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Bab II 

PEMBANGUNAN, KEMITRAAN, PERAN 

NEGARA, MASYARAKAT, MODAL SOSIAL 

DAN SEKTOR SWASTA DALAM 

PEMBANGUNAN DAN PEMENUHAN 

SARANA PRASARANA 

 

Pembangunan 

 Membahas pembangunan pendidikan dengan fokus 

pemenuhan sarana prasarana sekolah untuk dapat memberikan 

pelayanan pendidikan yang mendukung pembelajaran, tidak bisa lepas 

dari pembahasan tentang pembangunan. Terdapat banyak teori tentang 

pembangunan. Pembangunan menurut Crew and Harrison (1998), 

adalah sebuah tujuan, sebuah cita-cita menuju yang dicita-citakan oleh 

lembaga dan individu-individu dan nantinya akan membawa 

perubahan positif yang baik (development is clearly also an ideal, an 
objective towards which institutions and individuals claim to strive). 
Sedangkan Arif (2000) menuliskan bahwa, tujuan utama pembangunan 

adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan lebih baik. 

Istilah pembangunan juga merujuk pada tujuan perubahan sosial atau 

alat untuk mencapai tujuan: visi untuk hidup lebih baik (lebih kaya 

secara materi, lebih moderen secara kelembagaan dan lebih efisien 

secara tehnologi) atau untuk menyusun  alat-alat untuk  mencapai 

tujuan tersebut (Goulet, 1995).  

Menurut Soetomo (2009), pembangunan adalah proses 

perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Kondisi yang 

lebih baik sering diterjemahkan dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sering digunakan sebagai 

indikator keberhasilan pembangunan, walaupun ada indikator lain 
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yang bervariasi tergantung pada perspektif yang mendasari proses dan 

kebijakan pembangunan. Menurut Soetomo, pembangunan dikatakan 

berhasil apabila hasil pembangunan sudah bisa dirasakan oleh semua 

lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin, bukan hanya 

segelintir orang saja, atau dengan kata lain apabila hasil pembangunan 

sudah bisa terdistribusikan secara merata kepada semua lapisan 

masyarakat. Soetomo menegaskan pembangunan seharusnya menggu-

nakan 4 acuan yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, pembangun-

an sumber daya manusia, dan kesinambungan. Pembangunan yang 

didasarkan pada perspektif pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

diimplementasikan dengan program yang mendorong berbagai usaha 

produktif dan memanfaatkan berbagai peluang untuk meningkatkan 

kehidupan masyarakat. Pembangunan harus mampu memberikan 

jaminan kepada setiap warga masyarakat untuk dapat menikmati 

kehidupan minimal pada tingkat pemenuhan kehidupan dasar.  

Ada tiga sumberdaya dalam pembangunan yaitu sumberdaya 

alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya sosial (Soetomo, 2009). 

Sumberdaya alam merupakan sumber daya yang penting dalam 

pembangunan, masyarakat memanfaatkan sumberdaya alam untuk 

memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya. Sumberdaya 

pembangunan yang kedua yaitu sumberdaya manusia. Sumberdaya 

manusia adalah manusia dengan segala aktivitasnya. Soeroto (dalam 

Soetomo, 2009) menuliskan, yang dimaksud sumberdaya manusia 

dalam tinjauan yang lebih ekonomis adalah semua kegiatan manusia 

yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan 

produktif kepada masyarakat. Dalam pembangunan yang perlu 

diperhatikan dalam sumberdaya manusia adalah kuantitas, kualitas, 

aktualisasi diri dan partisipasi. Kuantitas sumberdaya manusia yang 

besar adalah potensi dalam pembangunan apabila kuantitas tersebut 

diimbangi dengan kualitas yang tinggi. Tanpa kualitas yang tinggi, 

kuantitas sumber daya manusia yang besar akan menjadi beban 

nasional dalam pembangunan.  

Berbicara mengenai kualitas sumberdaya manusia maka 

pembangunan pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam 
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pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia ditentukan antara lain 

oleh tingkat pendidikan selain oleh lingkungan kesehatannya dan usia. 

Untuk menciptakan sumberdaya manusia yang potensial dalam 

pembangunan, pembangunan pendidikan harus mampu meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, 

wawasan, kemampuan mengantisipasi masalah dan keterampilannya. 

Fungsi hakiki pembangunan pendidikan adalah mempersiapkan 

sumber daya manusia berkualitas yang akan menjadi pelaku-pelaku 

dalam menjalankan fungsi dari berbagai bidang kehidupan yang 

bersangkutan. Karena berkaitan dengan fungsi tersebut, maka 

berjalannya sistem pendidikan tidak boleh lepas dari perubahan yang 

sedang dan akan terjadi. Hal ini ditekankan pula oleh Soelarso bahwa 

pendidikan harus bersifat antisipasif (orasi ilmiah, Mei 1995, di UKM). 

Aktualisasi diri dan partisipasi sumberdaya manusia sangat 

berperan dalam pembangunan karena manusia adalah subyek 

pembangunan. Pembangunan yang baik adalah dari oleh dan untuk 

masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat akan menentukan jalannya 

pembangunan. Ife (2002) menyatakan bahwa, kunci keberhasilan 

pembangunan adalah adanya partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat.   

Sumberdaya pembangunan yang ketiga yaitu sumberdaya 

sosial. Fukuyama (dalam Soetomo, 2009) mengatakan bahwa, 

sumberdaya sosial sering disebut modal sosial yaitu serangkaian nilai-

nilai dan norma-norma informal yang dimiliki bersama para anggota 

masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerja sama diantara 

mereka. Hal-hal penting dalam modal sosial yaitu adanya interaksi 

sosial, kepercayaan (trust), saling membantu (reciprocal), jejaring, dan 

solidaritas. Putnam, et al (dalam Suharto, 2007) mendefinisikan   modal 

sosial sebagai penampilan organisasi sosial, termasuk kepercayaan, 

norma-norma, dan jaringan atau jejaring yaitu ikatan dalam 

masyarakat, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan 

memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan 

bersama. Modal sosial yang kuat akan mendukung pembangunan 

karena tindakan yang saling menguntungkan terjadi di masyarakat 
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dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Modal sosial membuat 

anggota masyarakat mendapatkan jaminan rasa aman, merasa 

terlindungi, memperolah kesejateraan dan mendapat kesempatan 

untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Modal sosial merupakan  

syarat yang harus dipenuhi  bagi pembangunan manusia, pembangunan 

ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. 

 Dilihat dari uraian tentang pembangunan diatas, adalah 

merupakan hal yang sangat penting untuk melaksanakan 

pembangunan pendidikan yaitu untuk meningkatkan sumberdaya 

manusia yang akan berperan sebagai subyek pembangunan dan untuk 

membangun sumberdaya sosial yaitu membentuk nilai-nilai dan 

norma-norma informal yang dimiliki bersama oleh sebuah masyarakat.  

 

Kemitraan  

Pengertian Kemitraan  

Partnership atau kemitraan dalam pembangunan diartikan 

sebagai ―an ongoing working relationship where risks and benefits are 
shared‖ atau hubungan kerja yang berlangsung dimana resiko dan 

keuntungan ditanggung bersama. Bailey dan Dolan (2011) mengatakan 

bahwa, istilah kemitraan berawal dari kerjasama pembangunan atau 

development co-operation saat perang dingin, dekolonisasi dan proses 

globalisasi. Kemitraan menjadi konsep sentral dalam kerjasama 

pembangunan di era 80-an. Selama 50 tahun istilah kerjasama 

pembangunan terus berubah-ubah dan berevolusi, dan saat ini 

cenderung diartikan sebagai partisipasi, pemberdayaan, pengurangan 

kemiskinan  (Cornwall and Brock, 2006), dan yang paling akhir adalah 

kemitraan/ partnership (Crawford, 2003).   

Mohiddin (1998), Fowler (2000), Crew dan Harrison (1998) 

menuliskan bahwa Partnership adalah jalan dua arah yang didasarkan 

pada hak dan kewajiban bersama dimana masing-masing mitra 

membawa keahlian dan pengalaman yang berbeda tapi saling 

melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama.  
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Istilah kemitraan muncul menjadi istilah yang unggul di 

laporan Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD). Organisasi untuk kerjasama Ekonomi dan Pembangunan  

(1996),  yang berjudul Shaping the 21st Century: The Contribution of 
Development Co-operation (membentuk abad 21: Kontribusi 

Kerjasama Pembangunan) yang mendefinisikanpartnership sebagai 

kemitraan antara negara-negara industri dengan negara-negara 

berkembang berdasar pada persetujuan yang menggambarkan 

tanggung jawab bersama atas kepentingan bersama. Lebih rinci 

OECD/DAC menjelaskan bahwa (a) dalam partnership, kerjasama 

pembangunan tidak berusaha mengerjakan proyek untuk negara- 

negara berkembang tetapi bersama-sama dengan negara berkembang, 

(b) pembangunan berdasar partnership harus dilihat sebagai usaha 

kolaboratif untuk membantu negara-negara berkembang dalam 

meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan banyak hal bagi 

mereka sendiri, (c) pendekatan paternalistic tidak ada dalam bingkai 

partnership dan (d) pelaku-pelaku lokal harus sangat progresif 

mengambil peran dalam mengemban tanggung jawab pembangunan 

mereka sendiri. 

Mohiddin (1998) mengatakan bahwa, kemitraan adalah ―the 
‗highest stage of working relationship between different people 
brought together by commitment to common objectives, bonded by 
long experience of working together, and sustained by subscription to 
common vision‖, artinya kemitraan adalah tingkatan hubungan kerja 

yang paling tinggi antar orang untuk membawa bersama-sama 

komitmen menuju tujuan bersama, diikat oleh pengalaman yang lama 

dalam bekerja sama dan diberlanjutkan dengan adanya visi yang sama. 

