
64 

BAB V 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Temuan 

1. Biaya Operasional, Biaya Investasi, dan Biaya Personal Sekolah 

Dasar (SD) di Jawa Barat 

a. Biaya Operasional Sekolah Dasar 

Kebutuhan pembiayaan SD di Jawa Barat dilihat dari biaya 

operasional sekolah (BOS) memiliki variasi yang cukup tinggi antara 

satu sekolah dengan sekolah lainnya. Variasi biaya opersional SD terjadi 

antara sekolah terjadi karena variasi jumlah siswa dan aktivitas serta 

berbagai layanan yang dilakukan pihak sekolah bervariasi.  

Tabel 5. 1 

Variasi biaya operasional sekolah dasar di Jawa Barat 

KATEGORI BIAYA 

OPERASIONAL 

TOTAL BIAYA 

OPERASIONAL/ 

SEKOLAH  PER 

TAHUN 

JUMLAH 

SISWA/ 

SEKOLAH 

UNIT COST 

(pd SD tsb) 

Biaya Operasional 

Tertinggi 

463,585,700.00  1,193  388,588.18  

Biaya Operasional 

Terendah 

50,851,000.00  168  302,684.52  

Biaya Operasional 

Rerata 

178,854,931.27  493  363,123.71  
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Pada sekolah yang dijadikan responden, biaya operasional sekolah 

tertinggi per tahun mencapai Rp 463.585.700,00 (empat ratus enam puluh 

tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Jumlah 

siswa pada sekolah tersebut dikategorikan sangat banyak yaitu 1.193 

peserta didik. Jumlah ini mencapai jumlah peserta didik untuk sekolah 

menenga atas (SMA). Apabila dihitung biaya satuan untuk setiap anak 

mencapai Rp 388.588,19 per anak per tahun. Sedangkan biaya operasional 

sekolah terendah per tahun hanya mencapai Rp 50.851.000,00 (lima puluh 

juta delapan ratus lima puluh satu ribu) dengan jumlah siswa sebanyak 

168 peserta didik. Biaya satuan pada kategori sekolah ini sebesar Rp 

302,684.52 per anak per tahun. Dilihat dari rata-rata keseluruhan SD-SD 

yang ada dijadikan responden di Jawa Barat menunjukkan biaya 

operasiona per tahun sebesar Rp 178,854,931.27. (seratus tujuh puluh 

delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus tiga 

puluh satu rupiah). Biaya satuan untuk setiap anak pada kategori sekolah 

ini sebesar Rp 363,123.71 per anak per tahun. 

 

Gambaran biaya operasional SD tersebut di atas bukan standar biaya 

ideal biaya operasional yang harus ditanggung untuk pelaksanaan 

pendidikan di SD, tetapi merupakan potret nyata kebutuhan biaya 

pada SD-SD yang diteliti. Standar biaya operasional harus didasarkan 

pada pemenuhan berbagai komponen biaya operasional, sedangkan pada 

SD-SD yang diteliti, banyak sekolah yang tidak mengalokasikan item-item 
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pembiayaan operasional. Hal ini terjadi karena dana sekolah yang ada 

tidak mencukupi untuk menutupi semua kebutuhan biaya operasional 

sehingga ada pilihan-pilihan item dan komponen pembiayaan yang 

dilakukan oleh pihak sekolah. 

Biaya operasional SD berbeda pula dilihat dari kategori sekolah 

bermutu tinggi, bermutu sedang, dan bermutu rendah. Kriteria 

sekolah bermutu tinggi mengacu pada jumlah siswa melebihi dari 180 per 

sekolah, angka kelulusan lebih dari 95% tiap tahunnya, Rerata UASBN 

mencapai 7,00, dan serapan lulusan pada SMP/MTs pavorit di wilayah 

tersebut lebih dari 50%. 

Tabel 5. 2 

Gambaran unit cost SD per tahun  dilihat dari kategori kebermutuan 

sekolah 

Sekolah Dasar  

Bermutu tinggi  

Sekolah Dasar  

Bermutu Rendah  

Sekolah Dasar  

 Bermutu sedang  

Rp 760,384.62  Rp 212,624.05  Rp 388,320.92  

 

Pada sekolah yang dikategorikan bermutu tinggi, biaya operasional per 

siswa sebesar Rp 760.384.62 (tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus 

delapan puluh empat rupiah) per anak per tahun. Sedangkan pada sekolah 

yang bermutu  rendah, biaya per siswa per tahun mencapai Rp 212.624,05 

(dua ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh empat rupiah). Pada 

sekolah dengan kategori mutu sedang, biaya per siswa per tahun mencapai 
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Rp 388.320,92 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua 

puluh rupiah). 

 

Item-item biaya operasional SD belum mencerminkan keberpihakan 

terhadap layanan pembelajaran sebagai hal pokok dalam 

penyelenggaraan persekolahan. Perbandingan antara biaya untuk 

dukungan kegiatan belajajar mengajar (KBM) dengan biaya pendukung 

lainnya seperti biaya pemeliharaan dan perawatan lebih mementingkan 

biaya pendukung. Gambaran persentase alokasi biaya operasional sekolah 

dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

Gambar 5.1 Persentase biaya operasional pada masing-masing komponen pada 

sekolah kategori bermutu tinggi, sedang, dan rendah 

 

Komponen penyelenggaraan KBM belum menjadi prioritas pada 

sekolah-sekolah. Pada ketiga kategori sekolah yang diteliti, orientasi 

biaya operasional ada pada kesejahteraan personalia, khususnya 
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kesejahteraan guru. Untuk komponen peningkatan profesi guru dan kepala 

sekolah dan supervisi pembelajaran juga belum menjadi prioritas 

pembiayaan sekolah. padahal keduanya merupakan daya dukung utama 

untuk mencapai mutu layanan dan hasil pembelajaran. Masing-masing 

besaran komponen biaya pada tiga kategori lebih lanjut dapat dilihat pada 

table 3 dan gambar 2 berikut: 

Tabel 5.3 

Persentase alokasi biaya operasional pada sekolah dengan kategori        

mutu tinggi 

KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL PERSENTASE 

Kesejahteraan personalia  35.96  

Peningkatan profesi personalia  0.92  

Penyelenggaraan KBM  1.98  

Penilaian  14.13  

Pemeliharaan dan penggantian  20.23  

Daya dan Jasa  3.12  

Kegiatan kesiswaan  23.63  

Supervisi pembelajaran  0.02  

Biaya lainnya -    

Total 100.00  

 

Gambaran persentase lebih lanjut dapat dibandingkan pada gambar 5.2 

berikut ini 
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Gambar 5.2 Persentase alokasi biaya operasional pada sekolah dengan 

kategori mutu tinggi 

 

Ketidakprioritasan dukungan biaya terhadap komponen utama 

pendidikan yakni kegiatan pembelajaran, peningkatan profesi  guru, 

dan supervisi pembelajaran menunjukkan bahwa komponen utama 

dan pendukung utama menunjukkan bahwa penjaminan mutu 

pendidikan belum menjadi prioritas bagi para perumus biaya di 

sekolah. Apabila dibandingkan persentase diantara berbagai komponen 

biaya operasional, ternyata KBM hanya mencapai 1,98% sedangkan untuk 

pemeliharaan dan penggantian mencapai 20,23%.  

 

Pada sekolah yang dikategorikan mutu sedang, gambaran persentase 

alokasi pada masing-masing komponen biaya operasional adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.4 

Persentase alokasi biaya operasional pada SD dengan kategori             

mutu Sedang 

KOMPONEN BIAYA 

OPERASIONAL PERSENTASE 

Kesejahteraan personalia  30.79  

Peningkatan profesi personalia  2.80  

Penyelenggaraan KBM  9.47  

Penilaian  21.78  

Pemeliharaan dan penggantian  13.34  

Daya dan Jasa  3.75  

Kegiatan kesiswaan  15.82  

Supervisi pembelajaran  1.09  

Biaya lainnya 1.17  

Total 100.00  

 

Dalam gambar, persentase tersebut dapat dibandingkan sebagai berikut ini. 

 

Gambar 5.3 Persentase biaya operasional pada sekolah berkategori  sedang 
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Sekolah-sekolah yang dikategorikan sedang cenderung memiliki 

orientasi penyelenggaraan KBM yang lebih besar dilihat dari biaya 

operasional dibanding dengan sekolah-sekolah yang bermutu tinggi. 

Kondisi ini belum dilihat dari biaya operasional yang dikeluarkan oleh 

orang tua peserta didik. Biasanya orang tua mengeluarkan biaya yang 

cukup besar untuk mendukung pengalaman pembelajaran peserta didik 

melalui kursus bhasa atau bimbingan belajar. Jika asumsi ini benar, maka 

pada sekolah-sekolah yang dikategorikan memiliki mutu tinggi lebih 

banyak biaya yang dikeluarkan orang tua untuk mendukung proses 

pendidikan, khususnya dalam pengalaman pembelajaran bagi anak. 

Pada sekolah yang dikategorikan bermutu rendah, gambaran alokasi biaya 

operasional untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.5 

Persentase alokasi biaya operasional pada sekolah dengan kategori      

mutu rendah 

KOMPONEN BIAYA 

OPERASIONAL 
PERSENTASE 

Kesejahteraan personalia  26.23  

Peningkatan profesi personalia  0.31  

Penyelenggaraan KBM  14.07  

Penilaian  9.74  

Pemeliharaan dan penggantian  14.81  

Daya dan Jasa  6.01  

Kegiatan kesiswaan  21.11  

Supervisi pembelajaran  7.18  
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KOMPONEN BIAYA 

OPERASIONAL 
PERSENTASE 

Biaya lainnya 0.54  

Total 100.00  

 

Perbandingan antar komponen lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 5.4 

di bawah ini. 

 

Gambar 5.4 Persentase biaya operasional pada sekolah berkategori rendah 
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mencapai 0,31% atau kurang dari 1 %. Cukup riskan jika sekolah memiliki 

alokasi biaya cukup besar pada KBM tetapi para guru sebagai 

implementor KBM tidak banyak dilatih dalam berbagai keterampilan yang 

harus dimilikinya. 

 

b. Biaya investasi Sekolah Dasar 

Biaya investasi sekolah (BIS) merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk komponen sarana prasarana, pengadaan tenaga dan komponen 

lain yang dilakukan dalam kurun waktu lebih dati satu tahun. Rincian 

BIS dapat dilihat pada table 5.6 di bawah ini. 

