedang kebutuhan minimal 

90% siswa memiliki buku secara lengkap atau 90%  360  11  6 

eksemplar = 90% dari 23.760 eks = 21.384 eks. 

Selain itu masih diperlukan tenaga laboran (1 orang) dan tenaga 

perpustakaan (1 atau 2 orang), bila sekolah memiliki laboratorium dan 

perpustakaan 
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b) Kebutuhan Buku Pegangan 

Rasio 1:1 untuk mata pelajarannya, dengan 4 jenis buku sumber, 

untuk enam semester, sehingga kebutuhan guru mata pelajaran  

dan BK = 20  1  11  4  6 = 5.280 eksemplar. 

c)  Kebutuhan Buku Perpustakaan 

Perpustakaan yang baik minimal memiliki 5000 judul buku yang 

tiap judulnya minimal 5 eksemplar, mampu menunjang bidang 

studi, buku sumber, peta, buku panduan, buku kurikulum, 

MPMBS, CTL, surat kabar, dan Ensiklopedia. Dengan demikian 

kebutuhan buku 5000  5 eksemplar = 25.000 eksemplar. 

5) Kebutuhan Alat Pendidikan 

a) Alat peraga matematika 

Perhitungan kebutuhan alat peraga matematika berdasarkan rasio 

guru : alat peraga = 1 : 1, atau rasio rombongan belajar:alat = 1 : 1. 

Bila berdasarkan jumlah guru, maka cukup disediakan 2 set.  

Dengan cara ini alat selalu dibawa oleh guru pada waktu akan 

mengajar. Bila dasarnya rombongan belajar untuk 9 rombel 

diperlukan 9 set  alat peraga matematika, dan alat ini disimpan di 

masing-masing kelas. Dianjurkan untuk menggunakan rumus: 

 

b) Kebutuhan alat peraga IPS-PPKn 

Kebutuhan set alat peraga matematika = jumlah rombongan belajar 
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Cara menghitung kebutuhan sama dengan alat peraga matematika, 

sehingga kebutuhan alat dapat  2 set (bila dibawa guru) atau  9 set  

(bila disimpan di tiap rombel. Dianjurkan menggunakan rumus:  

  

c) Kebutuhan alat peraga IPA 

Kebutuhan alat IPA disesuaikan dengan ruang laboratorium yang 

dimiliki. Tiap 1 ruang laboratorium harus tersedia 1 unit alat IPA, 

yang masing-masing alat sendiri terdiri dari 8 set, yang akan 

digunakan untuk praktik kelompok @ 5 siswa. (40 orang : 8). 

Kebutuhan alat praktik IPA dapat digunakan rumus: 

  

Mengapa setiap 9 rombel perlu 1 laboratorium dan 8 set alat IPA? 

Jumlah jam untuk IPA per minggu 6 jam pelajaran, sedang setiap 

kelas per minggu 42 jam pelajaran. Dengan demikian ruang lab 

tiap minggu hanya bisa digunakan untuk 42 : 6 = 7 kelas. Karena 

sebagian biologi dapat praktik di luar lab, maka diperkirakan 9 

rombel perlu 1 laboratorium. 

d) Kebutuhan alat praktik olahraga 

Kebutuhan alat olahraga untuk 9 rombel yang hanya memerlukan 1 

guru olahraga, sebenarnya bisa saja 1 set alat olah raga. Namun 

karena jam pelajaran, antara kelas yang satu dengan kelas yang lain 

(Jumlah Rombel : 9)  1 unit (8 set) 

Kebutuhan set alat peraga IPS-PPKn = jumlah rombongan belajar 
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dapat berurutan, maka sebaiknya untuk setiap 9 rombel diadakan 2 

set. Alat olahraga minimal mencakup jenis/cabang oleh raga 

atletik, permainan, senam, dan bisa ditambah dengan alat 

olahraga tradisional daerah yang bersangkutan. Diperkirakan tiap 

1 semester alat tertentu perlu ganti, karena rusak sehingga perlu 2 

kali 2 set. Rumusan perhitungan kebutuhan alat olahraga sebagai 

berikut: 

 

e) Kebutuhan alat praktik kesenian 

Kesenian mencakup seni musik, seni tari dan seni rupa. Dalam 

penyediaan alat kesenian perlu dilihat ada tidaknya tenaga guru 

atau pelatih dari luar sekolah/lingkungan. Bila ada gurunya, maka 

perlu dilakukan pengadaan alat kesenian, baik yang sifatnya 

nasional maupun yang tradisional. 

Untuk alat yang diadakan, jumlahnya disesuaikan dengan metode 

pembelajaran, apakah untuk individual, kelompok atau klasikal. 