Sedangkan Fowler (2000) menerangkan bahwa, kemitraan memiliki 

karakteristik antara lain: jangka panjang, tanggung jawab bersama, 

kewajiban bersama, kesetaraan, saling menguntungkan dan seimbang 

dalam kekuasaan. Istilah ‗partnership‘ mengisyaratkan equality, 
respect, reciprocity dan ownership (Gutierrez, 2008). 

Istilah kemitraan/partnership kemudian menjadi sebuah 

gagasan besar dalam wacana pembangunan selama 20 tahun terakhir 
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ini (Kayizzi-Mugerwa, 1998).  Istilah kemitraan juga digunakan dalam 

tujuan pembangunan millenium atau Millenium Development Goals 
(MDGs), istilah ini terdapat dalam tujuan yang ke 8 yaitu global 
partnership for development atau kemitraan global dalam 

pembangunan.  Kemitraan dalam pembangunan kemudian diperkuat 

dalam Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005) and the Accra 
Agenda for Action (2008). 

Crew dan Harrison (1998) menekankan bahwa,Partnership 
emphasized its role in ensuring aid effectiveness and efficiency, the 
reduction of corruption, and the provision of assistance rather than 
mutual benefits and reciprocity, bahwa kemitraan menekankan 

perannya dalam meyakinkan keefektifan dan efisiensi, pengurangan 

korupsi dan pendampingan daripada keuntungan bersama dan saling 

berbalas.  

Menurut World Bank (1998), partnership adalah ciri utama 

pembangunan, dimanapartnership sebagai hubungan kerjasama antara 

kesatuan-kesatuan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama 

melalui pembagian peran dan kerja yang saling menguntungkan dan 

disetujui. Dijelaskan oleh World Bank bahwa kunci membangun 

partnership adalah adanya spesifikasi dan tujuan bersama yang akan 

dicapai, persetujuan pada cara yang ditentukan dan pembagian yang 

tepat akan peran untuk meningkatkan keterampilan dan membangun 

sinergi untuk saling melengkapi serta membangun cara untuk 

mencapai keberhasilan dan membuat penyesuaian. Partnership adalah 

cara atau jalan menuju sebuah akhir, dimana tujuan utamanya adalah 

mencapai cita-cita bersama secara lebih efektif dan efisien. 

Dalam buku Guide to Partnership Building dijelaskan bahwa, 

ada 3 hal penting dalam kemitraan yaitu: (1) equality / kesetaraan, (2) 

transparency / transparansi dan (3) mutual benefits / keuntungan 

bersama. Kerjasama atau kemitraan yang kolaboratif memiliki ciri 

antara lain: (1) menciptakan program bersama-sama, (2) mitra 

membawa sumber daya untuk solusi, (3) diskusi antar mitra selalu 

dengan alternatif yang bisa diadaptasi sesuai masyarakat lokal atau 
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peristiwa yang terjadi, (4) mitra mengedepankan transparansi dan (5) 

kemitraan bersifat mendalam, tidak hanya persetujuan kontrak. 

Kemitraan erat hubungannya dengan sharing dan kepercayaan. 

Kemitraan mendorong equality, respect, reciprocity and ownership 

atau kesetaraan, penghormatan, berbalas dan kepemilikan (Gutierrez, 

2008). Sedangkan Wanni (2010), Dochas (2010) dan Crawford (2003) 

menekankan bahwa kemitraan memiliki prinsip inti yaitu: 

1. Reciprocity (berbalasan) 

2. Accountability (akuntabel/tanggung gugat) 

3. Join decision making (pembuatan keputusan bersama) 

4. Respect (penghormatan) 

5. Trust (kepercayaan) 

6. Transparency (transparansi) 

7. Sustainability (keberlanjutan) 

8. Mutual interest (kepentingan bersama) 

Prinsip-prinsip ini yang terjadi dalam kemitraan, artinya 

kemitraan akan berjalan dengan baik sesuai tujuan dibentuknya 

kemitraan apabila prinsip-prinsip ini dilaksanakan. Kemitraan akan 

memberikan hasil apabila masing-masing mitra memberikan kontribusi 

yang baik dan dibalas dengan perbuatan baik, ada kepercayaan, saling 

menghormati antara satu mitra dengan mitra  yang lain, dan program 

kemitraan dijalankan oleh mitra dengan mengedepankan pengambilan 

keputusan bersama, dijalankan secara transparan dan akuntabel, 

dilaksanakan secara berkelanjutan dan demi kepentingan bersama. 

Salah satu prinsip di atas yaitu Reciprocity, diartikan sebagai 

merespon tindakan positif dengan tindakan positif yang lain sehingga 

menghasilkan tindakan-tindakan yang baik (Falk &  Fischbacher, 

2006). Reciprocity dalam konstruk sosial menjelaskan bahwa seseorang 

biasanya akan membalas sebuah tindakan yang baik dengan tindakan 

yang lebih baik dan sebaliknya membalas tindakan yang buruk dengan 

tindakan yang lebih buruk. Ketika menerima tindakan yang baik 

seseorang mempunyai kecenderungan untuk membalas dengan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Armin_Falk
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tindakan yang baik. Mereka merasa memiliki kewajiban untuk 

membalasnya dengan tindakan yang baik juga.  

Sedangkan akuntabilitas di sini dimaknai sebagai, kewajiban 

individu atau organisasi untuk melaporkan kegiatan, mengambil 

tanggung jawab dan membuka hasil kegiatan dengan cara transparan. 

Akuntabilitas juga termasuk tanggung jawab keuangan dan properti 

yang dipercayakan. 

World Bank dalam Accountability in Governance menjelaskan 

bahwa, akuntabilitas akan muncul ketika ada hubungan antara 

individu atau badan dan adanya kinerja atau fungsi dari individu atau 

badan tersebut yang menjadi bagian dari pemeriksaan, tujuan atau 

permintaan pihak lain untuk memberikan informasi atau justifikasi 

terhadap kegiatan-kegiatan individu atau badan tersebut. Menurut 

World Bank, akuntabilitas meliputi 2 tahapan yaitu kemampuan 

menjawab, dimana individu atau badan atau pemerintah, agen atau 

pegawainya memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi tentang 

keputusan dan tindakan mereka, dan menyampaikan ke masyarakat 

dan lembaga. 

Selain reciprocity dan akuntabilitas, prinsip yang juga melandasi 

kemitraan adalah pengambilan keputusan bersama. Dalam kemitraan 

masing-masing mitra memiliki hak dan kewajiban untuk ikut membuat 

keputusan bersama. Keputusan bersama ini merupakan tujuan yang 

akan dicapai bersama-sama antara pihak atau mitra dalam kemitraan. 

Salah satu mitra tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa 

melibatkan mitra yang lain karena keputusan itu nantinya akan 

mengikat semua mitra.  Seperti disebutkan oleh Wanni, Dochas dan 

Crawfors bahwa join decision making atau pengambilan keputusan 

bersama adalah merupakan salah satu prinsip inti dalam kemitraan.  

―Core principles of reciprocity, accountability, join decision 
making, respect, trust, transparency, sustainability and 
mutual interests have been highlighted in the literature.‖ 
(Wanni, 2010; Dochas, 2010; Crawford, 2003). 

Kemitraan akan berjalan dengan baik apabila menjalankan 

prinsip saling menghormati. Masing-masing mitra menghormati mitra 
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lainnya. Dikatakan bahwa saling menghormati ini tetap 

mengedepankan pencapaian tujuan bersama. Masing-masing mitra 

harus menghargai kewajiban dan independensi mitra lainnya dengan 

mengenali keterbatasan masing-masing mitra, bahwa: 

―The participants must respect each other's mandates, 
obligations and independence and recognize each other's 
constraints and commitments. Mutual respect must not 
preclude organizations from engaging in constructive 
dissent.‖ (www.globalhumanitarianpaltforms.org) 

Prinsip lain yang juga dikemukakan oleh para ahli adalah 

kepercayaan. Kepercayaan atautrust menjadi topik yang penting dalam 

berbagai disiplin ilmu seperti manajemen, etika, sosiologi, psikologi 

dan ekonomi.Trust diartikan sebagai kepercayaan kepada orang lain 

atau kesatuan lainnya. Colquitt, Scott and LePine (2007) menjelaskan 

bahwa, yang dimaksud dengan trust adalah kemauan untuk menerima 

kerentanan seseorang berdasarkan harapan yang positif pada tindakan- 

tindakannya. Trust juga diartikan sebagai karakter seseorang yang 

menginspirasi harapan positif pada orang lain (Butler & Cantrell, 1984; 

McKnight et al., 1998 dalam Colquitt,  Scott and LePine, 2007). 

Trust dianggap sebagai bahan yang fundamental untuk memotivasi 

hubungan kerja yang produktif  dan memobilisasi keuntungan bisnis 

yang kompetitif.  Romano (2003) menjelaskan bahwa,trust adalah (1) 

harapan akan pengaruh dari hasil yang diharapkan, (2) keterbukaan 

terhadap pengaruh dari konsekuensi yang akan diterima dan (3) 

kecenderungan terhadap pengaruh dari manifestasi yang disukai. 

Romano lebih jauh menjelaskan bahwa: 

―Trust is a subjective assessment of another‘s influence in 
terms of the extent of one‘s perceptions about the quality 
and significance of another‘s impact over one‘s outcomes in a 
given situation, such that one‘s expectation of, openness to, 
and inclination toward such influence provide a sense of 
control over the potential outcomes of the situation.‖ 

Bahwa kepercayaan adalah penilaian subyektif seseorang 

terhadap pengaruh orang lain dan tingkat persepsi tentang kualitas dan 

pentingnya dampak orang lain tersebut terhadap hasil kinerja dalam 
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situasi tertentu, dimana harapan, keterbukaan dan kecenderungan 

terhadap pengaruh tersebut bisa memberikan kendali terhadap hasil 

yang diharapkan. 