Tabel 5.6 

Komponen dan Item biaya investasi sekolah 

Komponen Item 

Sarana 

Prasarana 

1. Biaya untuk pembebasan tanah untuk lahan 

sekolah  

2. Bangunan 

a. Biaya untuk pembangunan ruang kelas baru 

b. Biaya untuk pembangunan ruang Tata Usaha 

c. Biaya untuk pembangunan ruang Kepala 

Sekolah 

d. Biaya untuk pembangunan ruang Wakil KS 

e. Biaya untuk pembangunan ruang Guru 

f. Baiaya  untuk pembangunan ruang 

Perpustakaan 

g. Biaya untuk pembangunan Laboratorium 
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Komponen Item 

IPA 

h. Biaya untuk pembangunan Laboratorium 

Bahasa 

i. Biaya untuk pembangunan ruang 

Keterampilan 

j. Biaya untuk pembangunan lapang Olahraga 

k. Biaya untuk pembangunan ruang Serbaguna  

l. Biaya untuk pembangunan ruang Ibadah 

m. Biaya untuk pembangunan kamar kecil /WC 

n. Biaya untuk pembanguan ruang 

Ekstrakurikuler 

o. Biaya untuk pembangunan ruang BK 

3. Buku 

a. Biaya untuk pembelian buku Teks Utama per 

tahun 

b. Biaya untuk pembelian buku Perpustakaan 

per tahun 

c. Biaya untuk pembelian buku Sumber per 

tahun 

d. Biaya untuk pembelian buku Pelengkap per 

tahun 

4. Alat 

a. Biaya untuk pembelian Alat peraga per tahun 

b. Biaya untuk pembelian Alat Praktik per 

tahun 

c. Biaya untuk pembelian LCD per tahun 

d. Biaya untuk pembelian Komputer per tahun 

e. Biaya untuk pembelian Perabot per tahun 
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Komponen Item 

Tenaga a. Biaya untuk pengadaan tenaga pendidik per 

orang  

 b. Biaya untuk pengadaan tenaga kependidikan 

per orang 

Komponen 

Lainnya 

a. (jika sekolah mengeluarkan biaya yang lebih 

dari satu tahunan dan tidak termasuk pada item-

item di atas) 

 

Komponen-komponen dan item-item BIS tersebut di atas memiliki 

gambaran berikut ini. 

 

Gambar 5.5 Biaya investasi SD 

Biaya terbesar BIS dialokasikan untuk biaya sarana prasarana berupa 

lahan. Alokasi sarana prasarana mencapai lebih dari 99%. Gambaran rinci 

dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini. 
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Tabel 5.7 

Perbandingan Persentase Alokasi BIS pada komponen sarana dan 

prasarana 

ITEM BIAYA 

% PADA 

SEKOLAH 

KATEGORI 

MUTU TINGGI 

% PADA 

SEKOLAH 

KATEGORI 

MUTU SEDANG 

% PADA 

SEKOLAH 

KATEGORI 

MUTU RENDAH 

a. Lahan         11.28                      79.90                 -    

b. Bangunan         82.94                      14.68                 -    

c. Buku           0.14  3.98       100.00  

d. Alat           5.64  1.44                 -    

Total       100.00                    100.00       100.00  

 

Gambaran BIS dapat dibandingkan pada gambar 5.6 di bawah ini. 

 

Gambar 5.6 Persentase item biaya pada komponen sarana dan prasarana 

Item biaya pada komponen  sarana dan prasarana sekolah 

diprioritaskan secara variatif. Pada sekolah-sekolah yang dikategorikan 
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82,94%. Pada sekolah yang dikategorikan bermutu sedang, alokasi biaya 

diprioritaskan pada  lahan. Pada sekolah yang dikategorikan bermutu 

rendah, alokasi biaya sarana dan prasarana diprioritaskan pada buku. 

 

Temua mengenai BIS tidak dapat dikategorikan sebagai 

standar/patokan kebutuhan BIS, tetapi lebih kepada gambaran 

kondisi nyata saat ini. Item-item BIS memerlukan jumlah dana yang 

cukup besar, khususnya untuk lahan dan bangunan. Pada sekolah-sekolah 

yang relative stabil, pembiayaan ini kecenderungannya dialokasikan pada 

awal sekolah berdiri. Selain itu, banyak item biaya yang tidak didanai, 

bukan karena item tersebut tidak dibutuhkan, tetapi karena 

ketidaktersediaan biaya untuk mengadakannya.  Semisal pada sarana 

prasana bangunan, dibandingkan bangunan-bangunan yang lain, ruang 

kelas dan ruang laboratorium menjadi prioritas. Hal ini dikarenakan kedua 

ruang tersebut merupakan pendukung utama laynan KBM. Oleh karena itu 

temuan mengenai BIS ini bukan standar acuan bagi berbagai pihak terkait. 

 

c. Biaya Personal Sekolah Dasar 

Biaya personal yang dikeluarkan oleh orang tua untuk pendidikan 

anaknya dikategorikan sangat besar. Rata-rata biaya personal  yang 

dikeluarkan oleh orang tua siswa SD sebesar     Rp 3,163,450.00 (Tiga 

Juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) per 

tahun. Biaya ini melebihi biaya satuan (unit cost) yang ditanggung 
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pemerintah melalui dana BOS, baik pada level pusat, propinsi, maupun 

kabupaten/kota, bahkan jika ketiga sumber BOS ini digabung.  

Rincian biaya tersebut terbagi ke dalam beberapa komponen berikut: 

Tabel 5.8 

Rincian pembiayaan personal di SD 

KOMPONEN JUMLAH 
RATA-

RATA 

% 

Alat perlengkapan 

sekolah  11,618,000.00  580,900.00  
18.36  

Biaya transport PP  
15,964,000.00  798,200.00  

25.23  

Uang saku/jajan  
17,160,000.00  858,000.00  

27.12  

Biaya 

ekstrakurikuler  7,189,000.00  359,450.00  
11.36  

Biaya bimbingan 

belajar  11,338,000.00  566,900.00  
17.92  

TOTAL  63,269,000.00  3,163,450.00  100.00  

 

Dalam grafik, gambaran biaya personal digambarkan sebagai berikut ini. 
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Gambar 5.7 Grafik pembiayaan personal SD di Jawa Barat tahun 2009 

Perbandingan item biaya personal dapat dilihat pada gambar 8 di bawah 

ini. 

 

Gambar 5.8 persentase alokasi biaya personal SD 
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Alokasi biaya personal pada sekolah yang dikatgeorikan bermutu 

tinggi dinilai besar, pada SD bermutu sedang biaya personal pun 

sedang, dan pada SD bermutu rendah biaya personal punlebih 

rendah. Pada SD bermutu tinggi, orang tua mengeluarkan uang sebesar 

Rp 11. 788.000,00 setiap tahunnya. Pada SD bermutu sedang, orang tua 

mengeluarkan uang sebesar Rp 3.163.450,00  setiap tahunnya. Dan pada 

SD bermutu rendah, orang tua mengeluarkan biaya personal sebesar Rp 

1,740,000.00  per tahun. Pengeluaran biaya pada SD yang dikategorikan 

mutu relative lebih besar dari pengeluaran orang tua pada SD yang 

mutunya dikategorikan sedang dan rendah. Rincian biaya ini dapat dilihat 

pada table berikut: 

Tabel 5.9 

Rincian item dan besaran biaya personal SD 

KOMPONEN TINGGI SEDANG RENDAH 

I. Alat perlengkapan 

sekolah        

a.  Sepatu  300,000.00  181,400.00  100,000.00  

b.  Seragam sekolah  300,000.00  159,500.00  100,000.00  

c.  Seragam olahraga  100,000.00  62,950.00  50,000.00  

d.  Alat tulis 

(ballpoint,pensil, 

penghapus, dll)  50,000.00  82,250.00  20,000.00  

e.  Buku tulis  100,000.00  94,800.00  30,000.00  

II.  Biaya transport PP  1,440,000.00  798,200.00  480,000.00  

III. Uang saku/jajan  480,000.00  858,000.00  960,000.00  
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KOMPONEN TINGGI SEDANG RENDAH 

IV. Biaya 

ekstrakurikuler  4,278,000.00  359,450.00  -    

V. Biaya bimbingan 

belajar  4,740,000.00  566,900.00  -    

 Total biaya personal  11,788,000.00  3,163,450.00  1,740,000.00  

 

Tebel di atas menunjukkan bahwa pada SD yang dikategorikan bermutu 

rendah, tidak mengalokasikan biaya untuk dua komponen biaya, yaitu 

biaya ekstrakurikuler dan biaya bimbingan belajar. 

Perbandingan biaya personal dapat dilihat pada gambar 9 di bawah ini. 

 

Gambar 5.9 perbandingan persentase komponen biaya personal pada 

sekolah bermutu tinggi, sedang, dan rendah 

Orang tua yang menyekolahkan anaknya pada SD bermutu tinggi, 
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belajar dan ekstra kurikuler. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di 

sekolah yang dikategorikan bermutu sedang cenderung mengalokasikan 

biaya yang besar untuk uang saku/jajan dan biaya transport. Demikian 

halnya orang tua yang menyekolahkan anaknya pada sekolah yang 

dikategorikan bermutu rendah cenderung mengalokasikan biaya yang 

terbesar pada uang jajan/saku dan transport. 

Orang tua pada sekolah-sekolah yang dikategorikan bermutu rendah 

sama sekali tidak mengalokasikan biaya untuk bimbingan belajar dan 

ekstra kurikuler. Mereka cenderung menganggap layanan pembelajaran 

yang diterima anak di kelas dan sekolah mencukupi untuk pembelajaran 

bagi anak-anak mereka.  Demikian halnya dengan biaya ekstra kurikuler.  

Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa SD melalui kategori 

biaya operasional melebihi biaya pendidikan yang ditanggung oleh 

pemerintah melalui dana BOS. Rata-rata dana yang ditanggung oleh 

orang tua untuk membiayan anaknya sekolah di SD per tahun mencapai 

Rp 3,163,450.00 sedangkan dana yang ditanggung pemerintah melalui 

dana bos pusat, propinsi dan kabupaten/kota rata-rata mencapai Rp 

547.500,00 untuk SD di kabupaten dan Rp 550.000,00 untuk SD di kota. 

Sedangkan apabila digabung dengan biaya yang ditanggung oleh 

pemerintah termasuk untuk komponen BIS, dimana rata-rata BIS per siswa 

SD sebesar Rp 1.085. 251,38, maka biaya yang ditanggung oleh orang tua 

melalui dana personal masih dikategorikan cukup tinggi.  
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Berdasarkan temuan penelitian, jika biaya operasional dan biaya 

investasi sekolah digabung, jumlahnya masih di bawah biaya yang 

ditanggung oleh orang tua siswa.  Pada sekolah yang dikategorikan 

bermutu tinggi, sedang dan rendah, biaya pendidikan yang ditanggung 

orang tua melalui biaya personal mencapai Rp 11,788,000.00, Rp 

3,163,450.00 dan Rp 1,740,000.00. Sedangkan biaya operasional yang 

digabung dengan biaya investasi per siswa per tahun pada SD yang 

dikategorikan bermutu tinggi, sedang, dan rendah mencapai sebesar Rp 

3,214,230.77 ,    Rp 1,473,572.30, dan Rp 240,814.89. 