Untuk individual perlu 40 buah, untuk kelompok perlu 8 set, dan 

untuk klasikal, misalnya gamelan perlu 1 set. Oleh karena itu 1 set 

alat untuk daerah tertentu berbeda dengan daerah yang lain. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung kebutuhan perjenis alat 

kesenian adalah: 

 

(Jumlah Rombel : 9)  1 set  

(Jumlah Rombel : 9)  2 set  2 
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f) Alat keterampilan (Mulok) 

Muatan lokal sebenarnya dapat diisi dengan keterampilan, 

kesenian daerah, olahraga tradisional, maupun bahasa daerah. 

Karena untuk alat kesenian dan olah raga tradisional telah terekam 

pada mata pelajaran terkait, maka perhitungan kebutuhan ini hanya 

diperhitungkan tentang keterampilan. 

Pendidikan keterampilan dapat PKK (tata busana, tata boga, atau 

tata graham), Jasa (bengkel, komputer, pembukuan), teknik 

(pertukangan, otomotif, dan elektronika), pertanian (pertanian, 

peternakan, perkebunan), kerajinan (keramik, ukuran dan 

anyaman), dan maritim  (perikanan laut). Tiap sekolah, pilihan 

masing-masing kelas bisa berbeda tetapi berkelanjutan.  

Kebutuhan jenis alat keterampilan sangat tergantung pilihan yang 

telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. 

Rumus kebutuhan untuk setiap jenis keterampilan yang dipilih: 

 

Jumlah alat untuk tiap macam alat sangat tergamtung metode 

penggunaan. Contoh, misalnya tata busana, membeli mesin jahit, 

jumlah mesin jahit yang dibeli 8 buah, berarti tiap mesin akan 

digunakan oleh 5 anak, sebagai kelompok belajar/kelompok kerja.  

6) Kebutuhan bahan habis pakai untuk menunjang KBM atau praktik 

a) Bahan Praktik IPA 

(Jumlah Rombel : 9)  2 set alat peraga 
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Bila tiap minggu, satu rombongan belajar melakukan praktik 

sekali (8 kelompok belajar), berarti untuk satu tahun yang terdiri 

dari 10 bulan belajar efektif @ 4 minggu. Berarti kalau 9 

rombongan belajar, frekuensi praktik adalah 8  9 10  4 kali = 

2.880 kali. Bila sekali praktik dari tiap kelompok belajar perlu 

biaya Rp. 5.000,- maka dana yang diperlukan untuk tiap tahun 

bagi 9 rombongan belajar adalah 2.880  Rp. 5.000,- = Rp. 

14.400.000,-. Bila frekuensi praktik bertambah, tentu biaya yang 

diperlukan juga bertambah. Rumus yang bisa digunakan untuk 

menghitung kebutuhan bahan praktik IPA adalah: 

 

   

b) Bahan Praktik Keterampilan 

Bila pendidikan keterampilan diberi alokasi 2 jam pelajaran per 

minggu, untuk 1 unit alat keterampilan, berarti tiap kelas 

seminggu hanya menggunakan 2 jam pelajaran. Berarti sebenarnya 

secara optimal alat keterampilan tersebut dapat dipakai oleh 42 : 

21 = 21 rombongan belajar. Dengan catatan, guru keterampilan 

tersebut tersedia. Kalau rombongan belajar hanya terdiri dari 9 

rombel, berarti tiap minggu alat tersebut hanya terpakai 18 jam 

pelajaran. 

Bahan habis pakai yang harus disediakan untuk satu tahun, selama 

34 minggu. Tiap rombongan belajar terdiri dari 8 kelompok, 

Jumlah Rombel  Jml minggu efektif /tahun  Jml klp belajar/kelas  satuan bahan 
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berarti frekuensi praktik untuk 9 rombongan belajar adalah 8  9  

10  4 kali = 2.880 kali. 

Bahan praktik dapat berupa kertas, benang, kain, pensil, kemasan 

dll misalnya per kelompok perlu Rp. 5.000,-, diperlukan 2.880  

Rp. 5000,- = Rp. 14.400.000,- . Ini hanya untuk satu jenis 

keterampilan saja. Rumus yang bisa digunakan untuk menghitung 

kebutuhan bahan praktik keterampilan adalah: 

 

 

c) Bahan penyiapan program perbaikan, pengembangan alat evaluasi 

Pengembangan alat evaluasi akhir semester dan pemanfaatan hasil 

evaluasi, termasuk ujian praktik, untuk 2 semester, 11 mata 

pelajaran, 360 siswa, @ Rp. 25.000,- : 2  11  360  Rp. 25.000,- 

= Rp. 198.000.000,-. Rumus yang bisa digunakan: 

 

d) Penyiapan bahan penggandaan dan pelaksanaan, dan pemeriksaan 

hasil ujian akhir sekolah. 