McKnight dan Chervany (2000) dalam Trust and Distrust 
Definition menjelaskan bahwa, seseorang layak dipercaya kalau 

memiliki hal-hal seperti niat yang baik, kejujuran, moral yang baik, 

keahlian dan perhatian. Lebih jauh mereka menjelaskan bahwa 

seseorang layak dipercaya kalau memiliki benevolence, integrity, 
competence dan predictability. Yang dimaksud dengan benevolence 

adalah memiliki perhatian dan motivasi untuk berbuat demi 

kepentingan orang lain, integrity adalah membuat keyakinan yang 

baik, berkata yang sebenarnya dan menepati janji. Sedangkan yang 

dimaksud dengan competence adalah memiliki kemampuan atau 

kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang harus dikerjakan, dan yang 

dimaksud dengan predictability adalah tindakan yang konsisten untuk 

diprediksi dilakukan pada kondisi tertentu.  

Prinsip selanjutnya adalah transparansi. Transparansi diartikan 

sebagai keterbukaan, yaitu membuat mudah bagi pihak-pihak lain 

untuk melihat bagaimana sebuah kinerja dilakukan. Bauhr dan Grimes 

(2013), menjelaskan transparansi dalam arti sempit adalah memberikan 

informasi yang relevan untuk mengevaluasi sebuah lembaga. 

Sedangkan Kaufmann (dalam Bauhr dan Grimes, 2013) 

menuliskan bahwa, transparansi adalah aliran informasi yang akurat 

dan terpercaya di bidang ekonomi, sosial dan politik yang bisa diakses 

oleh semua stakeholder atau pemangku kepentingan. Perspektif ini 

menegaskan bahwa transparansi tidak hanya mengenai ketersediaan 

informasi tetapi juga keterpercayaan dan aksesibilitas. Kaufmann 

menegaskan lebih jauh bahwa informasi yang tersedia mencakup isi, 

kualitas dan frekuensi.  

Sustainability merupakan salah satu prinsip yang mendasari 

kemitraan. Sustainability juga diartikan capable of being sustained atau 

kemampuan untuk tetap berkelanjutan. Salah satu definisi yang paling 
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sering dikutip, yaitu definisi dalam Our Common Future, atau laporan 

komisi Brundtland dari PBB bahwa: 

―Sustainable development is development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs.‖  

atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mempersulit generasi yang akan 

datang untuk memenuhi kebutuhannya.  

 Kemitraan memiliki prinsip sustainability artinya bahwa 

kemitraan berjalan untuk jangka waktu yang lama. Mohiddin (1998) 

mengatakan bahwa, kemitraan bisa bertahan lama karena masing-

masing mitra memiliki visi yang sama: 

―Partnership as the highest stage of working relationship 
between different people brought together by commitment to 
common objectives, bonded by long experience of working 
together, and sustained by subscription to common visions‖. 

Dengan kata lain, salah satu alasan sebuah kemitraan dapat 

bertahan lama apabila masing-masing mitra memiliki visi yang sama 

yaitu tujuan yang ingin dicapai sama. Masing-masing pihak 

menentukan untuk bermitra karena untuk mencapai visi mereka tidak 

dapat melakukannya sendiri namun membutuhkan pihak lain yang 

memiliki visi yang sama untuk bersama-sama bekerja sama dengan hak 

dan tanggung jawab sesuai potensi masing-masing untuk mencapai visi 

bersama-sama.  

 Prinsip yang kedelapan adalah mutual interest yang diartikan 

sebagai kepentingan bersama, merupakan salah satu prinsip yang 

mendasari jalannya kemitraan POPP. Masing-masing mitra memiliki 

kepentingan bersama untuk dicapai dalam kemitraan. Merujuk kutipan 

di atas, USAID (1995) menjelaskan bahwa, partnership adalah jalan dua 

arah yang didasarkan pada hak dan kewajiban bersama dimana masing-

masing mitra membawa keahlian dan pengalaman yang berbeda tapi 

saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama.  
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Fowler (2000) menerangkan bahwa, kemitraan memiliki 

karakteristik antara lain jangka panjang, tanggung jawab bersama, 

kewajiban bersama, kesetaraan, saling menguntungkan dan seimbang 

dalam kekuasaan.  

Kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat dan sektor 

swasta akan berjalan dengan baik apabila prinsip-prinsip tersebut 

dilaksanakan. Kemitraan dilaksanakan dengan saling membalas 

kebaikan, akuntabel, pengambilan keputusan dilakukan bersama sama, 

saling menghormati, saling percaya, transparan, untuk jangka panjang 

atau berkelanjutan dan demi mencapai kepentingan bersama.  

Public Private Partnership 

Dijelaskan pada teori kemitraan di atas bahwa, kemitraan 

awalnya adalah istilah yang dipakai dalam dunia bisnis dimana 

bebarapa perusahaan bekerja sama untuk mencapai keuntungan 

bersama. Kemitraan kemudian menjadi gagasan besar dalam 

pembangunan, karena dengan bermitra yaitu bekerja sama antar 

beberapa sektor akan lebih mudah untuk melaksanakan pembangunan. 

Pembangunan selama ini dianggap hanya merupakan tanggung jawab 

pemerintah. Pembangunan adalah kewajiban negara atas rakyatnya 

untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan kesejahteraan 

dan membuat hidup menjadi lebih baik. Tuntutan jaman membuat 

tuntutan akan pembangunan menjadi semakin tinggi, sedangkan 

pemerintah memiliki sumberdaya yang terbatas. Pemerintah tidak 

mampu memenuhi tuntutan pembangunan yang semakin tinggi, untuk 

itulah pemerintah membutuhkan aktor-aktor pembangunan lainnya 

yang ikut bertanggung jawab melaksanakan pembangunan. 

Bank Dunia bahkan mengatakan bahwa kemitraan adalah ciri 

utama dalam pembangunan. Kemitraan dalam pembangunan adalah 

kemitraan antara pemerintah dan non pemerintah atau privat. 

Kemitraan ini dikenal dengan nama Public Private Partnership (PPP) 
yaitu kemitraan antara publik/pemerintah dan non pemerintah atau 

privat.  

Lee (2006) mengatakan bahwa PPP adalah: 
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―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).‖ 

Bahwa public private partnership adalah aliansi suka rela 

antara aktor yang bermacam-macam dari sektor yang berbeda dimana 

mereka setuju untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau 

memenuhi kebutuhan khusus yang melibatkan resiko, tanggung jawab, 

alat-alat dan kompetensi bersama. Dalam kemitraan ini aliansi atau 

kerjasama bersifat suka rela, dimana masing-masing pihak atau sektor 

setuju karena keinginannya sendiri untuk bekerja sama dengan pihak 

lain untuk mencapai kepentingan atau tujuan bersama.  

Menurut Lee (2006), public private partnership biasanya hanya 

melibatkan dua pihak yaitu public dan private atau pemerintah dan 

pihak swasta. Tetapi sering terjadi partnership melibatkan 3 pihak 

yaitu publik, privat dan masyarakat atau pemerintah, pihak swasta dan 

masyarakat.Partnership ini akan kuat apabila kekuatan aliensi dan 

kompetensi yang dibawa oleh masing- masing pihak itu kuat. Dalam 

konteks tujuan pembangunan nasional di sebuah negara, 3 pihak/sektor 

dalam partnership akan membawa hal yang berbeda, pihak swasta 

membawa sumber finansial, keterampilan proyek dan manajemen. 

Pihak pemerintah membawa kekuasaan peraturan, koordinasi strategis, 

anggaran pengeluaran dan visi holistik tentang program, sedangkan 

masyarakat membawa pengetahuan lokal, komitmen dan keberadaan 

masyarakat lokal.  

Tiga sektor dalam partnership ini kemudian diperjelas bahwa 

yang dimaksud dengan private adalah pihak swasta seperti perusahaan, 

dalam bagan berikut private digambarkan sebagai company. Public 

diartikan pemerintah/government dan masyarakat dituliskan civil 
society. Partnership dalam program-program pembangunan yang 

melibatkan donor digambarkan sebagai tiga pihak yang bekerja sama 

untuk mencapai tujuan bersama namun hadir dengan potensi yang 

berbeda. Program pembangunan kemitraan dapat dilihat dalam bagan 

berikut:  
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Gambar 2.1 : Program Pembangunan 

Dalam skema di atas ada 3 entitas selain donor yaitu public, 
private dan community atau pemerintah/negara, swasta dan 

masyarakat 

1. Pemerintah/Negara 

Yang dimaksud dengan public atau publik adalah negara. Tan, 

Allen & Overy (2012) dalam Public Private Partnership menjelaskan 

bahwa  Public Private Partnership (PPP) adalah istilah yang digunakan 

untuk mendeskripsikan program atau skema yang disponsori oleh 

pemerintah dengan melibatkan pihak swasta untuk membiayai atau 

menfasilitasi pengadaan layanan bagi masyarakat atau pengadaan aset 

infrastruktur masyarakat. Publik dalam kemitraan ini diartikan sebagai 

pemerintah. Dimana pemerintah memiliki kekuatan untuk memulai 

kemitraan dengan membuat inisiatif atau merancang program.  