Tabel 5.10 

Perbandingan biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua dan 

pemerintah per anak per tahun 

Jenis Biaya Mutu Tinggi Mutu Sedang Mutu Rendah 

Personal 11,788,000.00  3,163,450.00  1,740,000.00  

Biaya Operasional 760,384.62  388,320.92  212,624.05  

Biaya Investasi 2,453,846.15  1,473,572.30  28,190.84  

BO + BIS 3,214,230.77  1,861,893.22  240,814.89  

Rata-rata BOS SD 

(Pusat, Propinsi, & 

Kab./Kota) 

550,000.00 

 

Perbandingan biaya personal, biaya operasional dan biaya investasi adalah 

sebagai berikut: 
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Table 5.11 

Perbandingan persentase biaya personal, BO, dan BIS 

Jenis Biaya 
% pada sekolah 

bermutu Tinggi 

pada sekolah 

bermutu Sedang 

pada sekolah 

bermutu 

Rendah 

Personal 78.57 62.95 87.84 

Biaya 

Operasional 
5.07 7.73 10.73 

Biaya Investasi 16.36 29.32 1.42 

Jml biaya pend 100.00 100.00 100.00 

 

Perbandingan persentase ini dapat dilihat melalui gambar berikut: 

 

Gambar 5.10. Perbandingan persentase biaya personal, BO, dan BIS di sekola 

dasar per siswa per tahun 
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d. Sumber Pemenuhan Biaya SD di Jawa Barat 

 

Pembiayaan operasional SD saat ini bertumpu pada biaya operasional 

sekolah (BOS) yang ditanggung pemerintah pusat, propinsi, dan 

kabupaten/kota. Berdasarkan PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan, khususnya pasal 2, dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan 

merupakan tanggungjawab tiga pihak, yaitu pemerintah (pusat) pemerintah 

daerah (propinsi, dan kab./kota), dan masyarakat (penyelenggaran 

pendidikan, peserta didik/orang tua/wali peserta didik).  

Dalam kenyataannya saat ini, para kepala SD tidak boleh memungut 

dana untuk penyelenggaraan sekolah. Hal ini berdasarkan asumsi 

bahwa semua biaya operasional dan biaya investasi yang dibutuhkan oleh 

sekolah akan ditanggulangi oleh pemerintah pusat dan daerah. Terlebih 

dengan munculnya program pemerintah pusat mengenai ―pendidikan 

gratis‖ untuk SD dan SMP. Dalam panduan BOS dan BOS Buku yang 

dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009 disebutkan 

bahwa ―Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD 

bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi‖. (Depdiknas, 2009:8). 

Berdasarkan perbandingan antara kebutuhan biaya operasional 

dengan pemenuhannya melalui dana BOS (pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah) kondisinya menunjukkan sebanding pada SD-SD 

yang dikategorikan bermutu sedang, melebihi pada SD yang 

dikategorikan bermutu rendah, dan belum sebanding pada SD yang 
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dikategorikan bermutu. Dana BOS yang diluncurkan oleh pemerintah 

pusat untuk tingkat SD sebesar Rp 400.000,00 untuk SD di kota dan Rp 

397.000,00 untuk SD yang berada di Kabupaten. Dana BOS ini sudah 

termasuk alokasi dana untuk buku yang sebelumnya dipisahkan antara 

BOS dan BOS buku. Pada level propinsi, BOS propinsi untuk level SD 

sebesar Rp 25.000,00 per siswa per tahun. Sedangkan pada kabupaten dan 

kota yang berada di wilayah Jawa Barat memiliki variasi yang cukup 

besar, mulai dari Rp 7.000,00 per anak per tahun sampai ratusan ribu per 

anak per tahun. Berdasarkan rata-rata penghitungan biaya pada kabupaten 

dan kota yang diteliti, rata-rata dana BOS yang diterima oleh sekolah dari 

tiga sumber (pusat, propinsi, dan kab/kota) sebesar Rp 547.500,00 untuk 

SD di kabupaten dan Rp 550.000,00 untuk SD di kota per anak per tahun. 

Perbandingan pemenuhan dana yang dibutuhkan berdasarkan hasil 

kajian berbagai sumber dengan besaran dana BOS yang diterima 

oleh SD saat ini masih jauh dari memadai. Apabila melihat 

perbandingan dengan kajian yang dilakukan oleh ICW yang 

mengungkapkan bahwa dana operasional untuk SD sebesar Rp 

1.800.000,00 per siswa per tahun. Draft BSNP yang sedang masih menjadi 

pembahasan, menunjukkan bahwa kebutuhan biaya operasional per siswa 

per tahun mencapai Rp 1.300.000,00. 
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Table 5. 12 

Perbandingan biaya operasional yang dibutuhkan dengan pemenuhannya 

melalui dana BOS 

Rerata BOS (Pusat, 

propinsi, rerata BOS 

kab/kota) *)  

Besaran Kebutuhan Biaya Operasional Temuan tim  

(SD di Jawa 

Barat) 

Balitbang 

Diknas 
Kajian ICW Draft BSNP 

547,500.00  (KAB) 

550,000.00 (KOTA 
1.864.000,00 1.800.000,00 1.300.000,00 760.384,00**) 

*) Rerata BOS dari 12 kab./kota yang diteliti  
**) pada SD yang dikategorikan bermutu 

 

Table 4.12 menunjukkan bahwa dana BOS yang diterima oleh SD-SD di 

Jawa Barat masih belum sepadan dengan kebutuhan biaya operasional. 

Semisal untuk memenuhi kebutuhan biaya pada SD-SD yang 

dikategorikan bermutu, maka kekurangan biaya operasional SD saat ini 

adalah Rp 760.384,00 – Rp 550,000.00 = Rp 210.384,00 untuk SD yang 

berada di kota, sedangkan untuk SD yang berada di wilayah kabupaten, 

maka kekurangan antara biaya operasional yang diterima dengan biaya 

operasional yang nyata sebesar Rp 760.384,00 – Rp 547,500.00  = Rp 

212.884,00. 
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2. Biaya Operasional, Biaya Investasi dan Biaya Personal Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di Jawa Barat 

 

a. Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama 

Biaya operasional antara sekolah yang bermutu tinggi, sedang, dan 

rendah memiliki variasi yang cukup tinggi. Biaya operasional di SMP 

dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut: 

Tabel 5.13 

Gambaran unit cost SMP berdasarkan kebermutuan sekolah 

Level 

sekolah 

Sekolah  

Bermutu tinggi  

Sekolah  

Bermutu Rendah  

Sekolah  

 Bermutu sedang  

SMP Rp 1,634,722.26 Rp 241,179.80 Rp 503,651.39 

 

Tabel 5.13 di atas menunjukkan bahwa pada SMP yang dikategarikan 

bermutu tinggi sebesar Rp 1,634,722.26 (satu juta enam ratus tiga puluh 

empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). Pada sekolah yang 

dikategorikan bermutu sedang, biaya operasional per anak per tahun 

sebesar Rp 503,651.39 (lima ratus tiga ribu enam ratus lima puluh satu 

rupiah). Pada sekolah yang dikategorikan bermutu rendah, biaya 

operasional per anak per tahun sebesar Rp 241,179.80 (dua ratus empat 

puluh satu ribu seratus tujuh Sembilan rupiah). 

Alokasi biaya operasional bervariasi antara sekolah-sekolah yang 

dikategorikan bermutu tinggi, bermutu rendah, dan bermutu sedang. Tabel 
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5.14 menunjukkan variasi alokasi dana yang dialokasikan pada sekolah-

sekolah bermutu tinggi, sedang, dan rendah. 

Tabel 5.14 

Perbandingan biaya operasional antara SMP bermutu tinggi, sedang,       

dan rendah 

Komponen Biaya Operasional Mutu Tinggi Mutu Rendah Mutu Sedang 

Kesejahteraan personalia            2.81  59.80          15.04  

Peningkatan profesi personalia            1.18  0.75            3.80  

Penyelenggaraan KBM            3.10  1.44          14.38  

Penilaian          84.89  8.79          34.26  

Pemeliharaan dan penggantian            4.86  16.76          14.19  

Daya dan Jasa            1.01  6.62            3.83  

Kegiatan kesiswaan            1.99  5.83          12.32  

Supervisi pembelajaran            0.15  -              0.46  

Biaya lainnya                -    -              1.73  

Total 100 100 100 

 

Penyelenggaraan KBM sebagai suatu kegiatan yang pokok dalam 

penyelenggaraan sekolah masih belum menjadi orientasi pembiayaan 

pada SMP, baik pada SMP berkategori mutu tinggi, sedang, maupun 

rendah. alokasi biaya tertinggi pada SMP bermutu tinggi adalah komponen 

penilaian. Pada SMP yang dikategorikan bermutu sedang, komponen biaya 

terbesar ada pada kesejahteraan personalia. dan pada SMP yang 

dikategorikan bermutu rendah, alokasi biaya terbesar pada komponen 

penilaian. 

Pada semua SMP yang diteliti, alokasi biaya untuk supervisi 

pembelajaran menempati posisi yang paling terendah, bahkan pada 
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SMP yang dikategorikan bermutu rendah, tidak ada alokasi biaya 

untuk supervisi pembelajaran. Pada Sekolah yang dikategorikan 

bermutu tinggi, alokasi biaya supervisi hanya mencapai 0,15% dan pada 

sekolah yang dikategorikan bermutu sedang, alokasi biaya supervisi 

mencapai 0,46%. 

Perbandingan persentase alokasi biaya pada SMP bermutu tinggi, bermutu 

rendah, dan bermutu sedang dalam bentuk grafik dapat dilihat pada 

gambar 5.11 di bawah ini. 

 

Gambar 5.11 Perbandingan persentase alokasi biaya operasional SMP pada 

kategori bermutu tinggi, sedang dan rendah 

 

Gambaran masing-masing kategori sekolah dilihat dari biaya persentase biaya 

operasional sebagai berikut: 
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Gambar 5.12 Persentase alokasi biaya SMP bermutu tinggi 

 

 

Gambar 5.13 Persentase alokasi biaya SMP bermutu sedang 
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Gambar 5.14 Persentase alokasi biaya SMP bermutu rendah 

Gambaran alokasi di SMP yang dikategorikan bermutu tinggi berbeda dengan 

SMP yang dikategorikan bermutu sedang. Demikian halnya di SMP yang 

dikategorikan bermutu rendah. 

Gambaran besar kecilnya biaya operasional antara satu sekolah dengan 

sekolah lain menunjukkan bahwa ada variasi kegiatan layanan pokok 

(KBM) dan pendukungnya. Kecenderungannya, pembiayaan belum 

berpihak kepada dukungan layanan KBM yang lebih bermutu. Disamping 

nilai nominalnya belum memadai, patut dicermati alokasi-alokasi biaya yang 

dialokasikan oleh sekolah. 