Pengembangan alat, penggandaan, pelaksanaan, pemeriksaan, 

penentuan hasil, pengumuman, pemberian surat tanda lulus : 11 

mata pelajaran, 120 siswa (3 rombel), ujian tulis dan praktik : 11  

120  Rp. 25.000,- = Rp. 33.000.000,-. Rumus yang bisa 

digunakan: 

Jumlah Siswa  2  Jml Mata Pelajaran  satuan bahan 

Jumlah Rombel  Jml minggu efektif /tahun  Jml klp belajar/rombel  satuan bahan 
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7) Pengadaan Media Belajar 

a) OHP dan bahan transparansinya, tiap lokal belajar 1 set, berarti 9 

set, tetapi khusus untuk sekolah yang telah memiliki listrik. 

Kebutuhan OHP = jumlah lokal belajar. 

b) Komputer. Tiap sekolah dengan 9 rombel memiliki 20 unit 

komputer untuk mendukung KBM, 1 set komputer untuk 

perpustakaan, ruang KS 1 komputer, dan ruang TU 1 komputer. 

Kebutuhan komputer tiap sekolah minimal 23 unit. 

c) Sound system  sebanyak 1 unit untuk 1 sekolah, proyektor, audio 

visual aid. 

d) Disket dan CD pembelajaran, serta perangkat lunak lainnya.  

 

8) Pengadaan alat tulis kantor 

a) Buku Tulis Untuk Siswa 

Tiap satu mata pelajaran dalam satu semester mendapatkan 2 buku 

catatan, 2 buku penyelesaian tugas-tugas/PR, dan 1 buku untuk 

ulangan harian. Berarti jumlah buku tulis yang harus disediakan 

tiap tahun 5 buku  2 semester 12 mata pelajaran jumlah siswa. 

Rumus yang bisa digunakan: 

 
Jumlah Siswa  2  Jml Mata Pelajaran  5 buku tulis 

Jumlah Siswa  2  Jml Mata Pelajaran  satuan bahan 
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Bila jumlah siswa 360 orang berarti kebutuhan buku tulis untuk 

siswa 360  2  12 5 eks = 43.200 eksemplar. 

b) Buku Tulis Guru dan Tenaga Kependidikan, berjumlah 10-15 

eks/tenaga/semester atau 2 kali lipat per tahun. 

(1) Buku untuk penyusunan program kerja tahunan dan semester. 

(2) Buku penyusunan silabi. 

(3) Buku untuk menyusun program pembelajaran. 

(4) Buku untuk penyusunan program perbaikan. 

(5) Buku untuk mengenbangkan alat evaluasi / ulangan harian 

(6) Buku untuk melakukan analisis hasil penilaian. 

(7) Buku untuk menyusun pengembangan alat evaluasi ujian 

akhir. 

(8) Buku untuk mencatat kesulitan siswa. 

(9) Buku untuk mencatat prestasi siswa dan daftar siswa yang 

perlu bimbingan. 

(10) Buku legger. 

(11) Buku daftar hadir. 

c) Kertas HVS quarto, folio dan double folio @ 25 rim per tahun 

d) Pensil /ballpoint @ 12 pack per tahun 

e) Tinta, amplop, continues form, disket, CD kosong. 

f) Buku keuangan, buku inventaris, buku induk. 

Khusus perabot kantor dan ATK serta bahan sesuaikan dengan 

kebutuhan riil yang telah bisa dilaksanakan.  
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9) Alat perabot/perabot kantor dan perabot lainnya 

a) Meja kursi kepala skeolah, wakil kepala sekolah, guru dan tenaga 

tata usaha 

b) Lemari untuk kepala sekolah, guru, dan TU 

c) Rak arsip 

d) Meja kursi tamu 

e) Mesin stencil 

f) Mesin ketik 

g) Komputer/internet 

h) Telepon 

i) Diesel/genset 

j) Pompa air 

k) Instalasi listrik 

l) Mesin pemotong rumput, pembersih lantai/vacuum cleaner 

m) Papan ber pintu untuk majalah dinding/pengumuman 

 

10)  Kebutuhan Prasarana Sekolah 

a) Tanah untuk tempat berdirinya sekolah. 

b) Bangunan  

(1) Ruang belajar teori : 9 lokal, 9  63 m
2
 = 567 m

2 
 

(2) Ruang Laboratorium 1 buah, 120 m
2
 

(3) Ruang perustakaan 1 buah, 9 m  16 m = 144 m
2
 

(4) Ruang kepala sekolah dan wakil : 21 m
2
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(5) Ruang guru 50 m
2
 