Partnership British Columia (2012) dalam bukunya An 
Inroduction to Partnership menjelaskan bahwa: 

―A public private partnership is a legally-binding contract 
between government and business for the provision of assets 
and the delivery of services that allocates responsibilities and 
business risks among the various partners. In a P3 
arrangement, government remains actively involved 
throughout the project‘s life cycle.‖ 

• Local knowledge 

• Independence 

• Longevity of local  

•presence 

•Budget Support 

•Grants 

•PPP 
expertise/Broker 

•Risk finance 
 

• Strategic coordination 

•Regulatory powers 

• Expendenditure  

•budgets 

• Financial & Accounting 
Skills 

•Marketing Skills 

•Project Management 
Skills 

•Distribution network 

•produce R and D private public 

community donor  



Pembangunan, Kemitraan, Peran Negara, Masyarakat, Modal Sosial dan Sektor Swasta 
dalam Pembangunan dan Pemenuhan Sarana Prasarana 

31 

Dijelaskan di sini bahwa PPP adalah kontrak antara 

pemerintah dan swasta untuk pengadaan aset dan layanan jasa yang 

mengalokasikan tanggung jawab dan resiko bisnis diantara para mitra. 

Dalam PPP pemerintah terus terlibat selama proyek itu berlangsung. 

Partnership Bristish Columbia mengartikan publik dalam PPP sebagai 

pemerintah.  

Sementara  Kartasasmita (1996) menuliskan bahwa, pemerintah 

harus memprakarsai kemitraan tersebut paling tidak untuk 

menciptakan iklim yang merangsang kemitraan antara lain dengan 

cara:  

a) Mengembangkan kebijaksanaan dan strategi pembangunan 

yang jelas, yang tercermin baik pada tujuan, arahan maupun 

indikator-indikator kebijaksanaan (policy indicators). 

b) Menetapkan prioritas pembangunan yang realistis dan diikuti 

oleh semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha dan 

masyarakat. Untuk itu perlu kesepakatan di antara berbagai 

pelaku pembangunan ini, dan karena itu perlu ada dialog-

dialog. 

c) Memantapkan mekanisme komunikasi yang lancar dan 

transparan. Transparansi erat kaitannya dengan tingkat 

partisipasi dan oleh karena itu, sejak pada tahap awal 

mekanisme kemitraan yang transparan harus dikembangkan 

dan dimantapkan. 

d) Mengembangkan pilihan-pilihan atas pola-pola kemitraan yang 

dapat mencakup kepentingan-kepentingan yang ada di 

berbagai lapisan dan golongan masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat berperanserta seluas-luasnya dalam 

kemitraan pembangunan. 

e) Menyiapkan rencana pengembangan kemitraan yang 

mencakup rencana investasi pemerintah, swasta dan 

masyarakat sebagai bagian dari pembangunan nasional. 
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f) Menyiapkan kerangka peraturan dan arahan serta pedoman 

yang dapat menjadi acuan terutama bagi swasta dan masyarakat 

dan juga menjamin kepastian usaha. 

2. Swasta 

Dalam kemitraan Public Private Partnership, private diartikan sebagai 

pihak swasta. Petkoski, Jarvis dan  Garza (2006) mengatakan: 

―Many of the traditional development actors in the public 
and civilsociety sectors now recognize the increasing 
difficulty of tackling certain global problems in a unilateral 
manner. There are occasions when the private sector,often in 
partnership with government, civil society or both, can be 
better positioned to provide solutions because of its resources 
(financial and in-kind),innovation and management skills.‖ 

bahwa, banyak pelaku pembangunan tradisional dalam sektor 

pemerintah dan masyarakat sekarang mengakui kesulitan yang 

semakin meningkat dalam menangani masalah-masalah global dengan 

cara sepihak. Sering pihak swasta harus ditempatkan dalam bentuk 

partnership untuk memberikan solusi karena pihak swasta bisa 

menyediakan sumber-sumber seperti keuangan, inovasi dan 

keterampilan manajemen.  

3. Masyarakat  

 Horton &  Hunt (1968),mendefinisikan masyarakat sebagai 

kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam 

waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai 

kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam 

kelompok/kumpulan manusia tersebut. 

Masyarakat memiliki unsur-unsur yang penting seperti:  

1) Sekelompok orang. Masyarakat terdiri dari sekelompok orang 

bukan hanya satu atau dua individu. 

2) Wilayah tertentu. Masyarakat mendiami wilayah tertentu, 

memiliki daerah geografis untuk tinggal bersama. 
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3) Sentimen. Masyarakat memiliki sentimen yang sama yaitu 

perasaan kebersamaan dan rasa memiliki yang sama. 

4) Kesamaan. Masyarakat juga memiliki kesamaan atau likeness 
seperti cara hidup, budaya, tradisi, bahasa dan lain-lain. 

5) Permanen. Masyarakat berbeda dengan gerombolan atau 

kerumunan, masyarakat menetap di suatu wilayah untuk 

jangka waktu yang lama. 

6) Netralitas. Masyarakat itu netral,mereka terbentuk bukan 

disengaja demi kepentingan tertentu tetapi mereka tumbuh 

dengan sendirinya. 

7) Nama tertentu. Nama ini merujuk pada identitas, kenyataan, 

individualitas dan sering menunjukkan kepribadian 

anggotanya.  

8) Ukuran. Masyarakat memiliki ukuran kecil atau besar. Sebuah 

masyarakat kecil termasuk dalam masyarakat yang lebih luas. 

Misalnya masyarakat desa termasuk masyarakat sebuah kota.  

9) Tujuan yang lebih besar. Masyarakat memiliki beberapa tujuan 

yang sama. Masyarakat bekerja untuk mencapai tujuan yang 

sama. 

10) Aturan. Masyarakat memiliki aturan yang ditaati dan 

dilaksanakan bersama-sama. Tradisi, norma, budaya, aturan 

merupakan rambu-rambu masyarakat dalam bertindak, 

berperilaku dalam menjalani kehidupan bersama.  

Dilihat dari unsur elemennya, masyarakat bisa diartikan 

sebagai sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu, memiliki 

rasa memiliki yang sama,  memiliki kesamaan cara hidup, budaya, 

tradisi, bahasa dan lain-lain, mendiami suatu wilayah dalam jangka 

waktu yang lama, yang tumbuh secara alami bukan dibentuk untuk 

kepentingan tertentu, memiliki identitas tertentu, memiliki tujuan 

bersama dan memiliki aturan bersama. 
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Dalam public private partnership, masyarakat (community) 

berperan dalam menjalankan pembangunan. Program kemitraan 

pembangunan antara pemerintah, swasta dan masyarakat mampu 

meningkatkan pelaksanaan pembangunan.  Kartasasmita pada tahun 

2006 telah menuliskan peran kemitraan antara pemerintah dengan 

masyarakat dan pihak swasta. Dalam pidatonya Kartasasmita 

menjelaskan bahwa pada saat itu pembangunan di Indonesia mem-

butuhkan dana 815 trilliun rupiah dimana 500 trilliun diperuntukkan 

bagi pembangunan infrastruktur. Menurut Kartasasmita tiga perempat 

dana itu bisa digerakkan oleh masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh 

karena itu pembangunan saat itu diletakkan atas dasar kerangka 

kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.                

Kemitraan pada hakikatnya merupakan wujud yang ideal 

dalam peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan didasari 

atas hubungan antar pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang 

saling menunjang dan saling menguntungkan, serta saling menghidupi 

berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Setiap pelaku usaha 

memiliki potensi, kemampuan dan keistimewaan tersendiri, walaupun 

berbeda ukuran, jenis, sifat, dan tempat usahanya. Setiap pelaku usaha 

juga memiliki kelebihan dan kekurangannya.  

Colverson dan Perera (2011) menjelaskan bahwa, PPP memi-

liki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari PPP antara lain: 

1. Meningkatkan efisiensi, keahlian dan inovasi pihak swasta 

untuk berkontribusi lebih baik dalam meningkatkan 

infrasrtuktur dan menghemat lebih banyak biaya dan waktu 

dalam fase konstruksi dan pelaksanaan, meningkatkan nilai 

uang proyek. 

2. Mendistribusikan/membagi resiko program dalam keuangan, 

waktu, perencanaan dan konsultasi masyarakat antara 

pemerintah dan privat. 

3. Meningkatkan investasi pihak swasta di infrasruktur milik 

pemerintah. 

4. Mengurangi resiko, menjamin kesempatan investasi jangka 

panjang pihak swasta. 
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5. Menjamin modal swasta, menyediakan kesempatan investasi 

dan merangsang industri lokal dan pasar kerja.  

Kelemahan PPP bagi pihak swasta disebutkan antara lain, biaya 

bisa lebih mahal dan transparansi keuangan kurang bisa diakses, bisa 

terjadi monopoli oleh pihak swasta tertentu.  

Dari bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kemitraan 

merupakan langkah bagi beberapa sektor untuk bekerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama dengan mengedepankan prinsip-prinsip 

kepercayaan, saling menghargai, akuntabilitas, transparansi dan peng-

ambilan keputusan bersama. Dalam pembangunan, kemitraan antara 

pemerintah dan sektor swasta dikenal dengan nama Public Private 
Partnership (PPP) yaitu kemitraan antara pemerintah dan privat untuk 

bekerja sama melaksanakan program pembangunan dengan peran yang 

berbeda. Privat dalam PPP diartikan tidak hanya korporasi atau 

perusahaan tetapi melibatkan masyarakat sehingga PPP merupakan 

kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.  

 

Partnership dalam Pembangunan Pendidikan 

Pendidikan diyakini merupakan isu kritis terhadap 

perkembangan ekonomi, politik dan sosial di sebuah negara. 

Pendidikan juga diyakini sebagai cara untuk mengentaskan masyarakat 

dari kemiskinan sehingga masyarakat akan bisa berpartisipasi aktif 

dalam pembangunan. Kenyataannya akses terhadap pendidikan masih 

rendah sehingga pemerintah bekerja keras untuk menyediakan layanan 

pendidikan bagi rakyatnya. Karena keterbatasan sumberdaya, 

pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk menyediakan layanan 

pendidikan bagi rakyatnya, untuk itulah peran sektor swasta menjadi 

penting untuk mendukung program pemerintah di bidang pendidikan. 