 

 

Kesejahteraan 
personalia 

60%

Peningkatan 
profesi personalia 

1%

Penyelenggaraan 
KBM 
1%

Penilaian 
9%

Pemeliharaan 
dan penggantian 

17%

Daya dan Jasa 
6%

Kegiatan 
kesiswaan 

6%

Supervisi 
pembelajaran 

0%

Persentase Mutu Rendah SMP



93 

b. Biaya Investasi 

Biaya investasi sekolah (BIS) merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk komponen sarana prasarana, pengadaan tenaga dan komponen 

lain yang dilakukan dalam kurun waktu lebih dati satu tahun. Biaya 

investasi terdiri dari biaya sarana dan prasarana, dan tenaga. Biaya sarana 

dan prasarana terdiri dari biaya untuk lahan, bangunan, buku, dan alat-alat 

pembelajaran. 

Biaya invsetasi pada sekolah menengah pertama lebih banyak bahkan 

lebih dari 99% itu dialokasikan untuk sarana dan prasarana. Pada 

sekolah (SMP) yang bermutu, alokasi biaya investasi untuk tenaga kurang 

dari satu persen. Hal ini merupakan kondisi yang wajar. Dalam konteks 

penyelenggaraan pendidikan SMP, khususnya pada SMP negeri, maka 

pengadaan tenaga tidak dilakukan pada tingkat sekolah tetapi dilakukan 

pada tingkat kab./kota melalui badan kepegawaian daerah (BKD). 

Sedangkan pada sekolah swasta, pengadaan kepegawaian itu dilakukan 

oleh yayasan. SMP swasta tidak melakukan pengadaan tenaga baik tenaga 

pendidik maupun tenaga kependidikan. 

Pada SMP tertentu, ada sekolah yang mengadakan tenaga honor.  

Kondisi ini terjadi pada SMP yang kekurangan tenaga guru, tetapi sekolah 

tidak mendapatkan jatah guru khususnya sekolah negeri yang memiliki 

jumlah rombongan belajar yang tidak sebanding dengan jumlah guru. 

Dilain pihak sekolah tidak mendapatkan tambahan guru dari pemerintah. 
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Gambar 5. 15 Persentase biaya investasi SMP yang dikategorikan bermutu 

tinggi, sedang, dan rendah 

 

Komponen sarana dan prasarana paling banyak dialokasikan pada buku 

dan bangunan. 

Tabel 5.15 

Perbandingan Persentase Alokasi BIS SMP pada komponen sarana dan 

prasarana 

ITEM BIAYA 

% PADA 

SEKOLAH 

KATEGORI 

MUTU TINGGI 

% PADA 

SEKOLAH 

KATEGORI 

MUTU SEDANG 

% PADA 

SEKOLAH 

KATEGORI 

MUTU RENDAH 

a. Lahan 
- 37.06 0 

b. Bangunan 
13.39 48.38 0 

c. Buku 
45.54 5.67 100 

d. Alat 
41.07 8.88 0 

Total  100 100 100 

 

Persentase alokasi biaya pada SMP berbeda antara sekolah yang 

dikategorikan bermutu tinggi, sedang, dan rendah. Alokasi biaya 

tertinggi pada sekolah tertinggi adalah bangunan, dengan alokasi sebesar 

45,54% dari total biaya investasi sekolah per tahun. Pada sekolah yang 
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dikategorikan bermutu sedang, alokasi biaya terbesar kepada bangunan 

yang mencapai 48,38%. Dan pada sekolah yang dikategorikan bermutu 

rendah, alokasi biaya tertinggi ada pada komponen buku yang mencapai 

100%. 

 

Gambar 5.16 Persentase alokasi biaya saran dan prasarana pada komponen 

biaya investasi SMP yang dikategorikan bermutu tinggi  
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Gambar 5.17 Persentase alokasi biaya saran dan prasarana pada komponen biaya 

investasi SMP yang dikategorikan bermutu sedang 

 

Pada SMP yang dikategorikan bermutu rendah, 100% biaya sarana dan 

prasarana dialokasikan pada buku seluruhnya.  

 

Gambar 5.18 Persentase alokasi biaya saran dan prasarana pada komponen 

biaya investasi SMP yang dikategorikan bermutu rendah 

a. Lahan
37%

b. Bangunan
48%

c. Buku
6% d. Alat

9%

Persentase alokasi saran dan prasarana pada SMP 
yang dikategorikan bermutu sedang

a. Lahan
0%

b. Bangunan
0%

c. Buku
100%

d. Alat
0%

Komponen Sarana prasarana pada SMP 
yang dikategorikan bermutu rendah



97 

Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kurun 

waktu lebih dari satu tahun. Artinya biaya ini dikeluarkan dalam kurun 

waktu lebih dari satu tahun, mungkin dua tahun, lima tahun, atau bahkan 

sepuluh tahun. 

 

c. Biaya Personal 

Biaya personal yang dikeluarkan oleh orang tua siswa di SMP untuk 

pendidikan anaknya di dikategorikan sangat besar. Rata-rata biaya 

personal  yang dikeluarkan oleh orang tua siswa SMP sebesar Rp 

5.209.300 per tahun. Biaya ini melebihi biaya satuan (unit cost) yang 

ditanggung pemerintah melalui dana BOS, baik pada level pusat, propinsi, 

maupun kabupaten/kota, bahkan jika ketiga sumber BOS ini digabung. 

Tabel 5.16 

Alokasi biaya personal pada komponen biaya personal di SMP 

KOMPONEN TERTINGGI TERENDAH RERATA 

Alat perlengkapan 

sekolah  
1,370,000.00  

        

320,000.00  
         

720,800.00  

Biaya transport PP  
960,000.00  

     

1,200,000.00  
     

1,239,545.45  

Uang saku/jajan  2,400,000.00  1,200,000.00  1,791,545.45  

Biaya ekstrakurikuler  2,400,000.00  -    191,136.36  

Biaya tambahan 

bimbingan belajar  
1,800,000.00  -    1,266,272.73  

 TOTAL  8,930,000.00  2,720,000.00  5,209,300.00  

 



98 

Pada sekolah yang dikategorikan bermutu tinggi dan sedang, orang 

tua cenderung mengeluarkan biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler 

dan bimbingan belajar. Sedangkan pada sekolah yang dikategorikan 

bermutu rendah, orang tua tidak ada yang mengalokasikan biaya untuk 

ekstrakurikuler dan bimbingan belajar. 

 

Kondisi ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki orientasi 

terhadap mutu pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

semakin bagus kualitas pendidikan, maka semakin besar dukungan orang 

tua dilihat dari pembiayaannya demikian sebaliknya. 

 

Perbandingan alokasi biaya personal di SMP dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 5.19 Perbandingan persentase biaya personal di SMP 

13.84 

23.79 

34.39 

3.67 

24.31 

-
5.00 

10.00 
15.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 

Perbandingan persentase biaya personal SMP

SMP Bermutu Tinggi

SMP Bermutu Rendah

SMP Bermutu Sedang



99 

 

Gambar 5.20 Grafik pembiayaan personal SMP di Jawa Barat tahun 2009 

 

Alokasi biaya personal pada SMP yang dikategorikan bermutu tinggi 

dinilai besar, pada SMP bermutu sedang biaya personal pun sedang, 

dan pada SMP bermutu rendah biaya personal pun rendah. pada SMP 

yang dikategorikan bermutu tinggi biaya yang dikeluarkan oleh orang tua 

untuk membiayai anaknya per tahun sebesar Rp 8.900.000,00, pada SMP 

yang dikategorikan bermutu sedang, biaya personal per tahun sebesar Rp 

5.209.300. dan pada SMP yang dikategorikan bermutu rendah, biaya 

personal per tahun sebesar Rp 2.720.000,00. 

 

Permasalahan yang harus dipecahkan dari sisi biaya personal adalah 

bagaimana para orang tua yang berada dalam kondisi kemiskinan 

dapat membayar berbagai biaya personalnya. Sehingga anak-anak dari 
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Dalam kondisi tersebut, bea siswa untuk siswa SMP yang berasal dari 

keluarga miskin dapat dijadikan sebagai solusi untuk pemecahan masalah 

biaya personal bagi keluarga miskin. 

 

3. Biaya Operasional, Biaya Investasi dan Biaya Personal Sekolah 

Menengah Atas (SMA)  

a. Biaya Operasional SMA 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional SMA lebih 

besar dari biaya operasional SMP dan SD. Biaya operasional pada 

SMA yang dikategorikan bermutu tinggi mencapai Rp 2.140.417.00 per 

siswa per tahun, SMA yang dikategorikan bermutu rendah mencapai Rp 

951.721.00, dan SMA yang dikategorikan bermutu sedang mencapai Rp 

1.524.909.00. Rincian biaya satuan dapat dilihat pada tabel 5.17. 

Tabel 5.17 

Gambaran unit cost SMA berdasarkan kebermutuan sekolah 

Level sekolah 
Sekolah  

Bermutu tinggi  
Sekolah  

Bermutu Rendah  

Sekolah  

 Bermutu sedang  

SMA Rp 2.140.417.00 Rp 951.721.00 Rp 1.524.909.00 

 

Gambaran SMA yang bermutu tinggi, sedang, dan rendah memiliki 

variasi dalam komponen biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing 

sekolah. Pada SMA yang dikategorikan bermutu tinggi alokasi biaya 

sekolah yang terbesar dikeluarkan untuk komponen penyelenggaraan 

KBM. Pada SMA yang dikateorikan bermutu sedang alokasi biaya 
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terbesar dikeluarkan untuk komponen kegiatan kesiswaan, dan pada SMA 

yang dikategorikan bermutu rendah, biaya tertinggi dialokasikan untuk 

komponen kesisswaan sebagaimana SMA yang dikategorikan bermutu 

sedang. 

Item-item biaya operasional SMA belum mencerminkan 

keberpihakan terhadap layanan pembelajaran sebagai hal pokok 

dalam penyelenggaraan persekolahan. Perbandingan antara biaya untuk 

dukungan kegiatan belajajar mengajar (KBM) dengan biaya pendukung 

lainnya seperti biaya pemeliharaan dan perawatan lebih mementingkan 

biaya pendukung. Gambaran persentase alokasi biaya operasional sekolah 

dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

Gambar 5.21 Persentase biaya operasional pada masing-masing komponen 

pada sekolah kategori bermutu tinggi, sedang, dan rendah 
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Komponen penyelenggaraan KBM sudah ada yang  menjadi prioritas 

pada sekolah-sekolah SMA. Pada ketiga kategori sekolah yang diteliti, 

orientasi biaya operasional sudah dialokasikan untuk penyelenggaraan 

KBM, Penilaian, dan  kegiatan kesiswaan. Hal ini  menunjukkan bahwa di 

tingkat SMA sudah memiliki visi pada peningkatan mutu dengan  

mengalokasikan  biaya untuk ketiga jenis komponen tersebut.  

