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Bab I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Bangsa 

Indonesia adalah menjadi bangsa yang mandiri dan berdaya saing. 

Bangsa Indonesia ingin mengejar ketertinggalan yang selama ini terjadi 

di berbagai bidang kehidupan dibanding dengan bangsa-bangsa lain di 

dunia. Komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk melaksanakan 

pembangunan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi bangsa 

Indonesia ke depan.  

Goulet (1995) menyatakan bahwa, pembangunan adalah 

perubahan sosial atau alat untuk mencapai tujuan: visi untuk hidup 

lebih baik (lebih kaya secara materi, lebih moderen secara 

kelembagaan dan lebih efisien secara teknologi) atau untuk menyusun 

alat-alat untuk mencapai tujuan tersebut. Merujuk pada pernyataan 

Goulet, dengan pelaksanaan pembangunan yang tepat, masyarakat 

akan mencapai hidup yang secara materi lebih kaya, secara 

kelembagaan lebih moderen dan secara teknologi lebih efisien.  

Arif (2000) menuliskan bahwa, tujuan utama pembangunan 

adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan lebih baik. 

Menurut Arif, pembangunan akan menghasilkan kualitas kehidupan 

manusia menjadi lebih baik dengan terpenuhinya kebutuhan 

hidupnya. Sedangkan Crew (dalam Crew and Harrison, 1998)  

menuliskan bahwa, pembangunan adalah sebuah tujuan, sebuah cita-

cita menuju yang dicita-citakan oleh lembaga dan individu-individu 

dan nantinya akan membawa perubahan positif yang baik. 

Pembangunan menurut ke 3 teori tersebut pada intinya sama yaitu 

upaya yang dilakukan oleh lembaga atau individu untuk mencapai 

tujuan dan cita-citanya menuju kehidupan yang lebih baik yaitu lebih 
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kaya secara materi, lebih moderen secara kelembagaan dan lebih 

efisien dalam segala hal.  

Sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia internasional, 

pembangunan di Indonesia juga mengacu pada tujuan pembangunan 

dunia abad ini yang di kenal dengan Millenium Development Goals 
(MDGs). MDGs adalah hasil kesepakatan tujuan pembangunan yang 

disarikan dari serangkaian konferensi dan pertemuan tingkat dunia 

sepanjang tahun 1990-an, yang bermuara pada dikeluarkannya 

Millenium Declaration  yang ditanda-tangani perwakilan 180 negara di 

dunia, baik negara maju, berkembang maupun negara miskin, pada 

pertemuan bulan September tahun 2000. Kesepakatan berisi 8 tujuan, 

yang kemudian dikenal dengan MDGs. Delapan kesepakatan dalam 
MDGs tersebut adalah: 

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan (eradicate extreme 
poverty and hunger). 

2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua (achieve universal 
primary education). 

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

(promote gender equality and empower women). 
4. Menurunkan angka kematian anak (reduce child mortality). 
5. Meningkatkan kesehatan ibu (increase maternal health). 
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya (combat 

HIV/AIDS, malaria and other diseases). 
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup (ensure 

environment sustainability). 
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan (develop a 

global partnership for development). 

 Salah satu tujuan MDGs adalah mencapai pendidikan dasar 

untuk semua. Sebagai salah satu bangsa yang ikut menandatangani 

MDGs bangsa Indonesia harus melaksanakan tujuan pembangunan 

tersebut yaitu melaksanakan pembangunan pendidikan dasar. 

Pembangunan pendidikan bagaimanapun tidak bisa berhenti sampai 

pendidikan dasar tetapi berlanjut ke pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. Pembangunan pendidikan merupakan kunci bagi 
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terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Bangsa Indonesia yaitu 

menjadi bangsa yang mandiri dan berdaya saing.  

Pembangunan pendidikan menjadi salah satu tujuan pem-

bangunan di Indonesia dan juga di negara-negara lain di dunia karena 

pendidikan sangat penting untuk kemajuan bangsa. Keberhasilan 

pembangunan akan meningkatkan kualitas manusianya, yang 

tercermin dari tingginya tingkat pendidikan penduduk, tingginya 

tingkat kesehatan dan tingginya pendapatan penduduk. Hal ini sejalan 

dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (human 
centered development). Secara konsep, pembangunan manusia adalah 

upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk 

mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui 

peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis 

peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas 

penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. 