Program kemitraan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dan 

sektor swasta menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan 

layanan pendidikan.  
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Latham (2009) dalam Pubic Private Partnership in Education 

mengatakan bahwa, partnership bukanlah privatisasi yang melibatkan 

transfer permanen akan kendali dari agen publik atau pemerintah ke 

pihak swasta. Menurutnya tujuan partnership adalah:  

―(1) To promote improvements in the financing and 
provision of services from both the public and private sectors 
but not to increase the role of one over the other; and (2) to 
improve existing services provided by both sectors with an 
emphasis directed on system efficiency, effectiveness, 
quality, equity and accountability.‖ 

Bahwa tujuan partnership adalah meningkatkan layanan 

keuangan dan ketersediaan jasa dari pemerintah dan sektor swasta 

tetapi bukan untuk meningkatkan peran salah satu terhadap yang 

lainnya dan untuk meningkatkan layanan yang sudah ada dari publik 

dan sektor swasta dengan penekanan pada sistem efisiensi, efektivitas, 

kualitas, kesetaraan dan akuntabilitas.  

Kemitraan dalam pendidikan menurut Latham (2009), 

melibatkan 3 mitra yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, 

dimana masing-masing mitra memiliki peran yang berbeda antara lain 

sebagai berikut:  

Tabel 2.1: Karakteristik Mitra dalam Kemitraan PPP Bidang Pendidikan  

Publik Sektor Swasta Masyarakat 

Keuntungan yang diperoleh 

Kemampuan untuk pembuat 
peraturan tangung jawab 
untuk menjamin pendidikan 
sebagai hak azazi manusia  
Keterlibatan jangka panjang 
Akuntabel 
kemampuan menyebar-
luaskan ke banyak sektor 

Efisiensi dan 
produktifitas 
Inovasi 
Hasil fleksibel 
Efektivitas 
pembiayaan 
 
 

Jejaring dan 
pengalaman lokal 
Berakar di masyarkat 
Kemampuan untuk 
memonitor di tingkat 
akar rumput 

Kelemahan 

Anggaran terbatas 
Resistan untuk berubah 
Lambat dalam merespon 
Model manajemen top down 

Tidak fokus pada 
barang publik 
Kurang peduli dengan 
hal yang sulit dicapai 

Mewakili kepentingan 
kelompok khusus atau 
tertentu 
Kurang profesional 
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Peran pemerintah dalam kemitraan untuk pendidikan adalah 

menentukan peraturan, bertanggung jawab untuk menyampaikan 

bahwa pendidikan adalah hak azazi manusia, pelibatan jangka panjang, 

akuntabilitas kepada masyarakat luas. Sedangkan peran sektor swasta 

adalah efektivitas dan efisiensi, inovasi dan fleksibilitas, berorientasi 

hasil dan efektifitas biaya. Masyarakat berperan dalam jejaring lokal 

dan pengalaman, berakar pada masyarakat dan peran monitoring pada 

akar rumput.  

 Partnership dalam pendidikan juga memiliki kelemahan yaitu 

pemerintah memiliki anggaran terbatas, resisten terhadap perubahan, 

lambat dalam memberikan respon, dan gaya manajemen tetap top 
down. Di sektor swasta kelemahannya adalah tidak fokus di barang 

publik seperti rencana awal dan kurang peduli terhadap hal-hal yang 

ternyata sulit dilaksanakan. Di pihak masyarakat sipil kelemahannya 

adalah hanya mewakili kepentingan tertentu dan manajemen tidak 

professional.  

Selanjutnya Latham (2009), mengelompokkan PPP dalam 

pendidikan menjadi 7 macam yaitu 1) Adopsi program sekolah, 2) 

Filantropi sekolah swasta, 3) Program Capacity Building, 4) 

Outsourcing dalam manajemen sekolah, 5) Program pembelian 

pemerintah, 6) program Voucher dan 7) Kemitraan infrastruktur 

sekolah.  

Menurut Stainback (2000), PPP membantu pemerintah dalam 

pemenuhan fasilitas sekolah-sekolah negeri karena bisa menyediakan 

ahli di bidang pembangunan sehingga bisa efektif. Stainback 

menegaskan bahwa partnership antara pemerintah dan swasta di 

masing-masing daerah atau sekolah akan berbeda-beda dan tidak ada 

yang pola partnership-nya sama persis karena tergantung pada kondisi 

masing-masing. Setiap model PPP di sekolah dan daerah berbeda 

karena menghadapi tantangan yang berbeda pula, tergantung tujuan 

yang dicapai, misalnya apakah tujuannya untuk membangun sekolah 

baru, merenovasi yang sudah ada, membangun fasilitas multiguna dan 

sebagainya. 
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Negara dan Kebijakan Publik 

Pengertian dan Peran Negara 

Membahas pembangunan pendidikan tidak bisa lepas dari 

membahas tentang kebijakan pendidikan, dimana kebijakan 

pendidikan adalah kebijakan publik dibidang pendidikan yang 

ditentukan oleh negara. Sehingga membahas pembangunan pendidikan 

perlu membahas tentang negara, kebijakan publik dan kebijakan 

pendidikan. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau 

beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu 

wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yg 

mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa 

kelompok manusia. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi dan 

dengan kekuasaan itu negara mengatur rakyatnya. Hiariej (2003) 

menuliskan bahwa, menurut Hobbes negara memiliki kekuasaan 

tertinggi dan rakyat harus mematuhi segala aturan dari negara, 

semakin rakyat patuh dan takut semakin baik bagi negara. Hiariej juga 

menuliskan bahwa Hegel juga berpendapat, negara bersifat totaliter 

dan mengungkung masyarakatnya tanpa memberi ruang gerak 

sedikitpun. Hegel berpandangan bahwa, negara harusnya memiliki 

aparat-aparat yang bersih terutama dari tindak korupsi. Hobbes dan 

Hegel menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk 

memenuhi kepuasan pribadinya dengan segala cara sehingga akan 

menyebabkan perang antar sesama. Menurut Hobbes perang antar 

sesama itu bisa diatasi jika masing-masing individu menyerahkan 

haknya untuk memerintah diri sendiri kepada kekuasaan tunggal yaitu 

negara. 

Hiariej menjelaskan lebih jauh bahwa, teori Marxis berpan-

dangan negara merupakan perwujudan dari diktator proletariat. Dalam 

kondisi ini, negara berfungsi sebagai perealisasi dari masyarakat yang 

egaliterian untuk menuju sebuah akhir sejarah, yaitu masyarakat 

komunisme yang tanpa kelas. Masyarakat yang sama-rata sama-rasa 

sudah tercipta, maka lembaga negara tidak lagi diperlukan. Teori 

Marxis menyatakan bahwa, negara tidak lebih sebagai alat bagi yang 

berkuasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyatnya.  
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Teori negara organis menegaskan bahwa, negara adalah 

representasi masyarakat dimana kepentingan dan tujuan negara adalah 

representasi dari kepentingan dan tujuan masyarakatnya.  

Dari teori tentang negara diatas, kenyataannya sekarang ini 

banyak negara menganut teori Marxism dimana negara tidak 

sepenuhnya berpihak pada rakyat, negara idealnya adalah dari rakyat, 

oleh rakyat dan untuk rakyat. Meier (1991) mengatakan bahwa, 

banyak negara hadir hanya sebagai representasi dari golongan yang 

dominan atau kuat bukan hadir sebagai representasi rakyat sehingga 

kebijakan dan peraturan ditetapkan untuk mengakomodasi kepen-

tingan elit pemerintah. Lebih-lebih secara nyata, negara selalu berarti 

sejumlah orang yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Mereka 

adalah para individu pengambil kebijakan, para birokrat dan para 

administrator yang karena kedudukannya memiliki kewenangan atas 

orang lain dan sumberdaya lain.  

 Dalam proses pembangunan, negara disebut sebagai lembaga 

yang sangat penting peranannya (Martinussen, 1997). 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. Kritik terhadap pendapat bahwa negara merupakan mesin 

paling menentukan dalam pembangunan adalah masalah-masalah 

transfromasi pembangunan dan inisiatif pembangunan seperti masalah-

masalah tidak efektif, tidak efisien dan kurang mampunyai agen-agen 

negara, kecurangan politik dan korupsi atau resistensi masyarakat. 

Menurut Masrur (2008), negara memiliki peran yang sangat 

strategis dalam pembangunan karena negaralah yang memiliki 

kekuasaan di suatu wilayah. Bahwa kewajiban negara terhadap 

masyakarat adalah menjamin kesejahteraan masyarakat. Negara 

memiliki 5 peran dalam pembangunan yaitu; (1) peran ekstraksi, (2) 

peran regulasi, (3) peran konsumsi, (4) peran investasi ekonomi dan (5) 

peran distribusi sosial. 
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Yang dimaksud peran ekstraksi adalah peran negara untuk 

mengumpulkan sumber daya misalnya eksploitasi sumberdaya alam, 

menarik pajak dari masyarakat, mendapatkan devisa dari ekspor, atau 

mendapatkan pendapatan asli daerah. Peran regulasi artinya dalam 

pembangunan, negaralah yang bertanggung jawab mengeluarkan 

kebijakan dan peraturan yang mengatur dan mengurus jalannya 

pembangunan, dan mengatur serta mengurus barang publik dan barang 

pribadi. Peran konsumsi diartikan sebagai negara memiliki peran 

untuk menggunakan anggaran negara untuk membiayai birokrasi yang 

menjamin pelayanan publik menjadi efektif dan professional. Peran 

investasi ekonomi adalah mengeluarkan biaya untuk menjalankan 

pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja bagi 

masyarakatnya, dan peran distribusi sosial adalah negara mengeluarkan 

biaya untuk pembangunan sosial dan kebijakan sosial. Pembangunan 

akan berjalan ideal jika negara mampu menjalankan ke 5 peran 

tersebut. Negara mampu manjalankan ke 5 peran tersebut hanya jika 

negara memiliki kekuasaan politik yang besar dan kekuatan ekonomi 

yang memadai. 