Masing-masing besaran komponen biaya pada tiga kategori lebih lanjut 

dapat dilihat pada tabel 3 dan gambar  berikut: 

 

 

Tabel 5.18 

Persentase alokasi biaya operasional pada sekolah dengan kategori mutu 

tinggi 

KOMPONEN BIAYA 

OPERASIONAL 
PERSENTASE 

Kesejahteraan personalia  5,50 

Peningkatan profesi personalia  

9,09 

Penyelenggaraan KBM  39,75 

Penilaian  12,03 

Pemeliharaan dan penggantian  

10,37 

Daya dan Jasa  1,56 

Kegiatan kesiswaan  21,64 

Supervisi pembelajaran  0,05 

Biaya lainnya -    

Total 100.00  
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Gambaran persentase lebih lanjut dapat dibandingkan pada gambar 2 

berikut ini 

 

 

Gambar  5.22 Persentase alokasi biaya operasional  SMA  

                                         dengan kategori mutu tinggi 

 

Pada SMA bermutu tinggi menunjukkan alokasi penyelenggaraan KBM 

hingga 39,75% dari total biaya operasional, kegiatan kesiswaan 21,64% 

dan penilaian KBM sebesar 12,03 %. Sisanya untuk  peningkatan personil,  

daya dan jasa dan supervisi oleh kepala sekolah.  

Pada sekolah yang dikategorikan mutu SMA sedang, gambaran persentase 

alokasi pada masing-masing komponen biaya operasional adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.19 

Persentase alokasi biaya operasional pada SMA dengan kategori mutu 

Sedang 

KOMPONEN BIAYA 

OPERASIONAL 
PERSENTASE 

Kesejahteraan personalia  3,06 

Peningkatan profesi personalia  

7,50 

Penyelenggaraan KBM  8,14 

Penilaian  30,13 

Pemeliharaan dan penggantian  

16,78 

Daya dan Jasa  3,44 

Kegiatan kesiswaan  30,48 

Supervisi pembelajaran  0,47 

Biaya lainnya 0 

Total 100. 

 

Dalam gambar, persentase tersebut dapat dibandingkan sebagai berikut ini. 
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Gambar 5.23 Persentase biaya operasional pada sekolah berkategori  

sedang 

 

Sekolah  SMA yang bermutu sedang lebih banyak alokasi biaya pada 

kegiatan siswa sebesar 30,48%,  selanjutnya pada penilaian. 

Sementara untuk penyelenggaraan KBM hanya 8,14%. Pemeliharaan dan 

pergantian 16,78% dan sisanya untuk peningkatan profesi 7,50%  daya dan 

jasa 3,44%,  kesejahteraan 3,06% dan supevisi pembelajaran  0,47% 

artinya sekolah  masih memiliki misi untuk meningkatan mutu pendidikan 

dengan mengalokasikan 0,47% untuk menilai kinerja guru dalam PBM di 

kelas sehingga akan tercapai proses penjaminan mutu, terutama mutu 

proses.   
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Pada sekolah yang dikategorikan bermutu rendah, gambaran 

alokasi biaya operasional untuk masing-masing komponen adalah sebagai 

berikut: 

Table 5.20 

Persentase alokasi biaya operasional pada sekolah dengan kategori mutu 

rendah 

KOMPONEN BIAYA 

OPERASIONAL 
PERSENTASE 

Kesejahteraan personalia  21,43 

Peningkatan profesi personalia  

1,11 

Penyelenggaraan KBM  22,06 

Penilaian  16,08 

Pemeliharaan dan penggantian  

8,31 

Daya dan Jasa  1,94 

Kegiatan kesiswaan  29,07 

Supervisi pembelajaran  0 

Biaya lainnya 0 

Total 100.  

 

Perbandingan antar komponen lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 5.24 

di bawah ini. 
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Gambar 5.24 Persentase biaya operasional pada sekolah berkategori 

rendah 

 

Sekolah  yang berkategori rendah  mengalokasikan biaya 

penyelenggaraan KBM nya sebesar 22,0%. Ini lebih tinggi dibanding 

sekolah kategori sedang yang hanya  8,14%. Tetapi masih rendah 

disbanding kelompok tinggi yang mencapai 39,75%.  Alokasi kegiatan 

kesiswaan sebesar  29,07% dan penilaian 16,08%. Namun memiliki 

kelebihan untuk alokasi  kesejahteraan personil  yaitu sebesar 21,43%. Ini 

menunjukkan bahwa alokasi kesejahteraan personil di sekolah yang 

bermutu rendah lebih  besar disbanding sekolah kelompok tinggi dan 

sedang yang hanya 5,50 dan 3,06% dari seluruh pembiayaan di sekolah. 

Hal ini menarik untuk dikaji karena sekolah yang bermutu rendah lebih 

mengutamakan kesejahteraan personil disbanding untuk penyelenggaraan 
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PBM.  Disinipun bisa dilihat bahwa sekolah yang bermutu rendah tidak 

mengalokasikan biaya untuk kegiatan supervisi pembelajaran. 

 

b. Biaya Investasi SMA 

Biaya investasi di SMA menujukkan persentase alokasi yang sangat 

besar pada komponen sarana dan prasarana. Komponen-komponen 

dan item-item BIS tersebut di atas memiliki gambaran berikut ini. 

 

Gambar 5.25 Biaya investasi SMA 

Dari Grafik tersebut dapat dilihat bahwa untuk SMA bermutu pada saat 

ini sedang pembangunan sekolah kelas dan fasilitas gedung lainnya 

sehingga biaya investasi untuk gedung mencapai 97,71 % atau Rp. 

5,207.500.000 (Lima milyar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah). 

Sementara untuk buku dan alat  sebesar 28.000.000 dan 94.000.000 atau 
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0,53% dan 1, 76% dari biaya investasi sekolah. Namun tidak ada biaya 

untuk pengembangan tenaga (SDM) sekolah.  

Biaya Investasi untuk SMA bermutu sedang  menghabiskan  biaya 

713.905.000,- dengan rincian Rp 400.000.000 (56,03%) untuk gedung, Rp 

31.200.000 () untuk alat, dan sebesar  Rp 281.325.000, (39,41%) untuk  

alat sedangkan Rp 1.380.000 (0,19%) untuk pengembangan tenaga (SDM) 

sekolah. 

Biaya Investasi untuk  SMA  kelompok rendah Biaya Investasi sebesar Rp. 

384.226.500. Untuk Gedung sebesar 339.288.500 (88,30%), untuk buku 

sebesar 10.740.000 (2,80%) dan untuk alat sebesar  Rp. 34.198.000 

(8,90%).  Namun tidak ada biaya untuk pengembangan tenaga (SDM) 

sekolah.  

Tabel 5.21 

Perbandingan Persentase Alokasi BIS SMA  

pada komponen sarana dan prasarana 

ITEM 

BIAYA 

% PADA 

SEKOLAH 

KATEGORI 

MUTU TINGGI 

% PADA 

SEKOLAH 

KATEGORI 

MUTU 

SEDANG 

% PADA 

SEKOLAH 

KATEGORI 

MUTU 

RENDAH 

a. Lahan 97.71 56.03 88.30 

b. Bangunan 0.53 4.37 2.80 

c. Buku 1.76 39.41 8.90 

d. Alat 0 0.19 0 

Total  100 100 100 
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c. Biaya Personal SMA 

Biaya personal SMA yang dikategorikan bermutu tinggi, sedang, dan 

rendah bervariasi satu sama lain dilihat dari besaran biaya yang 

dikeluarkan oleh ornag tua untuk mebiayai anaknya sekolah di 

jenjang SMA. Pada SMA yang dikategorikan bermutu tinggi, orang tua 

mengeluarkan biaya sebesar Rp 4.148.000,00, pada SMA yang 

dikategorikan bermutu sedang mencapai 3.515.000,00 dan pada SMA 

yang dikategorikan bermutu rendah mencapai Rp 2.020.000,00. 

Dalam grafik, gambaran biaya personal digambarkan sebagai berikut ini. 
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Rerata Biaya Personal SMA di Jawa Barat

 

Gambar 5.26 Grafik pembiayaan personal SMA di Jawa Barat  

tahun 2009 

Perbandingan item biaya personal dapat dilihat pada gambar 5.27 di bawah 

ini. 
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Gambar  5.27 persentase alokasi biaya personal SD 

Rincian perbandingan biaya personal antara SMA yang dikategorikan 

bermutu tinggi, sedang, dan rendah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.22 

Rincian item dan besaran biaya personal SMA 

KOMPONEN TINGGI SEDANG RENDAH 

VI. Alat perlengkapan sekolah  

a. Sepatu 140.000 150.000 160.000 

b. Seragam sekolah 300.000 300.000 140.000 

c. Seragam olahraga 70.000 75.000 70.000 

d. Alat tulis 

(ballpoint,pensil, 

penghapus, dll) 

50.000 100.000 50.000 

e. Buku tulis 64.000 100.000 470.000 

II. Biaya transport PP  

1.200.000 

         

720.000  600.000 

III. Uang saku/jajan  

1.200.000 

      

1.200,000. 480.000 

IV. Biaya ekstrakurikuler             

500.000 

         

120,000. 

 V. Biaya bimbingan 
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KOMPONEN TINGGI SEDANG RENDAH 

belajar  5.000 

 TOTAL BIAYA 

PERSONAL  
4.148.000. 3,515,000.  2.020.000 

 

Perbandingan biaya personal  Siswa SMA dapat dilihat pada gambar 9 di 

bawah ini. 
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Gambar 5.28 perbandingan persentase komponen biaya personal pada 

sekolah bermutu tinggi, sedang, dan rendah 

 

Orang tua yang menyekolahkan anaknya pada SMA bermutu tinggi, 

cenderung mengalokasikan biaya yang besar untuk bimbingan 

belajar dan ekstra kurikuler. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di 

sekolah yang dikategorikan bermutu sedang cenderung mengalokasikan 

biaya yang besar untuk uang saku/jajan dan biaya transport. Demikian 

halnya orang tua yang menyekolahkan anaknya pada sekolah yang 
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dikategorikan bermutu rendah cenderung mengalokasikan biaya yang 

terbesar pada uang jajan/saku dan transport. 

Orang- tua pada sekolah-sekolah yang dikategorikan bermutu rendah 

sama sekali tidak mengalokasikan biaya untuk bimbingan belajar dan 

ekstra kurikuler. Mereka cenderung menganggap layanan pembelajaran 

yang diterima anak di kelas dan sekolah mencukupi untuk pembelajaran 

bagi anak-anak mereka.  Demikian halnya dengan biaya ekstra kurikuler.  

Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa SMA melalui kategori 

biaya operasional melebihi biaya pendidikan yang ditanggung oleh 

pemerintah melalui dana BOS. Rata-rata dana yang ditanggung oleh 

orang tua untuk membiayan anaknya sekolah di SMP per tahun mencapai 

Rp 2.020.000 per tahun.  Kondisi ini menunjukkan bahwa orang tua siswa 

di Jawa Barat memiliki komitmen yang besar untuk pendidikan 

putera/puterinya. Namun demikian hal ini menjadi masalah bagi orang tua 

yang berasal dari keluarga miskin. Bagi mereka biaya yang besar untuk 

uang transport, uang jajan, biaya perlengkapan sekolah cukup besar. 