Adi Widodo dkk. (2011) menyatakan bahwa, sekurangnya ada dua 

sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan 

upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup 

layak yaitu pendidikan dan kesehatan. Adi Widodo menjelaskan lebih 

jauh bahwa pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan dengan 

prioritas anggaran dari pemerintah akan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dikatakan sebagai salah satu 

faktor penentu dalam lingkaran kemiskinan sehingga dengan pendi-

dikan yang baik diharapkan tingkat hidup masyarakat akan meningkat. 

 Pendidikan juga dikatakan merupakan kebutuhan paling asasi 

bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan setidaknya 

dapat mewujudkan tiga hal, yaitu: Pertama, dapat membebaskan 

dirinya dari kebodohan dan keterbelakangan. Kedua, mampu 

berpartisipasi dalam proses politik untuk mewujudkan masyarakat 

yang demokratis.  Ketiga, memiliki kemampuan untuk membebaskan 

diri dari kemiskinan (Sulistyastuti, 2007). Hal ini sejalan dengan uraian 

keuntungan pendidikan di atas, bahwa pendidikan akan mampu 

meningkatkan kualitas seseorang, meningkatkan produktifitas 

seseorang, yang akan berakibat meningkatnya penghasilan dan 
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kesejahteraan. Apabila pendapatan dan kesejahteraan seseorang 

meningkat, dia akan mampu membentuk keluarga yang sejahtera yang 

mampu memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, anak-

anak yang berpendidikan baik akan memiliki kualitas yang baik, 

produktivitas tinggi dan akan meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan yang tinggi dalam hidupnya. Penduduk yang pendapatan 

dan kesejahteraan tinggi akan membentuk pendapatan dan 

kesejahteraan sebuah negara tinggi. Sebaliknya orang-orang yang 

miskin tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, tidak bisa 

meningkatkan kualitasnya, tidak bisa meningkatkan produktivitasnya, 

dan pendapatan dan kesejahteraannya akan rendah. Kelak mereka 

tidak mampu memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. 

Anak-anak yang tidak berpendidikan baik tidak akan berkualitas 

sehingga rendah produktivitasnya, rendah pendapatannya  dan rendah 

kesejahteraannya. Ini dengan jelas digambarkan dalam gambar rantai 

kemiskinan sebagai berikut:  

 
Sumber: www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondbw/begbw_06.pdf 

Gambar 1.1 Rantai kemiskinan 
 

Pendidikan diharapkan akan mampu memutus rantai 

kemiskinan ini, pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitasnya 

sehingga akan meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraannya. 

http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondbw/begbw_06.pdf


Pendahuluan 
 

5 

Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi penggerak utama 

pembangunan nasional. 

Pembangunan pendidikan di Indonesia didasarkan pada 

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional. Rencana pembangunan 

Jangka Panjang 2005-2025 yang telah dijabarkan ke dalam empat tema 

pembangunan pendidikan, yaitu peningkatan kapasitas dan moderni-

sasi (2005-2009), penguatan pelayanan (2010-2015), penguatan daya 

saing regional (2015-2020), dan penguatan daya saing internasional 

(2020-2025). Untuk melaksanakan pembangunan pendidikan itu,  

pemerintah menyusun rencana strategis. Untuk periode saat ini  dilak-

sanakan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. 

Renstra ini merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan pembangunan 

pendidikan di Indonesia. Misi rencana strategis 2010-2014 adalah: 

1) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan 

Kebudayaan;  

2) Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan;  

3) Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan;  

4) Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan 

Pendidikan;  

5) Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan 

Pendidikan; dan  

6) Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan 

Indonesia 

Salah satu tujuan strategisnya adalah tersedia dan 

terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan 

dan berkesetaraan. Strateginya tertuang dalam 6 butir yaitu: 

1) Penyediaan Sarpras 

2) Penyediaan dan Peningkatan Mutu PTK 

3) Penyediaan Subsidi Pendanaan 

4) Penyempurnaan Sistem Pembelajaran 

5) Penguatan/Peningkatan Manajemen Peningkatan Mutu 

pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Kebudayaan, 

Kebahasaan dan Kesastraan 
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 Penyediaan sarana prasarana bagi pendidikan menengah 

merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan untuk 

mewujudkan misi pembangunan pendidikan yaitu meningkatkan 

ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan dan 

kebudayaan. Strategi ini menjadi pedoman pembuatan arah kebijakan 

pemerintah yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana 

prasarana pendidikan bagi pendidikan menengah. Dalam rangka 

menjamin pendidikan menengah universal atau pendidikan menengah 

untuk semua warga, pemerintah telah menyusun program 

pembangunan pendidikan dengan mengacu pada 5 K yaitu 

ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian.  

 Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan 

kepastian belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Dilihat dari data 

pendidikan tahun 2013 dari pemerintah menunjukkan bahwa, 

rendahnya kemampuan daerah dalam menyediakan layanan pendi-

dikan diyakini menjadi salah satu faktor rendahnya angka partisipasi 

kasar (APK) Pendidikan Menengah. Secara lebih spesifik, pada tahun 

2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat mengalami kekurangan 

4.174 Ruang Kelas untuk dapat menampung 1.8 Juta lulusan 

SMP/Sederajat yang mendaftar ke SMA. Berikut ini adalah distribusi 

dan kebutuhan ruang kelas beberapa propinsi di Indonesia tahun 2012. 

Tabel 1.1 : Distribusi Kebutuhan Ruang Kelas 

No Nama Propinsi Kebutuhan Ruang 
Kelas 

Distribusi Oleh 
Pemerintah 

1 Jawa Timur 240.952 182.004 

2 Jawa Tengah 200.767 152.433 

3 Jawa Barat 242.906 199.134 

4 D.K.I Jakarta 95.341 71.250 

5 Sumatera Utara 146.744 125.592 

6 Sumatera Barat 62.194 44.998 

7 Aceh 65.120 52.364 

8 Sumatera Selatan 79.870 67.652 

9 Lampung 54,172 43.155 

10 Banten 68.162 58.369 

11 Sulawesi Selatan 69.366 60.484 

 Sumber : Laporan Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2012 
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 Data di atas adalah data dari 11 propinsi di Indonesia yang 

paling tinggi kebutuhan ruang kelasnya pada tahun 2012. Selain 

kekurangan ruang kelas, untuk pendidikan menengah khususnya 

sekolah menengah atas saat ini terdapat 93.630 ruang kelas SMA, 

dengan kondisi, sebanyak 4.14% atau 3.879 ruang dalam kondisi rusak 

berat dan 10.67% atau 9.986 ruang dalam kondisi rusak ringan. 

 

Gambar 1.2 : Prosentase Kondisi Ruang Kelas 

 

 Sedangkan data tentang terpenuhinya sarana prasarana SMA 

secara nasional bisa dilihat dalam tabel berikut:  

Tabel 1.2: Pemenuhan Prasarana SMA 

Sarana dan 
prasarana 

Tahun 
2005 

Tahun 
2006 

Tahun 
2007 

Tahun 
2008 

Tahun 
2009 

Tahun 
2010 

Jumlah sekolah 9311 9892 10 239 10 473 10 700 11.300 

Memiliki 
perpustakaan 

6057 
65% 

6342 
64.1% 

6841 
66.8% 

7281 
69.5% 

7973 
74.5% 

9371 
83% 

Memiliki 1 
laboratorium 

883 
9.48% 

883 
8.93% 

883 
8.62% 

2525 
24.11% 

3812 
35.63% 

5922 
52.41% 

Memiliki 2 
laboratorium 

948 
39.17% 

893 
39.17% 

862 
46.17% 

2411 
47.57% 

3563 
58.35% 

5241 
74.74% 

Memiliki 
laboratorium 
komputer 

3483 
37.4% 

3597 
36.4% 

4118 
40.2% 

4457 
42.6% 

5115 
47.8% 

7004 
62% 

 Sumber : Laporan Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2012 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi kepemilikan sarana 

dan prasarana sekolah masih sangat minim, khususnya untuk prasarana 

Baik Rusak Ringan Rusak Parah
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laboratorium IPA dan komputer. Menurut laporan Direktorat 