Kebijakan Publik  

 Merujuk pada teori tentang kemitraan di atas bahwa peran 

publik atau negara dalam kemitraan antara lain adalah 1) Coordination, 
2) Regulatory powers, 3) Expenditure, dan 4) Budget. Peran ini sesuai 

dengan teori peran negara dalam teori negara yaitu (1) peran ekstraksi, 

(2) peran regulasi, (3) peran konsumsi, (4) peran investasi ekonomi dan 

(5) peran distribusi sosial. Peran-peran ini dihadirkan negara melalui 

kebijakan publik. Tilaar dan Nugroho (2008), menyajikan ciri-ciri 

kebijakan publik secara umum yaitu: 

(1) Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara 

yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif dan 

yudikatif.  

(2) Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan 

bersama atau kehidupan publik dan bukan mengatur 

kehidupan orang perorang atau golongan. Kebijakan publik 
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mengatur semua yang ada dalam domain-domain yang dimiliki  

lembaga administratur publik. Kebijakan publik mengatur 

masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang 

sudah  menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di 

suatu daerah.  

(3) Dikatakan kebijakan publik, bila manfaat yang diperoleh oleh 

masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang 

dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna 

langsungnya atau disebut sebagai ekternalities.  

Harold Laswan dan Abraham Kaplan (dalam Tilaar dan 

Nugroho, 2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu 

program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai 

tertentu dan praktik-praktik tertentu. Sedangkan Easton David (1965) 

mengartikan  kebijakan publik sebagai akibat dari aktivitas pemerintah.  

Sedangkan Dye (2002) mendefinisikan kebijakan publik 

dengan, apa yang pemerintah pilih untuk lakukan atau  tidak 

melakukan, yang mengatur konflik dalam masyarakat, meng-

organisasikan masyarakat, mendistribusikan reward simbolik dan 

layanan material ke anggota masyarakat, mengatur pajak. Kebijakan 

publik mengatur sikap, mengorganisasikan birokrasi, mendistribusikan 

keuntungan atau meminta pajak. 

Dan Friedrich (dalam Anderson, 2000) mengartikan kebijakan 

publik sebagai tindakan yang dirancang dari seseorang, sekelompok 

atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan kendala dan 

kesempatan dalam melaksanakannya dalam usaha untuk mencapai 

tujuan atau merealisasikan sebuah tujuan. Anderson lebih jauh 

menjelaskan bahwa, kebijakan publik dikembangkan oleh badan 

pemerintah atau pegawai pemerintah, atau penguasa di sistem politik 

yaitu antara lain pemimpin yang luar biasa, eksekutif, legislatif, hakim, 

administrator, dewan, monarki dan sebangsanya. Merekalah yang 

berkutat di kebijakan publik atas nama pegawai pemerintah atau badan 

pemerintah. 
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Anderson (2005) sendiri menjelaskan kebijakan publik sebagai 

berikut: 

(1) Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti 

oleh pemerintah dalam menangani masalah-masalah tertentu. 

Kebijakan itu merujuk pada serangkaian tindakan yang 

berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik dalam sistem politik 

moderen dirancang untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk 

menghasilkan hasil  tertentu pula, walaupun tujuan ini juga 

tidak selalu tercapai. 

(2) Serangkaian tindakan yang dilakukan untuk jangka waktu yang 

panjang oleh pemerintah. Kebijakan tidak hanya mencakup 

keputusan untuk menerbitkan hukum atau peraturan terhadap 

sebuah topik tetapi juga mencakup konsekuensi dari keputusan 

tersebut.   

(3) Kebijakan merupakan jawaban atas tuntutan atau permintaan 

kebijakan seperti permintaan untuk bertindak atau 

menghentikan suatu masalah publik yang dikeluarkan oleh 

pihak tertentu.  

(4) Kebijakan meliputi apa yang pemerintah kerjakan bukan apa 

yang seharusnya pemerintah kerjakan atau yang pemerintah 

akan kerjakan, karena kebijakan tanpa pelaksanaan hanya akan 

berdampak lemah dan tidak efektifnya kebijakan.  

(5) Kebijakan publik bisa positif atau negatif, ketika pemerintah 

memutuskan untuk melakukan sesuatu berarti positif dan 

ketika pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu 

berarti negatif.  

(6) Kebijakan publik didasarkan pada hukum dan kekuasaan. 

Kebijakan publik memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh 

organisasi lain.  

Parson (2005), menekankan pentingnya memahami konsep 

publik dan privat untuk membicarakan kebijakan publik. Kebijakan 

publik mengandung asumsi ada wilayah, ruang atau domain dalam 
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kehidupan yang bukan privat atau milik individual. Menurut Parson 

publik berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur dan 

diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh 

aturan bersama. Intervensi publik terhadap privat dimungkinkan 

sepanjang intervensi ini tetap menjamin penegakan hukum, menjamin 

hak-hak azazi manusia dan ketertiban dan tidak mencampuri 

equilibrium alami yang muncul dari kepentingan diri. Idealnya adalah 

kepentingan privat sejalan dengan kepentingan publik. Tetapi sejak 

abad ke 19, perbedaan tegas antara ruang privat dan publik mulai 

runtuh, dimana negara mengintervensi dan melakukan penetrasi ke 

dalam ruang privat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan 

perencanaan kota. Terjadi pergeseran tentang mana domain privat dan 

mana domain publik seiring terjadinya perubahan jaman. Dewey 

(dalam Parson 2005) menegaskan bahwa, yang bisa menyeimbangkan 

dan mempertemukan kepentingan privat dan kepentingan publik 

adalah pengetahuan atau yang oleh Dewey disebut sebagai kecerdasan 

yang terorganisir. Dari sudut pandang neo liberalism, yang bisa 

menyatukan kepentingan privat dan publik adalah pemerintahan yang 

berpengetahuan. 

Wilson (dalam Parson 2005) mengatakan bahwa, kebijakan 

adalah perangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. 

Sedangkan Lasswell (dalam Parson 2005) menyebutkan bahwa, 

kebijakan adalah pilihan terpenting yang diambil baik dalam 

kehidupan organisasi maupun privat. 

Anderson (2005) dan Parson (2005) sama sama menegaskan 

bahwa kebijakan publik adalah sebagai rencana tindakan yang 

dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih 

luas yang mempengaruhi kehidupan penduduk negara secara 

substansial. Kebijakan publik memiliki peran esensial dalam 

mengklarifikasi, menyatakan dan mewujudkan tujuan-tujuan publik 

yang juga merupakan tujuan para individu atau kelompok di dalamnya 

secara keseluruhan (Greer and Paul Hoggett, 1999). Dye, dan sama-

sama menegaskan bahwa kebijakan publik pada intinya adalah 

tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang sekaligus 
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merupakan tujuan masyarakatnya untuk menjadi lebih baik dalam 

kehidupannya. 

Sebagai sebuah keputusan negara, tujuan sebuah kebijakan 

publik adalah membangun tertib kehidupan publik atau tertib politik. 

Pandangan ini dikembangkan dari pandangan negara dari sisi hukum 

dimana negara bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan untuk 

publik. Kebijakan publik di negara-negara berkembang mempunyai 

dimensi yang khas yaitu melakukan pembangunan sebagai upaya 

mengejar ketertinggalannya. Tujuan kebijakan publik ada dalam dua 

dimensi yaitu menjaga dan mengembangkan, yaitu untuk menjaga 

dalam arti membangun tertib hukum dalam arti luas bagi publik, dan 

membangun dipahami sebagai upaya mencapai kemajuan sebagaimana 

tujuan yang telah dicanangkan (Nugroho, 2009). Disini kebijakan 

publik dipahami sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh 

institusi negara dalam rangka mencapai visi dan misi dari bangsa. 

Keputusan-keputusan politik dibuat oleh lembaga legislatif dan 

lembaga eksekutif. 

Peran Negara dalam Pendidikan 

Pembangunan pendidikan seharusnya merupakan ordinat 

pembangunan bukan hanya subordinat untuk meningkatkan kualitas 

(Tilaar, 2008). Pembangunan pendidikan merupakan pembangunan 

yang harus diutamakan seimbang dengan bidang lain untuk mampu 

meningkatkan sumberdaya manusia di sebuah negara.  

Arah pembangunan pendidikan ditentukan oleh negara. Hal ini 

merujuk pada teori tentang kemitraan, bahwa dalam pembangunan, 

peran negara adalah 1) Coordination, 2) Regulatory powers, 3) 
Expenditure, dan 4) Budget. Sedangkan menurut teori negara,  peran 

negara adalah (1) peran ekstraksi, (2) peran regulasi, (3) peran 

konsumsi, (4) peran investasi ekonomi dan (5) peran distribusi sosial. 

Dua teori ini mempunyai kesamaan yaitu bahwa negara memiliki 

kewenangan untuk membuat peraturan atau kebijakan dan 

menyediakan dana dalam pembangunan. Dalam pembangunan 

pendidikan, peran negara juga sama yaitu memegang peranan yang 
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penting karena negaralah yang memiliki kekuasaan untuk 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang mengatur 

penyelenggaraan, melakukan koordinasi dan menyediakan dana bagi 

pembangunan pendidikan.  

Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik dalam bidang 

pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan 

bahkan eksistensi bagi negara bangsa dalam persaingan global sehingga 

kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era 

globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi 

membawa nilai demokrasi, dan demokrasi yang memberi hasil adalah 

demokrasi yang didukung oleh pendidikan.  