 

4. Peta Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Barat 

Dilihat dari Biaya Operasi, Investasi,  dan Biaya Personal 

Pembiayaan operasional SD dan SMP saat ini bertumpu pada biaya 

operasional sekolah (BOS) yang ditanggung pemerintah pusat, propinsi, 

dan kabupaten/kota. Berdasarkan PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan 
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Pendidikan, khususnya pasal 2, dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan 

merupakan tanggungjawab tiga pihak, yaitu pemerintah (pusat) pemerintah 

daerah (propinsi, dan kab./kota), dan masyarakat (penyelenggaran pendidikan, 

peserta didik/orang tua/wali peserta didik).  

Dalam kenyataannya saat ini, para kepala SD dan SMP (kecuali RSBI) 

tidak boleh memungut dana untuk penyelenggaraan sekolah. Hal ini 

berdasarkan asumsi bahwa semua biaya operasional dan biaya investasi yang 

dibutuhkan oleh sekolah sudah ditanggulangi oleh pemerintah pusat dan 

daerah melalui dana bos dan berbagai program lainnya seperti bea siswa 

miskin.  

Program pendidikan gratis untuk pendidikan dasar 9 tahun yang 

digulirkan pemerintah pusat, propinsi, dan kab./kota tidak secara 

otomatis membuat kepala sekolah dan guru-guru menjadi lebih mudah 

dalam mengelola sekolah dilihat dari sisi pengelolaan keuangan sekolah. 

Dalam panduan BOS dan BOS Buku yang dikeluarkan oleh Departemen 

Pendidikan Nasional tahun 2009 disebutkan bahwa ―Pemda wajib memenuhi 

kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum 

mencukupi‖. (Depdiknas, 2009:8). Namun demikian, BOS yang dikeluarkan 

oleh pemerintah kab./kota terbatas dilihat dari besaran jumlahnya. Dana yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah kab./kota untuk membiayai pendidikan 

dasar sangat variatif, bahkan ada yang kab./kota yang tidak mampu 

memberikan dana bos. 
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Berdasarkan perbandingan antara kebutuhan biaya operasional dengan 

pemenuhannya melalui dana BOS (pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah) kondisinya menunjukkan kurang pada sekolah-sekolah yang 

dikategorikan bermutu tinggi dan sedang dan melebihi pada sekolah 

yang dikategorikan bermutu rendah. Dana BOS yang diluncurkan oleh 

pemerintah pusat untuk tingkat SD sebesar Rp 400.000,00 untuk SD di kota 

dan Rp 397.000,00 untuk SD yang berada di Kabupaten. Dana BOS ini sudah 

termasuk alokasi dana untuk buku yang sebelumnya dipisahkan antara BOS 

dan BOS buku. Pada level propinsi, BOS propinsi untuk level SD sebesar Rp 

25.000,00 per siswa per tahun. Sedangkan pada kabupaten dan kota yang 

berada di wilayah Jawa Barat memiliki variasi yang cukup besar, mulai dari 

Rp 7.000,00 per anak per tahun sampai ratusan ribu per anak per tahun. 

Berdasarkan rata-rata penghitungan biaya pada kabupaten dan kota yang 

diteliti, rata-rata dana BOS yang diterima oleh sekolah dari tiga sumber (pusat, 

propinsi, dan kab/kota) sebesar Rp 547.500,00 untuk SD di kabupaten dan Rp 

550.000,00 untuk SD di kota per anak per tahun. 

Perbandingan pemenuhan dana yang dibutuhkan berdasarkan hasil 

kajian berbagai sumber dengan besaran dana BOS yang diterima oleh 

SD, SMP, dan SMA yang ada masih jauh dari memadai. Semisal apabila 

melihat perbandingan dengan kajian yang dilakukan oleh Balitbang Depdiknas 

mengungkapkan bahwa biaya operasional untuk SD sebesar Rp 1. 864.000,00 

per siswa per tahun. Kajian ICW yang mengungkapkan bahwa dana 

operasional untuk SD sebesar Rp 1.800.000,00 per siswa per tahun. Draft 
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BSNP yang sedang masih menjadi pembahasan, menunjukkan bahwa 

kebutuhan biaya operasional per siswa per tahun mencapai Rp 1.300.000,00. 

Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5.23 

Perbandingan biaya operasional SD, SMP dan SMA per tahun dengan 

pemenuhannya melalui dana BOS 

 

Level 

Sekolah 

Rerata BOS (Pusat, 

propinsi, rerata BOS 

kab/kota)  

Besaran Kebutuhan Biaya Operasional Temuan tim **) 

(SD di Jawa 

Barat) 
Balitbangdiknas Draft BSNP Kajian ICW 

SD 550,000.00 (Kota) *) 

547,500.00  (Kab) 
1.864.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00 760.384,00 

SMP 575.000 (bos pusat) 

570.000 (bos pusat) 

127.500 (bos 

provinsi) 

508.000***) + 

1.210.500 (Kota) 

1.205.000 (Kab) 

2.771.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 1,634,722.26 

SMA 
180.000****) 3.612.000,00 2.700.000,00 - 5.329.500.00 

*) Rerata BOS dari 13 kab./kota yang diteliti  

**) pada SD yang dikategorikan bermutu 

***) kasus di Kota Bandung 

****) khusus dari BOS Propinsi 

 

Kondisi pembiayaan operasional sat ini menunjukkan belum sepadan 

antara dana yang diterima oleh sekolah dengan biaya yang seharusnya 

dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Table 

5.23 menunjukkan bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah-sekolah, baik 
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SD, SMP, maupun SMA yang berada di Jawa Barat masih di bawah biaya 

operasional nyata atau berdasarkan kajian/standar berbagai sumber. 

Pemerintah propinsi Jawa Barat memiliki peran yang cukup penting 

dalam efektifitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di 

kab./kota di Jawa Barat dilihat dari sisi biaya. Anggaran pendidikan tahun 

2009 mencapai Rp. 1.633.076.426.263 atau 19,77%  dari belanja daerah Rp. 

8.262.578.445.836. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah 

Provinsi Jabar dan DPRD Jabar dalam meningkatkan Indeks Pendidikan Jabar, 

yang dikonsentrasikan pada: (1) Kegiatan BOS Provinsi, (2) Pengadaan buku 

murah, (3) Pemberantasan buta huruf dan PLS serta, dan (4) Bea siswa untuk 

tingkat SMA/SMK dan mahasiswa. 

 

Anggaran dana Pemerintah provinsi terbagi kepada dua bagian besar, 

yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung 

adalah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan pendidikan yang secara langsung menjadi tanggungan 

Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Anggaran tidak langsung adalah anggaran 

yang dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang secara 

tidak langsung berada di wilayah Jawa Barat. Rincian biaya tersebut adalah: 
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Tabel 5.24 

Proporsi anggaran pendidikan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tahun 

2009 

BELANJA  

LANGSUNG 

BELANJA  

TIDAK LANGSUNG 

JUMLAH 

465.283.179.900 

1.962.461.000 

1.153.670.785.363 

GAJI : 168.759.675.263 

BANTUAN : 984.911.110.100 

1.618.953.965.263 

14.122.461.000 

 

Gambaran belanja tidak langsung (BTL) adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.25 

Rekapitulasi belanja langsung dan belanja tidak langsung  

Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 

KOMPONEN JUMLAH PERSENTASE 

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

(Pembinaan Kelembagaan dan 

Peningkatan Mutu TK-SD Dan SMP Satu 

Atap) 36,850,025,000.00  

3.62 

Bea Siswa 64,650,000,000.00  
6.34 

Pend Non Formal 8,443,500,000.00  
0.83 

Bantuan Seragam Sekolah SD dan SMP 

Bagi Keluarga Tdk Mampu 12,477,600,000.00  

1.22 

BOS Propinsi (SD, SMP, DAN SMA) 623,060,687,500.00  
61.13 

Buku Teks Pelajaran untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah   273,678,103,000.00  
26.85 

 Jumlah 745,481,812,500.00       100.00  
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Pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk mengelola 

pendidikan formal RSBI, pendidikan menengah, dan pendidikan kejuruan SLB 

dan penjaminan mutu pendidikan pendidikan RSBI dan SLB. Analisis 

kewenangangan Dinas Pendidikan Propinsi berdasarkan PP 38 tahun 2007 tentang 

pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan 

Pemerintahan Kab./Kota menyiratkan bahwa kewenangan Propinsi dalam 

penyelenggaraan pendidikan nasional adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 26 

Pengaturan kewenangan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan PP 38/2007 

PEMERINTAH 
PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1.a. Penetapan pedoman 

pembiayaan 

pendidikan anak usia 

dini, pendidikan 

dasar, pendidikan 

menengah, 

pendidikan tinggi, 

pendidikan non 

formal 

b. Penyediaan bantuan 

biaya 

penyelenggaraan 

pendidikan tinggi 

sesuai 

kewenangannya. 

 

 

1.a. – 

 

 

 

 

 

 

b. penyediaan bantuan 

biaya 

penyelenggaraan 

pendidikan bertaraf 

internasional sesuai 

kewenangannya. 

 

 

 

c. Pembiayaan 

1.a. – 

 

 

 

 

 

 

b.penyediaan bantuan 

biaya 

penyelenggaraan 

pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah 

dan pendidikan 

nonformal sesuai 

kewenangannya. 

c. Pembiayaan penja-
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PEMERINTAH 
PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

 

 

c. pembiayaan 

penjaminan mutu 

satuan pendidikan 

sesuai 

kewenangnnya. 

penjaminan mutu 

satuan pendidikan 

sesuai 

kewenangannya. 

minan mutu satuan 

pendidikan sesuai 

kewenangannya. 

 

Sedangkan berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim World Bank (2008) 

sebagai berikut:  

 

 

Pemenuhan biaya operasional sekolah yang dialokasikan dari APBD 

Propinsi Jawa Barat merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Barat. 

(Pergub. No. 978/Kep.471-Disdik/2009). Keseluruhan dana BOS  dari Propinsi  

Jawa Barat  sebesar  Rp 597.476.132.500  (Rp. 600.911.409.500 hitungan 

peneliti). Adapun total besaran  BOS untuk Siswa SD/MI sederajat sebesar  Rp. 

131.712.300.000 untuk 5.268.892 siswa, Siswa SMP/MTs sederajat sebesar Rp. 

273.986.112.500,- untuk 2.148.913 orang dan Siswa  SMA/SMK sederajat  
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sebesar Rp. 195.194.340.000,- untuk  1.084.463 siswa.  Efektivitas penggunaan 

dan daya serap  BOS di tingkat sekolah  merupakan fokus masalah yang perlu 

diperhatikan. 