Pembinaan SMA tahun 2012, kekurangan lainnya dalam sarana 

sekolah adalah alat-alat dan bahan di laboratorium IPA dan alat-alat 

teknologi informasi, hal ini menyebabkan layanan pembelajaran bagi 

siswa belum bisa maksimal. Alat-alat laboratorium merupakan sarana 

yang memungkinkan pembelajaran praktek di laboratorium dapat 

dilaksanakan. Bahan-bahan praktek di laboratorium harus tersedia 

untuk dapat melaksanakan pembelajaran. Alat-alat teknologi informasi 

mendukung pembelajaran baik mata pelajaran teknologi informasi 

maupun mata pelajaran lain. Data dari laporan Direktorat Pembinaan 

SMA sekolah masih kekurangan sarana pembelajaran di samping 

prasarana pembelajaran. 

 Data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan, keterjang-

kauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian akan sarana prasarana 

pendidikan bagi sekolah menengah bagaimana pun juga belum 

sepenuhnya memadai di berbagai wilayah Indonesia. Masalah ini juga 

terjadi di kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Berikut data 

prasarana ruang kelas SMA di Kabupaten Purworejo tahun 2012. 

Tabel 1.3: Data Prasarana Ruang Kelas SMA Kab. Purworejo Tahun 2012 

No Sekolah Jumlah 

Ruang kelas/keadaan 

Baik Rusak 
ringan 

Rusak 
sedang 

Rusak 
berat 

1.  SMA Negeri  190 153 20 17 0 

2.  SMA Swasta 106 85 10 8 3 

Jumlah Negeri dan swasta 296 238 30 25 3 

Prosentase 100% 80% 10% 8% 1% 

Sumber : Laporan Seksi Sarara Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo 

Dari data di atas bisa dilihat bahwa pada tahun 2012  terdapat 

20 % ruang kelas dalam keadaan rusak, dari rusak ringan, rusak sedang 

dan rusak berat. Untuk SMA negeri yang berjumlah 11 sekolah 

terdapat 190 ruang kelas dan terdapat 27 ruang kelas rusak. Sedangkan 

untuk SMA swasta dari 106 ruang kelas, terdapat 21 ruang kelas dalam 

keadaan rusak. Data ini menunjukkan bahwa SMA negeri di 

Kabupaten Purworejo belum memenuhi standar sarana prasarana 

dengan baik. Sekolah harus berusaha memenuhi standar sarana 
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prasarana ini untuk bisa memberikan layanan pendidikan yang baik 

kepada masyarakat.  

Sama seperti masalah yang terjadi di tingkat nasional, selain 

kebutuhan ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan, sekolah juga 

menghadapi masalah kekurangan sarana pembelajaran seperti alat-alat 

laboratorium fisika, kimia, biologi dan alat-alat informasi dan 

komunikasi serta buku untuk siswa. Perabot di tiap kelas dan ruangan 

juga belum lengkap. Data dari analisis kebutuhan sarana pembelajaran 

SMA negeri di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa sekolah 

masih kekurangan sarana pembelajaran mulai dari perabot di ruang 

kelas dan ruang lain, buku, alat-alat dan bahan laboratorium serta alat-

alat teknologi informasi. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

diperlukan upaya nyata untuk melaksanakan pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. 

Keberhasilan pembangunan pendidikan tergantung kepada 

aktor-aktor pembangunan. Selama ini pembangunan pendidikan 

dianggap merupakan tanggung jawab pemerintah, dimana rakyat 

memandang negaralah yang berkewajiban melakukan pembangunan. 

Pandangan ini merujuk pada teori negara bahwa negara adalah suatu 

organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yg 

bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya 

satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan 

sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Negara lewat 

pemerintah dipandang sebagai entitas yang harus mengurus tata tertib 

serta keselamatan rakyatnya. Negara disebut sebagai inisiator dan 

katalis pembangunan, negaralah yang akan menentukan hal-hal yang 

dilakukan untuk membawa perubahan. Myrdal (dalam Martinussen, 

1997) mengatakan bahwa, negara merupakan mesin yang penting 

dalam pertumbuhan dan transformasi struktural. 

Tuntutan pembangunan pendidikan semakin meningkat sesuai 

perkembangan jaman. Tuntutan yang semakin tinggi di bidang 

pembangunan termasuk pembangunan pendidikan menjadikan 

pembangunan tidak bisa lagi dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. 