Tilaar (2008) menuliskan bahwa, kebijakan pendidikan 

harusnya mencakup hal-hal sebagai berikut;  

1. Kebijakan nasional merupakan suatu keseluruhan deliberasi 

hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia di 

lingkungan kemanusiaan. Sehingga kebijakan pendidikan harus 

merupakan penjabaran dari visi misi pembangunan pendidikan. 

2. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, 

perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi. 

3. Kebijakan pendidikan mampu mendorong perkembangan 

individu dan masyarakat. 

4. Kebijakan pendidikan harus terbuka terhadap masyarakat 

dimana suara masyarakatlah yang memiliki pendidikan 

tersebut, maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat 

perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan 

perlu didengarkan. Tanpa keterbukaan ini kebijakan 

pendidikan akan merupakan pemaksaan dari negara terhadap 

rakyat.  

5. Kebijakan pendidikan dihasilkan melalui riset dan penelitian 

dari berbagai pakar sehingga benar-benar merupakan kebijakan 

yang memiliki validitas tinggi dengan tetap bisa dimantapkan 

dan direvisi kemudian. 
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6. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik. 

7. Kebijakan pendidikan ditujukan untuk kepentingan peserta 

didik bukan untuk kepentingan partai politik, atau Negara. 

8. Kebijakan pendidikan diarahkan untuk membentuk 

masyarakat demokratis dimana anggota masyarakatnya adalah 

orang-orang yang bebas dan  bertanggungjawab. 

9. Kebijakan pendidikan dirumuskan untuk mencapai misi 

pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu sehingga 

merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah 

namun dengan arah yang jelas. 

10. Kebijakan pendidikan berdasarkan efisiensi, harus didukung 

oleh sumber daya manusia yang profesional dan sumber dana. 

Perhitungan tentang kemampuan tenaga, tersedianya dana dan 

pelaksanaan yang bertahap sangat penting dalam pelaksanaan 

kebijakan pendidikan.  

11. Kebijakan pendidikan bukan didasarkan pada kekuasaan tetapi 

pada kebutuhan peserta didik. Kekuasaan digunakan untuk 

memfasilitasi perkembangan anak didik bukan untuk 

menguasai anak didik. Kebijakan pendidikan mendorong 

perkembangan peserta didik bukan demi kepuasan birokrat.  

Tilaar menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam 

perumusan, pengimplementasian serta evaluasi kebijakan pendidikan. 

Kebijakan pendidikanharusnya bukan merupakan representasi dari 

kepentingan negara atau golongan elit pemerintah saja tetapi 

mempresentasikan kepentingan masyarakat.  

Kebijakan pendidikan tidak bisa terlepas dari politik dan 

kekuasaan negara, karena politik dan kekuasaan negara akan 

menentukan kebijakan pendidikan. Di Indonesia kebijakan pendidikan 

berganti- ganti sesuai eranya, sejak Indonesia belum merdeka sampai 

saat ini era reformasi. Di masing-masing era ini kebijakan pendidikan 

ditentukan oleh struktur kekuasaan yang sedang berkuasa. Tilaar 

(2008) menjelaskan bahwa, pada era kolonial kebijakan pendidikan di 

Indonesia hanya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial 

sehingga pemerintah kolonial memberikan  pendidikan tinggi bagi 
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anak-anak kulit putih dan hanya pendidikan rendah bagi anak anak 

pribumi atau Indonesia. Pada masa ini mulai timbul pendidikan swasta 

yang bertujuan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak- 

anak pribumi yaitu seperti pendidikan taman siswa. Pendidikan swasta 

berdasar agama Islam juga mulai bermunculan.  Pada era kemerdekaan 

atau disebut orde lama, kebijakan pendidikan bertujuan untuk 

meningkatkan nasionalisme. Pendidikan dilaksanakan untuk 

menanamkan nasionalisme yang tinggi kepada generasi muda. Di 

samping berkembangnya nasionalisme yang tinggi, pada tahun 1965 

terjadi pertentangan ideologi, pendidikan dijadikan ajang indoktrinasi 

ideologi. Kebijakan publik menguasai kebijakan pendidikan masa itu. 

Masa ini diakhiri ketika Presiden Sukarno digantikan oleh Presiden 

Suharto tahun 1965 dan mulailah masa orde baru. 

Tilaar (2005) mencatat bahwa, pembangunan pada masa ini 

fokus pada peningkatan ekonomi rakyat. Perlahan kehidupan 

membaik, infrastruktur meningkat dan pendidikan diabdikan untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi. Pada masa ini pemerintahan menjadi 

sangat sentralistik, kemakmuran menjadi pencapaian sebagian 

kelompok masyarakat saja. Pendidikan masa orde baru melahirkan 

generasi yang ingin membebaskan diri dan mengadakan perlawanan 

terhadap pemerintah. Ketidakpuasan masyarakat memuncak  ditandai 

dengan demonstrasi-demonstrasi. Masa orde baru berakhir dan 

timbullah masa reformasi pada tahun 1997.  

Pendidikan pada masa reformasi dipengaruhi kehidupan 

bernegara dimana masyarakat menuntut hak kebebasan individu dan 

kehidupan yang demokratis. Pada masa ini terjadi banyak perubahan. 

Tilaar (2005) menuliskan bahwa, demokrasi yang terjadi di masa 

reformasi setelah 10 tahun berjalan, ternyata menjadi demokrasi yang 

masih prosedural yaitu dengan adanya undang-undang yang menjamin 

kehidupan demokrasi. Demokrasi di era reformasi ini belum berupa 

demokrasi substansial dimana tingkah laku dan kemampuan individu 

bermanfaat bagi diri sendiri dan sekaligus bagi orang lain. Menurut 

Tilaar, demokrasi masa reformasi ini gagal, hal ini ditandai banyaknya 

kekacauan, pelanggaran hukum, korupsi dan tindakan lain yang 
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melanggar ketertiban masyarakat. Pendidikan di masa ini ditekankan 

pada perannya untuk mampu membekali siswa dengan mengem-

bangkan sikap-sikap demokratis. Pemerintah pusat sebagai representasi 

negara dalam hal ini, mengubah sistem pendidikan nasional yang 

dahulu didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1968 diganti 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Seiring dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, pendidikan 

diubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Dengan diubahnya 

pendidikan menjadi desentralistik, maka peran pemerintah daerah dan 

masyarakat menjadi sangat dominan dalam penyelenggaraan 

pendidikan.  

 

Sektor Swasta dalam Pembangunan 

Peran Sektor Swasta dalam Pembangunan 

 Di dalam pembangunan, secara umum sektor swasta 

dipersepsikan berada dalam wilayah ―membantu pembangunan‖ 

dimana tugas utama pembangunan dilakukan oleh pemerintah. Ketika 

kebutuhan masyarakat sudah sedemikian tingginya, pembangunan 

tidak bisa lagi dilaksanakan oleh pemerintah saja. Pembangunan akan 

lebih berhasil jika dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah, 

sektor swasta dan masyarakat. Untuk dapat melibatkan sektor swasta 

dalam pembangunan perlu dibuat skema yang mampu mengem-

bangkan keterlibatan sektor swasta untuk kerjasama antara pemerintah 

dan sektor swasta. European Union dalam bukunya The Role of Private 
Sector in Development Assistance and Aid effectiveness menyebutkan 

bahwa: 

―Common approach and join participation of both 
government and private companies is to be applied. Under 
budget restriction conditions, governments develop detailed 
plans for supporting development that cannot be 
implemented without private sector involvement. Secondly, 
private sector participation has to be enhanced by entrusting 
it with a more central role in donor operations on the basis of 
clear incentives and reference points. A better mutual 
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complementation and use of private sector potential will 
provide for increasing the limited governmental resources.‖  

Artinya bahwa, pendekatan yang sama dan partisipasi bersama 

antara pemerintah dan perusahaan swasta harus dilaksanakan. Dengan 

terbatasnya dana, pemerintah tidak akan mampu melaksanakan 

pembangunan tanpa dukungan dari keterlibatan sektor swasta. 

Selanjutnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan harus terus 

ditingkatkan dengan cara lebih memberi kepercayaan untuk peran 

yang lebih kuat untuk pendanaan dengan dasar insentif yang jelas. 

Kerja sama yang saling menguntungkan dan pemanfaatan potensi 

sektor swasta akan mendukung sumber-sumber pemerintah yang 

terbatas.  

International Finance Cooperation (2011) menjelaskan bahwa, 

peran sektor swasta dalam pembangunan adalah stakeholder dan 

patner yang kritis dalam menyediakan income, pekerjaan, barang, dan 

jasa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membantu 

menghilangkan kemiskinan. International Finance Institution (IFI) 

menjelaskan, saat ini ada tantangan pembangunan yang sangat nyata 

yaitu: 

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini termasuk 

kemajuan pertumbuhan dan produktivitas secara menyeluruh, 

pekerjaan yang meningkat, income, pengurangan kemiskinan, 

penyediaan jaringan yang aman, peningkatan penyediaan 

barang dan jasa yang penting seperti perumahan, infra struktur, 

kesehatan dan pendidikan. 

2. Meningkatkan pertumbuhan inklusif yang meliputi perhatian 

kepada kesejahteraan rakyat miskin, kesempatan bagi 

masyarakat buruh, masyarakat miskin dan kelas menengah. 

3. Pengurangan kemiskinan. Mengurangi kemiskinan juga berarti 

memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. 

4. Keamanan makanan yaitu meyakinkan bahwa harga makanan 

tidak mahal tetapi terjangkau bagi masyarakat. 
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5. Perubahan iklim. Perubahan iklim mempengaruhi tujuan 

pembangunan termasuk air, makanan, kesehatan dan 

kemiskinan serta dampaknya bagi negara-negara miskin. 

6. Perkembangan pasar, membantu negara-negara membuat 

transisi pasar yang lebih berfungsi dengan baik. 

7. Integrasi global dan regional, menciptakan integrasi antara 

global dan regional untuk meningkatkan produktivitas dan 

membantu negara-negara berkembang. 