Siswa SD/MI  Rp   
131,712
,300,000 

siswa SMP/Mts  
Rp 

273,986,112,500 

Siswa SMA/SMK 
Rp 

195,194,340,000 

Besaran BOS  Propinsi  Jabar
Menurut  Jenjang  Sekolah

SD

SMP

SMA

 

Gambar 5.29 besaran BOS Propinsi Jawa Barat  Menurut Jenjang Sekolah 

Siswa SD 
5,268,892 

Siswa SMP/MI 
2,148,913 

siswa SMA 
1,084,463 

Siswa Penerima  BOS Propinsi  Jabar
Tahun 2009

SD

SMP

SMA

Gambar 5.30 Gambaran siswa penerima BOS Propinsi Jawa Barat Tahun 

2009 
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Melihat dan menganalisis kondisi pembiayaan pendidikan dasar dan 

menengah di Jawa Barat, berbagai sumber pemenuhannya serta kewenangan 

berdasarkan PP 38/2007, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Propinsi 

Jawa Barat memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat di lihat dari pembiayaan 

pendidikan. Berdasarkan kondisi yang ada, Pemda Jabar harus mereviu 

kembali alokasi anggaran untuk pembiayaan pendidikan dasar dan menengah 

beserta program-program yang diluncurkan untuk penyelenggaraan 

pendidikan di Jawa Barat. 

Tabel 5. 27 

Persentase beasiswa Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam Pemenuhan Biaya 

Operasional Nyata di Sekolah-sekolah 

JENJANG 

SEKOLAH 

MUTU 

TINGGI 

MUTU 

SEDANG 

MUTU 

RENDAH 

SD 3.29 6.44 11.76 

SMP 7.80 25.85 52.87 

SMA 8.41 11.80 18.91 

 

Tabel 5.27 menunjukkan bahwa Pemda Propinsi Jabar berkontribusi untuk 

membiayai melalui komponen biaya operasional sebesar 3,29% pada SD yang 

dikategorikan bermutu tinggi. Pada SD yang bermutu sedang sebesar 6,44% 

dan 11,76% pada SD yang dikategorikan bermutu rendah. Dilihat dari 

kewenangan Pemda Propinsi Jabar dalam penyelenggaraan pendidikan SD, 
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Pemda Propinsi Jabar berkewenangan untuk memberikan subsidi biaya pada 

SD- SD yang ada di Jawa Barat.  

Pemda Propinsi Jabar memenuhi 25,85% dari biaya operasional SMP 

yang dikategorikan sebagai sekolah-sekolah bermutu sedang. Persentase 

ini merupakan biaya yang cukup besar dilihat dari dana yang diterima oleh 

sekolah untuk membiayai operasional penyelenggaraan sekolah. namun 

demikian, kondisi ini merupakan kondisi minimal untuk penyelenggaraan 

sekolah, sedangkan untuk kondisi kebermutuan sekolah, besaran biaya yang 

dialokasikan oleh Pemda Jabar masih terbilang kecil. 

BOS Pemda Propinsi Jabar secara khusus dialokasikan untuk 

penyelenggaraan SMA. Besaran dana BOS SMA dari Pemda Propinsi Jabar 

sebesar Rp 180.000,00. Besaran dana ini merupakan dikategorikan besar, 

karena pemerintah pusat tidak memberikan dana BOS secara khusus untuk 

SMA dan pemerintah Kab./Kota kecenderungannya tidak memberikan dana 

BOS secara khusus. Walaupun demikian, besaran dana BOS propinsi untuk 

siswa SMA ini masih dikategorikan kecil. 

 

B. Pembahasan 

1. Biaya operasional SD, SMP, dan SMA 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional yang ada 

pada sekolah-sekolah yang diteliti berbeda dengan berbagai kajian 

yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Kondisi besaran biayanya 
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masih di bawah berbagai hasil kajian. Resume temuan biaya operasional 

ini dapat dilihat pada tabel 5.28 di bawah ini. 

Tabel 5.28 

Resume biaya operasional pada sekolah-sekolah yang diteliti 

Level sekolah 
Sekolah  

Bermutu tinggi  

Sekolah  

Bermutu Rendah  

Sekolah  

 Bermutu sedang  

SD Rp 760,384.62  Rp 212,624.05  Rp 388,320.92  

SMP Rp 1,634,722.26 Rp 241,179.80 Rp 503,651.39 

SMA Rp 2.140.417.00 Rp 951.721.00 Rp 1.524.909.00 

 

Temuan biaya operasional ini bukan standar biaya di Jawa Barat, tetapi 

menunjukkan kondisi nyata pembiayaan pendidikan di Jawa Barat. 

Kondisi ini tentu saja berbeda dengan standar ideal yang dikaji oleh 

berbagai pihak. Perbedaaan tersebut dapat dilihat pada tabel 5.29. 

Tabel 5.29 

Perbandingan biaya operasional temuan penelitian  

dengan berbagai kajian 

Level sekolah Balitbang Depdiknas Draft BSNP ICW 

SD 1.864.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00 

SMP 2.771.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 

SMA 3.612.000,00 2.700.000,00 - 

Standar biaya ideal sebagaimana dikemukakan oleh berbagai pihak 

pada tabel 5.29 menunjukkan bahwa biaya operasional pada sekolah-

sekolah saat ini di Jawa Barat masih dibawah standar. Berbagai 

komponen dan item komponen pembiayaan yang seharusnya ada, dalam 

kenyataannya tidak ada dalam komponen dan item pembiayaan 

pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah, seperti pembiayaan 

untuk komponen dan item supervisi pembelajaran. Kecenderungan sekolah 
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tidak mengalokasikan biaya untuk mebiayai kegiatan supervisi 

pembelajaran. 

 

Dalam konteks temuan pembiayaan, biaya operasional pada sekolah-

sekolah di Jawa Barat secara umum baru sampai pada pembiayaan 

pendidikan dengan kondisi minimal. Artinya untuk pembiayaan 

pendidikan yang bermutu, maka besaran dana untuk penyelenggaraan 

pendidikan  ini harus ditambah lebih besar. 

 

Pengalokasian biaya operasional oleh pihak sekolah belum 

mencerminkan kebermutuan pendidikan. Alokasi biaya yang ada pada 

sekolah-sekolah saat ini masih minim dalam membiayai kegiatan 

pembelajaran dan pendukung utamanya. Alokasi para pengelola sekolah 

lebih banyak dikeluarkan untuk kepentingan sarana fisik yang secara tidak 

langsung memberikan kontribusi terhadap kebermutuan pembelajaran.  

 

Secara teoritik, pembiayaan pendidikan harus diorientasikan pada 

dukungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  M. Barbara 

Sartori mengemukakan (1998:155): 

Effective schools literature suggests that improvement of student outcomes 

should be the focus for a more productive educational process. Educational 

administrators should be expected to be accountable for the results 

produced within their schools. Although constrained by many factors, 

resource alloca- tion and distribution decisions offer administrators an 

important means by which productivity can be improved. With calls for 

restruc- turing and decentralization, an examination of resource strategies 

and practices utilized in education is essential.‖ 
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Sartori secara tegas mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan hasil 

pendidikan yang lebih baik, maka harus focus pada proses pendidikan. 

Proses pendidikan sebagai sebuah black box, merupakan proses peserta 

didik belajar melalui interaksinya dengan guru, peserta didik lainnya, dan 

lingkungan belajar secara keseluruhan. 

Penelitian dalam bidang kekepala-sekolahan mengungkapkan bahwa para 

kepala sekolah yang dikategorikan berhasil dalam memimpin sekolah 

adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang entrepreneurship. 

Focus utamanya adalah dukungan pokok/utama terhadap proses belajar 

dan mengajar. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Penny Sebring and 

Anthony Bryk (dalam Issue Brief- September 12, 2003. P.2): 

Nonetheless, the research suggests three primary modes of leading that 

promote student learning.  

 • Principal as Entrepreneur— Effective school leaders develop and 

sustain a focus on instructional improvement and student learning while 

protecting teachers from the intrusions of the outside environment. 

 • Principal as Organizer—Effective principals bring to their schools 

innovative individuals and innovative ideas, programs, and instructional 

strategies that can improve teaching while maintaining a coherent reform 

agenda.They also engage teachers, parents, and community members as 

collaborators and leaders in school improvement efforts. 

 • Principal as Instructional Leader—Effective school leaders build data-

driven professional communities that hold all individuals accountable for 

student learning and instructional improvement. They do this by managing 

time and financial resources to build teacher professional skills and 

knowledge. 

 

Senada dengan temuan penelitian ini, Pemerintah Pusat, melalui Meneteri 

Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas No. 13 tahun 2007 
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tentang standar kepala sekolah, salah satu kemampuan yang harus dimiliki 

oleh kepala sekolah adalah kemampuan dalam kewirausahaan. Dimensi ini 

mensyaratkan lima kemampuan yang harus dikuasai oleh kepala sekolah, 

yaitu:  

 Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah/madrasah. 

 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang efektif. 

 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah. 

 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. 

 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. 

Hal ini pun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh The Center for 

Comprehensive School Reform and Improvement (2009:7): 

Not surprisingly, the third common factor among the districts was the 

relentless focus on effective teaching and student learning. We found that 

successful districts were providing financial, programmatic, and personnel 

resources for instructional programs along with rigorous curricula and 

teacher professional development. Common strategies included 

instructional support in the form of additional personnel, job-embedded 

professional development, and tiered supports and interventions (for both 

academic and social/behavioral needs). 

 

Kerangka pengembangan pendidikan dasar dan menengah kea rah 

mutu pendidikan harus didukung oleh alokasi anggaran yang lebih 
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besar untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM) yang 

lebih bermutu dan pendukung utama PBM supaya lebih efektif.  Ke 

depan, alokasi pembiayaan operasional sekolah harus diatur oleh Dinas 

Pendidikan Kab./Kota. Porsi terbesar harus mendukung terhadap upaya 

peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu PBM. Pada 

akhirnya mutu lulusan atau mutu hasil pembelajaran akan didapatkan 

sebagaimana ditargetkan. 

Dilihat dari sisi biaya, Pemerintah propinsi Jawa Barat memiliki 

peran penting dalam efektifitas penyelenggaraan pendidikan dasar 

dan menengah di kab./kota di Jawa Barat. Sebagian besar alokasi dana 

APBD propinsi diperuntukkan untuk membiayai pendidikan dasar dan 

menengah di Kab./kota melalui BOS Propinsi, penyediaan buku, bangunan 

sekolah, dll. 