Pemerintah memiliki keterbatasan sumberdaya pembangunan. Untuk 
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itulah pemerintah perlu melibatkan aktor-aktor lain untuk turut 

berperan serta melaksanakan pembangunan. Soetomo (2009) menulis-

kan bahwa, di dalam pembangunan ada dua pihak yang sangat 

berperan yaitu pihak pemerintah dengan berbagai instansi dan lembaga 

yang dimiliki, dan yang kedua masyarakat itu sendiri. Ife (2002) 

menegaskan bahwa, pembangunan yang baik adalah pembangunan 

yang melibatkan masyarakat, yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat. 

Pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas dan belum 

mampu untuk memenuhi tuntutan pembangunan tersebut. Untuk 

itulah diperlukan kerja sama antar beberapa sektor yang berbeda untuk 

mendukung program pembangunan termasuk pembangunan pendi-

dikan. Kerja sama sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, 

Bank Dunia bahkan menuliskan bahwa kerja sama merupakan ciri 

pembanguan saat ini. Kerja sama dalam pembangunan dikenal dengan 

istilah kemitraan atau partnership. World Bank (1998), menjelaskan 

partnership adalah hubungan kerja sama antara kesatuan kesatuan 

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian 

peran dan kerja yang saling menguntungkan dan disetujui. 

Di dalam kemitraan untuk pembangunan dikenal istilah 

kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah atau kemitraan 

antara publik dan privat. The World Economic Forum menjelaskan 

dalam bukunya Public Private Partnership for Development, A 
handbook for Business (Lee, 2006) bahwa PPP adalah: 

“A voluntary alliance between various equal actors from 
different sectors whereby they agree to work together to 
reach a common goal or fulfill a specific need that involves 
shared risks, responsibilities, means and competencies (p. 8).” 

Kemitraan dalam pembangunan pendidikan juga melibatkan 

kemitraan antara publik dan non publik atau pemerintah dan non 

pemerintah. Pembangunan pendidikan menengah khususnya peme-

nuhan sarana prasarana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. 

Data dari Kementrian Pendidikan tahun 2012 menunjukkan 

kebutuhan prasarana ruang kelas yang tinggi dan pemerintah tidak bisa 

memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Kondisi rusak berat dan  
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ringan dari ruang kelas menunjukkan perlunya sektor lain selain 

pemerintah untuk ikut berperan dalam pembangunan pendidikan.  

Kemitraan antara pemerintah dan privat atau Public Private 
Partnership telah banyak dilakukan di negara-negara di seluruh dunia. 

Bentuk kemitraan antara pemerintah dan privat diartikan kerja sama 

antara pemerintah dan sektor swasta atau perusahaan untuk 

menyediakan infrastruktur pendidikan guna memenuhi kebutuhan 

sarana prasarana sekolah. Di Amerika misalnya gedung-gedung sekolah 

negeri sudah dibangun berpuluh tahun lamanya dan memerlukan 

renovasi yang besar. Pemerintah tidak mampu untuk melakukan 

sendiri dan pemerintah membuka program dimana sektor swasta 

didorong untuk ikut mengambil peran. Bentuk kemitraan yang ada 

antara lain sektor swasta membangun sekolah dan pemerintah 

mengangsur dalam periode tertentu, sehingga dalam waktu lama infra 

struktur tersebut akan menjadi milik pemerintah. Bentuk kerja sama 

yang lain, sektor swasta mendirikan sekolah-sekolah di lokasi kerja 

dimana orang tua bisa bekerja sambil mengawasi anak-anak saat 

sekolah. Pemerintah mendukung dari tenaga pengajar sampai 

kurikulum dan kebijakan pendidikannya.  

Kemitraan antara pemerintah dan privat dalam pemenuhan 

sarana prasarana di SMA negeri di Kabupaten Purworejo berbeda dari 

praktik kemitraan PPP for education seperti pemerintah membeli dari 

pihak swasta secara angsuran dalam waktu tertentu. Kemitraan yang 

terbangun adalah kemitraan antara publik dengan masyarakat dan 

pihak swasta. Masyarakat dalam kemitraan ini adalah orang tua siswa 

yang terhimpun dalam sebuah organisasi orang tua siswa atau 

selanjutnya disebut komite sekolah dan juga organisasi alumni. 