(6) Ruang tata usaha: 40 m
2
 

(7) Ruang keterampilan/kesenian: 144 m
2
 

(8) Ruang serbaguna/aula: 144 m
2
 

(9) Ruang BK: 24 m
2
 

(10) Ruang OSIS: 24 m
2
 

(11) Ruang Ibadah: 50 m
2
 

(12) Ruang Komite Sekolah: 21 m
2
  

(13) Ruang praktik komputer: 63 m
2
 

(14) KM/WC guru: 12 m
2
 

(15) KM/WC siswa: 30 m
2
 

c) Meja Kursi 

Meja kursi untuk siswa, meja kursi untuk perpustakaan, meja kursi 

untuk laboratorium, meja kursi untuk ruang keterampilan, meja 

kursi komputer, dan meja kursi untuk kantor.  

d) Buku 

Bila buku yang dibagikan kepada siswa sifatnya dipinjamkan, 

maka buku tersebut menjadi masuk biaya investasi/belanja modal, 

yang penggunaannya lebih dari 1 tahun, sehingga tidak masuk 

dalam biaya operasional. Tetapi bila buku diberikan dan tidak perlu 

dikembalikan lagi, maka masuk biaya operasional, karena habis 

pakai dalam waktu satu tahun.  

11)  Kebutuhan Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Alat 
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Tabel 2.4 

Persentase kebutuhan biaya pemeliharaan  

dan penggantian alat 

No 

Jenis Alat yang Perlu 

Perawatan dan 

Penggantian 

Biaya 

Investasi 

% 

Penyusuta

n 

% Biaya 

Pemelihar

aan/Pengg

antian 

Jumlah 

1 Gedung 1,2 M 5% 5% 60 juta 

2 Alat praktik IPA 75 juta 10% 10% 7,5 juta 

3 Alat praktik keterampilan 15 juta 10% 10% 1,5 juta 

4 Alat praktik kesenian 15 juta 10% 10% 1,5 juta 

5 Meja kursi 150 juta 10% 10% 1,5 juta 

6 Halaman (8K)     

 

Penghitungan tersebut hanya sebagai contoh. Bila hal tersebut dipatuhi, 

maka mungkin lagi ada bangunan yang rusak, tetapi biaya rehab tak 

tersedia. 

12) Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Tenaga 

Kependidikan 

Tabel 2.5 

Contoh jenis dan bentuk peningkatan profesionalisem dan 

Kesejahteraan tenaga kependidikan 

No Jenis Bentuk Jumlah 

1 Peningkatan kompetensi guru Diklat, MGMP 18 guru 

2 Perjalanan dinas Transport dan 

Lump sum 

 

3 Honorarium KJM Honor 5 ribu per jampel 

4 Honor GTT Honor sda 

5 Lembur Honor Rp. 5000/hari atau 
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No Jenis Bentuk Jumlah 

sesuai ketentuan 

6 Pertemuan MGMP/PKG Transport Sesuai ketentuan 

7 dst   

 

13) Pembinaan Kesiswaan 

Tabel 2. 6 

Contoh jenis dan bentuk kegiatan pembinaan kesiswaan 

No Jenis Bentuk Keterangan 

1 Orientasi Pembelajaran Pengenalan dan 

pemahaman 

 

2 Beasiswa Bantuan untuk 

bahan belajar dan 

transport 

Rp. 240.000/th 

3 PMR, Pramuka, UKS, KIR Ekstrakurikuler  

4 Lomba OR, kesenian, cerdas 

cermat 

Sda  

5 Bimbingan belajar, bimbingan 

kurikulum, bimbingan pribadi 

Kelompok dan 

individual 

 

6 Klub olahraga, klub kesenian Pelatihan  Lomba  

7 dst   

 

14) Pembinaan melalui supervisi 

Tabel 2.6 

Contoh jenis kegiatan supervisi 

No Kegiatan Sasaran Frekuensi 

1 Pemantauan oleh Dinas 

Kab/Kota 

Teknis edukatif 

dan manajemen 

Minimal 1 kali 

tiap sekolah tiap 

semester 
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No Kegiatan Sasaran Frekuensi 

2 Pemantauan oleh Dinas 

Propinsi 

Manajemen Sekali tiap tahun 

tiap sekolah 

3 Supervisi Dinas Kab/Kota Teknis edukatif Minimal sekali 

tiap semester tiap 

sekolah 

4 Tes daya serap/tes dadakan Siswa Tengah semester 

5 Pemantauan ulangan umum 

dan ujian akhir 

Sekolah  3 kali tiap tahun 

6 dst   

 

Dari uraian A s.d F dapat dilakukan analisis mana yang masuk biaya 

investasi dan mana yang masuk biaya operasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Operasionalisasi biaya satuan pendidikan 
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