Dilihat dari sisi kewenangan, Pemda Propinsi Jabar Memiliki 

kewenangan untuk (1) penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan 

pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya; (2) 

Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai 

kewenangannya. (PP 38/2007). Berdasarkan PP tersebut, Pemda Propinsi 

berperan sebagai pemberi bantuan tambahan untuk pelaksanaan 

pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Pemda Propinsi Jabar memiliki kewenangan pembiayaan pokok pada 

pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, dan PK-PLK. 
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Kewenangan utama pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, yakni 

PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ada di Pemda 

Kab./kota sebagai suatu hal yang telah diotonomikan.  Dilihat dari besaran 

dana bos Kab./kota (bos pendamping), Kab./kota belum berperan sebagai 

pihak penanggungjawab utama (dari sisi keuangan) dalam penyelenggaran 

SD, SMP, dan SMA.  

 

2. Biaya Investasi SD, SMP, dan SMA 

Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk 

membiayai berbagai hal dalam kurun waktu lebih dari satu tahun. 

Biaya investasi dikeluarkan dalam kurun waktu dua tahun sekali, lima 

tahun sekali atau lebih. Artinya anggaran biaya tidak dikeluarkan secara 

rutin dalam kurun waktu tahunan. 

Biaya investasi dalam pendidikan dasar dan menengah berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan kondisi yang sangat besar pada 

komponen sarana dan prasarana. Kondisinya mencapai 99% lebih. Item 

komponen sarana dan prasarana yang paling banyak dibiayai di SD yang 

dikategorikan bermutu tinggi, sedang  dan rendah bervariasi. 

Tabel 5.30 

Perbandingan Persentase Alokasi BIS SD, SMP, da SMA  

pada komponen sarana dan prasarana 

ITEM BIAYA 

% PADA SEKOLAH 

KATEGORI MUTU TINGGI 

% PADA SEKOLAH 

KATEGORI MUTU 

SEDANG 

% PADA SEKOLAH 

KATEGORI MUTU 

RENDAH 

SD SMP SMA SD SMP SMA SD SMP SMA 

a. Lahan 11.28 
- 

97.71 79.90 
37.06 

56.03 - 
0 

88.30 
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ITEM BIAYA 

% PADA SEKOLAH 

KATEGORI MUTU TINGGI 

% PADA SEKOLAH 

KATEGORI MUTU 

SEDANG 

% PADA SEKOLAH 

KATEGORI MUTU 

RENDAH 

SD SMP SMA SD SMP SMA SD SMP SMA 

b. Bangunan 82.94 
13.39 

0.53 14.68 
48.38 

4.37 - 
0 

2.80 

c. Buku 0.14 
45.54 

1.76 3.98 
5.67 

39.41 100 
100 

8.90 

d. Alat 5.64 
41.07 

0 1.44 
8.88 

0.19 - 
0 

0 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Perbandingan biaya sarana dan prasarana pada masing-masing jenjang 

pendidikan adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 5.31 Persentase alokasi sarana dan prasarana di SD, SMP dan 

SMA yang dikategorikan bermutu tinggi 

 

 

Gambar 5.32 Persentase alokasi sarana dan prasarana di SD, SMP dan 

SMA yang dikategorikan bermutu sedang 

11.28

82.94

0.14 5.640
13.39

45.54 41.07

97.71

0.53 1.76 0

a. Lahan b. Bangunan c. Buku d. Alat

Persentase alokasi biaya sarana dan prasarana pada sekolah yang 
dikategorikan bermutu di SD, SMP, dan SMA

SD SMP SMA

79.9

14.68
3.98 1.44

37.06
48.38

5.67 8.88

56.03

4.37

39.41

0.19

a. Lahan b. Bangunan c. Buku d. Alat

Persentase alokasi biaya sarana dan prasarana pada sekolah 
yang dikategorikan bermutu sedang di SD, SMP dan SMA

SD SMP SMA
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Gambar 5.33 Persentase alokasi sarana dan prasarana di SD, SMP dan 

SMA yang dikategorikan bermutu rendah 

 

Item biaya pada komponen  sarana dan prasarana sekolah 

diprioritaskan secara variatif untuk setiap jenjangnya didasarkan 

pada kondisi sekolah. Pada SD yang dikategorikan bermutu tinggi 

alokasi biaya sarana dan prasarana lebih banyak pada bangunan, di SMP 

pada buku, sedangkan di SMA pada lahan. Prioritas ini tidak menunjukkan 

suatu kondisi yang mesti/harus, tetapi lebih kepada kondisi nyata yang 

dihadapi oleh sekolah-sekolah saat ini. 

 

Implikasi penting dari kondisi ini adalah perlu adanya pemetaan 

kebutuhan sarana dan prasarana berupa lahan, bangunan, buku dan 

alat untuk setiap jenjang sekolah. Hasil pemetaan menjadi bahan untuk 

membuat keputusan skala prioritas program dan kegiatan dan pemetaan 

anggaran. 

 

Lahan Bangunan Buku Alat

0 0

100

00 0

100

0

88.3

2.8 8.9
0

Persentase alokasi biaya sarana dan prasarana pada sekolah 
yang dikategorikan bermutu sedang di SD, SMP, dan SMA

SD SMP SMA
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3. Biaya Personal SD, SMP, dan SMA 

Biaya personal berdasarkan temuan penelitian besarannya 

menunjukkan kondisi yang linier dengan biaya operasional sekolah. 

Sekolah yang dikategorikan bermutu tinggi memiliki biaya yang lebih 

besar dibandingkan dengan sekolah yang bermutu sedang dan rendah. 

demikian halnya biaya perasional yang dikeluarkan oleh orang tua. Pada 

sekolah-sekolah yang dikategorikan bermutu tinggi, orang tua lebih 

banyak mengeluarkan dana untuk membiayai anak-anaknya sekolah. 

Kecenderungan orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya pada 

sekolah yang bermutu mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya 

ekstrakurikuler dan bimbingan belajar. Dua komponen ini cukup besar. 

Biaya terbesar ada pada alokasi untuk uang transport dan uang jajan. 

Alokasi biaya personal pada sekolah yang dikategorikan bermutu 

tinggi dinilai besar, pada sekolah bermutu sedang biaya personal pun 

sedang, dan pada sekolah bermutu rendah biaya personal pun 

rendah. Misal, pada SD bermutu tinggi, orang tua mengeluarkan uang 

sebesar Rp 11. 788.000,00 setiap tahunnya. Pada SD bermutu sedang, 

orang tua mengeluarkan uang sebesar Rp 3.163.450,00  setiap tahunnya. 

Dan pada SD bermutu rendah, orang tua mengeluarkan biaya personal 

sebesar Rp 1,740,000.00  per tahun. 

Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa SD, SMP, dan SMA 

melalui kategori biaya operasional melebihi biaya pendidikan yang 

ditanggung oleh pemerintah melalui dana BOS. Misal, rata-rata dana 
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yang ditanggung oleh orang tua untuk membiayai anaknya di SD per tahun 

mencapai Rp 3.163.450,00 sedangkan dana yang ditanggung pemerintah 

melalui dana bos pusat, propinsi dan kabupaten/kota rata-rata mencapai Rp 

547.500,00 untuk SD di kabupaten dan Rp 550.000,00 untuk SD di kota. 

Apabila biaya operasional digabung dengan biaya BIS, dimana rata-rata 

BIS per siswa SD sebesar Rp 1.085. 251,38, maka biaya yang ditanggung 

oleh orang tua melalui dana personal masih dikategorikan cukup tinggi.  

Berdasarkan temuan penelitian, jika biaya operasional dan biaya 

investasi sekolah digabung untuk setiap tahunnya, jumlahnya masih 

di bawah biaya yang ditanggung oleh orang tua siswa. Misal, pada  SD 

yang dikategorikan bermutu tinggi, sedang dan rendah, biaya pendidikan 

yang ditanggung orang tua melalui biaya personal mencapai Rp 

11,788,000.00, Rp 3,163,450.00 dan Rp 1,740,000.00. Sedangkan biaya 

operasional yang digabung dengan biaya investasi per siswa per tahun 

pada SD yang dikategorikan bermutu tinggi, sedang, dan rendah mencapai 

sebesar Rp 3,214,230.77 ,    Rp 1,473,572.30, dan Rp 240,814.89. 

Tabel 5.31 

Perbandingan biaya pendidikan SD yang ditanggung oleh orang tua dan 

pemerintah per anak per tahun 

Jenis Biaya Mutu Tinggi 
Mutu 

Sedang 

Mutu 

Rendah 

Personal 11,788,000.00  3,163,450.00  1,740,000.00  

Biaya Operasional 760,384.62  388,320.92  212,624.05  

Biaya Investasi 2,453,846.15  1,473,572.30  28,190.84  
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Jenis Biaya Mutu Tinggi 
Mutu 

Sedang 

Mutu 

Rendah 

Rata-rata BOS SD 

(Pusat, Propinsi, & 

Kab./Kota) 

Rp 550.000,00 

Draft BSNP Rp 1.300.000,00 

Balitbang Diknas Rp 1.864.000,00 

 

Perbandingan biaya pendidikan SMP ada pada table 7 di bawah ini. 

Tabel 5.32 

Perbandingan biaya pendidikan SMP yang ditanggung oleh orang tua dan 

pemerintah per anak per tahun 

Jenis Biaya Mutu Tinggi 
Mutu 

Sedang 

Mutu 

Rendah 

Personal 
8,930,000.00 5,209,300.00 2,720,000.00 

Biaya Operasional 1,634,722.26 493,153.43 241,179.80 

Biaya Investasi 
1,728,367.74 1,241,280.59 242,834.34 

Rata-rata BOS SD 

(Pusat, Propinsi, & 

Kab./Kota) *) 

Rp 508.000,00 

Draft BSNP Rp 1.800.000,00 

Balitbang Diknas Rp 2.771.000,00 

 *) kasus kota Bandung 

 

Tabel 5.33 

Perbandingan biaya pendidikan SMA yang ditanggung oleh orang tua dan 

pemerintah per anak per tahun 

Jenis Biaya Mutu Tinggi 
Mutu 

Sedang 

Mutu 

Rendah 

Personal 4.148.000,00 3.515.000,00 2.020.000,00 

Biaya Operasional 2.140.417,00 1.524.909,00 951.721,00 

Biaya Investasi 5.329.500.00 713.905.00 384.226.50 
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Jenis Biaya Mutu Tinggi 
Mutu 

Sedang 

Mutu 

Rendah 

Draft BSNP  SMA Rp 2.700.000,00 

Temuan  

Balitbang Diknas 
Rp 3.612.000,00 

 

 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Jawa Barat 

memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pendidikan yang 

bermutu bagi anak-anaknya. Permasalahan yang harus dipecahkan oleh 

Pemda kab./kota atau Pemda Propinsi adalah bagaimana masyarakat 

miskin yang memiliki anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA dapat 

membiayai berbagai komponen biaya personal, yaitu berupa: (1) alat 

perlelngkapan sekolah, (2) biaya transport PP, (3) uang saku/jajan, (4) 

biaya ekstrakurikuler, dan (5) biaya bimbingan belajar. Point 4 dan 5 

merupakan pilihan. Artinya memungkinkan tidak ada alokasi khusus untuk 

dua item tersebut. 