Kemitraan ini dimaknai sebagai public organization partnership. Selain 

bermitra dengan masyarakat, pembangunan pendidikan di Kabupaten 

Purworejo juga melibatkan sektor swasta dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah misalnya dengan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) 

dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility (CSR).  Kemitraan dalam 

pemenuhan sarana prasarana kemudian melibatkan tiga pihak yaitu 

pemerintah, organisasi masyarakat yaitu komite sekolah dan organisasi 
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alumni dan pihak swasta atau Public, Organization, Private Partner-
ship (POPP). Seberapa besar peran masing-masing sektor baik peme-

rintah, organisasi masyarakat maupun sektor swasta dalam kemitraan 

ini akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini selanjutnya 

juga membahas bagaimana kemitraan antara pemerintah, organisasi 

orang tua siswa, organisasi alumni dan pihak swasta bisa terjalin 

sehingga terjadi peningkatan terpenuhinya sarana prasarana sekolah.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi awal di sekolah yang diteliti, pada 

umumnya Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri mengalami kesulitan 

untuk melaksanakan pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana 

jika hanya tergantung kepada pemerintah. SMA negeri yang diteliti 

memiliki sarana prasarana yang belum mencapai standar sarana 

prasarana nasional sedangkan pemerintah memiliki sumber daya yang 

terbatas untuk memenuhi sarana prasarana sekolah. Sementara sekolah 

harus melaksanakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk 

bisa menjamin pelayanan minimal di sekolah untuk pelaksanaan 

pembelajaran. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.  

Tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan pendidikan 

sudah dilaksanakan dalam bentuk antara lain penetapan kebijakan 

pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan 

untuk sarana prasarana belum dapat memenuhi kebutuhan sekolah. 

Pendanaan rutin untuk sarana prasarana belum dialokasikan oleh 

pemerintah, sementara sekolah membutuhkan dana yang tinggi untuk 

pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. 

Dengan kenyataan bahwa pemerintah memiliki sumber daya 

terbatas untuk pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah, 

maka sekolah harus mengupayakan sebuah strategi untuk bisa melak-

sanakan pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan di sekolah. 

Sekolah harus menggandeng aktor-aktor pembangunan selain 
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pemerintah untuk bisa melaksanakan pemenuhan sarana prasarana 

sekolah dengan baik. 

Orang tua siswa, organisasi alumni dan sektor swasta adalah 

aktor pembangunan lainnya yang memiliki potensi untuk 

diberdayakan dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di 

sekolah. Dengan menjalin kemitraan antara pemerintah, orang tua 

siswa, organisasi alumni dan sektor swasta, sekolah memiliki potensi 

untuk memenuhi sarana prasarana sekolah. Modal sosial yang dimiliki 

masyarakat, dalam hal ini organisasi masyarakat dalam bentuk komite 

sekolah atau orang tua siswa dan organisasi alumni, merupakan modal 

pembangunan pendidikan yang penting dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. Dengan terpenuhinya sarana prasarana yang 

memadai di sekolah, akan tercipta kondisi belajar yang mendukung 

pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 

negara ini.  

 Bertitik tolak dari perumusan masalah tersebut, peneliti 

tertarik untuk mendalaminya dengan serangkaian pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1). Bagaimana kondisi ideal dan kondisi nyata pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan di SMA negeri di Kabupaten Purworejo?,  

2). Bagaimana kebutuhan pemenuhan sarana prasarana di sekolah dan 

bagaimana peran pemerintah, orang tua siswa, organisasi alumni dan 

sektor swasta dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SMA 

negeri di Kabupaten Purworejo?  

3). Bagaimana srategi menjalin kemitraan dan meningkatkan peran 

pemerintah, organisasi orang tua siswa, organisasi alumni dan sektor 

swasta dalam kemitraan untuk memenuhi sarana prasarana pendidikan 

di SMA negeri di Kabupaten Purworejo? 

 4). Bagaimana modal sosial melandasi prinsip-prinsip kemitraanPublic 
Organization Private Partnership dalam pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan di SMA negeri di Kabupaten Purworejo? 
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Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menganalis dan 

mendeskripsikan peran kemitraan antara pemerintah, orang tua siswa, 

alumni dan sektor swasta, dengan unsur-unsur modal sosial yang 

dimilikinya dalam pemenuhan sarana prasarana untuk mewujudkan 

layanan pendidikan sehingga tercipta sumber daya manusia yang 

berkualitas. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk 1) 

Mendeskripsikan kondisi ideal dan kondisi nyata pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan di SMA negeri di Kabupaten Purworejo, 2) 

Mendeskripsikan kebutuhan pemenuhan sarana prasarana di sekolah 

dan peran pemerintah, orang tua siswa, organisasi alumni dan sektor 

swasta dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SMA negeri 

di Kabupaten Purworejo, 3) Mendeskripsikan srategi menjalin 

kemitraan dan meningkatkan peran pemerintah, organisasi orang tua 

siswa, organisasi alumni dan sektor swasta dalam kemitraan dalam 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SMA negeri di Kabupaten 

Purworejo, dan 4) Mendeskripsikan modal sosial yang melandasi 

prinsip-prinsip kemitraan Public Organization Private Partnership 

dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SMA negeri di 

Kabupaten Purworejo. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritik dari penelitian ini yaitu memberikan masukan 

dalam pengembangan teori tentang model kemitraan dengan 

memberdayakan modal sosial dari organisasi masyarakat: orang tua 

siswa dan alumni dan sektor swasta untuk melaksanakan pemenuhan 

sarana prasarana sekolah. Sedangkan manfaat praktis: pertama bagi 

sekolah yaitu memberikan deskripsi kondisi ideal dan kondisi nyata 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SMA Kabupaten 

Purworejo, memberikan deskripsi tentang kebutuhan pemenuhan 

sarana prasarana di sekolah dan peran pemerintah, orang tua siswa, 

organisasi alumni dan sektor swasta dalam pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan dan memberikan deskripsi tentang strategi 
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menjalin kemitraan dan meningkatkan peran pemerintah, organisasi 

orang tua siswa, organisasi alumni dan sektor swasta dalam kemitraan 

dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah. Kedua, bagi 

orang tua siswa, organisasi alumni dan sektor swasta yaitu memberikan 

deskripsi tentang kebutuhan pemenuhan sarana prasarana pendidikan 

di sekolah dan peran serta potensi modal sosial mereka dalam 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan ketiga bagi pemerintah 

yaitu memberikan deskripsi tentang kebutuhan pemenuhan sarana 

prasarana di sekolah dan peran pemerintah dalam pengambilan 

kebijakan pendidikan dan pembiayaan pendidikan dalam pemenuhan 

sarana prasarana pendidikan di sekolah. 

 

Sistematika Disertasi 

Buku ini terdiri dari beberapa bab yaitu 1) Pendahuluan, bab 

ini membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 2) Kajian 

teori, bab ini membahas teori tentang pembangunan, kemitraan, peran 

negara, orang tua siswa, organisasi alumni dan sektor swasta dalam 

kemitraan dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah, 3) 

Metode penelitian, bab ini membahas lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, kerangka pemilihan target informan, metode 

pengumpulan data dan tehnik analisis data, 4) Gambaran umum 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah di SMA Negeri 1, 3 

dan 9 Purworejo, bab ini membahas sarana prasarana ideal dan kondisi 

nyata sarana prasarana yang ada, 5) Kebutuhan sarana prasarana 

pendidikan di sekolah, kemitraan dan peran pemerintah, orang tua 

siswa, alumni dan sektor swasta dalam kemitraan, bab ini membahas 

kebutuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah yang diteliti, 

kemitraan dan peran pemerinah, orang tua siswa, alumni dan sektor 

swasta dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah, 6) 

Strategi peningkatan peran mitra dalam pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan di sekolah, bab ini membahas strategi yang dilakukan 

masing-masing mitra dalam menjalin kemitraan, 7) Modal Sosial yang 
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melandasi prinsip-prinsip kemitraan, bab ini membahas modal sosial 

yang menjadi prinsip kemitraan sehingga kemitraan dapat 

dilaksanakan, dan 8) Model kemitraan Public Organization Private 
Partnership, bab ini membahas model kemitraan POPP secara 

menyeluruh, dan 9) Penutup, bab ini membahas simpulan, implikasi 

teoretis dan implikasi kebijakan.  

 

 