Dari tantangan pembangunan tersebut, sektor swasta bisa 

berperan penting dengan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan, 

pekerjaan, pengurangan kemiskinan, jasa, keamanan makanan, mitigasi 

perubahan iklim, sustainabilitas lingkungan dan kontribusi pajak.  

Sektor swasta bisa menjadi fasilitator pertumbuhan inklusif dengan 

cara menyediakan investasi. Sektor swasta berperan menyediakan 

pekerjaan bagi masyarakat, menurut laporan IFI (2011), sektor swasta  

merupakan penyedia 90% pekerjaan di negara-negara berkembang. 

Sektor swasta juga merupakan penyedia jasa seperti transportasi, 

komunikasi, air, listrik, kesehatan, pendidikan dan keuangan yang 

semuanya bermanfaat dalam meningkatkan tingkat hidup masyarakat. 

Selama tahun 1990-an peran sektor swasta semakin meningkat dan 

pemerintah selain tetap menjaga perannya sebagai pembuat kebijakan 

dan peraturan, semakin memberikan kesempatan bagi swasta untuk 

mengambil peran dalam penyediaan jasa-jasa tersebut.  

Jika peran pemerintah dan sektor swasta efektif dalam 

pelaksanaan pembangunan, hubungan saling menguntungkan yang 

sangat penting bisa terjadi, dimana pemerintah memberikan sektor 

swasta peran yang lebih kuat. Pemerintah menjalankan perannya 

dengan mengeluarkan regulasi yang tepat, aturan hukum, institusi, 

investasi publik dan keamanan sedangkan sektor swasta dengan 

perannya untuk mengembangkan inovasi, kekayaan dan pajak, dan 

penyedia jasa yang membantu pemerintah untuk mencapai misinya.  
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Corporate Social Responsibility  

Di abad 21 ini tekanan terhadap perusahaan untuk ikut serta 

terlibat dalam pembangunan menjadi semakin besar. Pengentasan 

kemiskinan dan masalah global yang sangat banyak membuat 

perusahaan-perusahaan disorot oleh media, dituntut transparansi dan 

dituntut untuk lebih memperhatikan masyarakat miskin dengan tidak 

mengekspoitasi tenaga buruh (Petkoski, Jarvis dan Garza, 2006).  

Perusahaan-perusahan kemudian memiliki kewajiban untuk menjadi 

warga negara yang baik dan mereka mengalokasikan Corporate Social 
responsibility (CSR) yang kemudian banyak dilaksanakan dalam 

bentuk partnership dengan pemerintah dan masyarakat. Perusahaan- 

perusahaan kemudian tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi 

mereka juga ingin meningkatkan reputasi dan faktor-faktor lain untuk  

keberlanjutan produksi mereka.  

Istilah CSR sebenarnya merupakan istilah baru, tetapi 

perusahaan-perusahaan sebenarnya telah menerapkan prinsip-prinsip 

CSR jauh sebelumnya tanpa nama CSR. Prinsip CSR muncul ketika 

kesadaran perusahaan akan lingkungan dan masyarakat meningkat. 

CSR oleh Petkoski, Jarvis dan Garza, (2006) didefinisikan sebagai 

berikut: 

1. a collection of policies and practices linked to: a relationship 
with key stakeholders, values, compliance with legal 
requirements, and respect for people, communities and the 
environment; and 

2. the commitment of business to contribute to sustainable 
development. 

Yaitu sekumpulan kebijakan dan praktek yang dihubungkan dengan 

kemitraan dengan pemangku kepentingan, nilai-nilai, pemenuhan 

syarat-syarat legal, penghormatan kepada orang-orang, masyarakat dan 

lingkungan, serta komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap 

pembangunan berkelanjutan. 

Sedangkan Bivins (2008) mendefinisikan CSR sebagai berikut: 
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―Corporate social responsibility (CSR) is about how 
businesses align their valuesand behaviour [sic] with the 
expectations and needs of stakeholders—not justcustomers 
and investors, but also employees, suppliers, communities, 
regulators, special interest groups and society as a whole. 
CSR describes a company's commitment to be accountable to 
its stakeholders.‖ 

BahwaCSR adalah bagaimana bisnis menghubungkan nilai-

nilai dan sikap mereka dengan harapan dan kebutuhan para 

stakeholders, bukan hanya dengan pelanggan dan investor saja tetapi 

dengan karyawan, suppliers, komunitas, pembuat peraturan, kelompok 

tertentu dan masyarakat secara umum. CSR menggambarkan 

komitmen perusahaan untuk menjadi akuntabel bagi stakeholders-nya. 

Dan Chandler (2002) menjelaskan bahwa CSR adalah: 

―Generally refers to transparent business practices that are 
based on ethical values, compliance with legal requirements, 
and respect for people,communities, and the environment. 
Thus, beyond making profits, companies are responsible for 
the totality of their impact on people and the planet.‖ 

ArtinyaCSR adalah praktek bisnis yang transparan yang 

didasarkan pada nilai-nilai etika dengan persyaratan legal dan 

penghormatan kepada orang-orang, komunitas dan lingkungan. 

Disamping mencari untung, perusahaan-perusahaan juga bertanggung 

jawab untuk seluruh dampak perusahaan bagi masyarakat dan bumi.  

Ada banyak definisi tentang CSR, salah satunya adalah dari 

Carol (1991), yang terkenal dengan teorinya Pyramid of Corporate 
Social Responsibility. Piramida Carol mengatakan bahwa CSR memiliki 

4 tanggung jawab sosial yaitu ekonomi, legalitas, etika dan 

kedermawanan, bahwa tujuan utama korporasi adalah mendapatkan 

keuntungan kemudian kewajiban korporasi adalah mentaati hukum 

dan aturan, yang ketiga adalah etika, bahwa korporasi tetap harus 

mengimplementasikan etika, norma dan nilai-nilai dalam menjalankan 

bisnisnya dan yang keempat adalah kedermawanan, yaitu korporasi 

menjalankan kedermawanan bagi masyarakat.  
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Gambar 2.2: The Pyramid of Corporate Social Responsibility (Carol, 1991,with 
modification) 

The EUs Green Paper (2001) mendefinisikan CSR sebagai 

konsep, dimana perusahaan mengeintegrasikan perhatian di bidang 

sosial dan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya dengan 

stakeholdersberbasis sukarela  

EFQM (The EFQM Framework for Social Responsibility, 2004) 

mendefiniskan CSR sebagai, semua  hal mendasar yang harus diketahui 

dan dilaksanakan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, hal-

hal mendasar ini meliputi hak azazi manusia, keadilan bagi tenaga 

kerjanya, pelanggannya dan suppliernya, memperhatikan kelestarian 

lingkungan dengan moral dan etika yang baik. EFQM menggambarkan 

CSR sebagai berikut:  

 

Gambar 2.3 : Kegiatan CSR 
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Masing-masing korporasi memiliki kegiatan CSR yang 

berbeda-beda, misalnya membangun sistem dan program kegiatan 

untuk meningkatkan efektifitas pada sejumlah bidang termasuk bidang 

lingkungan, keamanan kerja, penghargaan, manajemen resiko, 

keamanan produk, pencegahan dan respon bencana, kendali internal, 

audit akutansi, pengembangan personil dan kegiatan warga korporasi. 

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah 

bentuk kepedulian perusahaan-perusahaan untuk berbagi kepada 

karyawannya, stakeholder-nya dan masyarakat umum sebagai bentuk 

tanggung jawab perusahaan untuk dampak perusahaannya bagi 

masyarakat dan alam.  

 

Sektor Swasta dan CSR dalam Pendidikan 

World Bank (2007) dalam bukunya Mobilizing Private Sector 
In Education menuliskan bahwa, pendidikan selama ini dianggap 

menjadi tanggung jawab pemerintah bahwa:―Public sector schools in 
most countries have limited resources to maintain school infrastructure 
and offer basic amenities for an appropriate learning environment‖, 
(sekolah negeri di sebagian besar negara memiliki sumberdaya yang 

terbatas untuk memelihara infrastruktur dan menyediakan fasilitas 

dasar sekolah untuk lingkungan pembelajaran yang layak).  

Pemerintah memiliki keterbatasan sumberdaya untuk 

mencukupi tuntutan pembangunan pendidikan yang semakin tinggi, 

oleh karena itu pemerintah mulai membagi tanggung jawab dengan 

sektor swasta dengan melibatkannya dalam pembangunan pendidikan. 

Bentuk pelibatan sektor swasta dalam pembangunan pendidikan ini 

dilaporkan oleh World Bank (2007) antara lain dalam bentuk kontrak.  

Tabel 2.2 : Bentuk Kontrak Sektor Swasta 

No Nama Peran sektor swasta 

1 Traditional design and 
build (D&B) 

mendesain dan membangun fasilitas dengan 
persyaratan tertentu 

2 Operations and 
maintenance (O&M) 

Menjalankan fasilitaas yang dimiliki pemerintah 
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No Nama Peran sektor swasta 

3 Turnkey Operation (TO) Pemerintah menyediakan dana, sektor swasta 
mendesain, membangun dan menjalankan 
fasilitas selama waktu tertentu 

4 Leasing Purchase LP Swasta menyewakan fasilitas kepada 
pemerintah untuk jangka waktu tertentu 
kemudian fasilitas menjadi milik pemerintah 

5 Lease or own-develop 
operate (L/ODO) 

Swasta menyewa /membeli kepada pemerintah 
dan menjalankannya untuk periode tertentu 

6 Build-own-transfer 
(BOT) 

Swasta mendapatkan franchise untuk 
membiayai, membangun, mengoperasikan, 
mengatur, memelihara dan mengumpulkan 
uang dari pengguna untuk waktu tertentu tapi 
akhirnya menjadi milik pemerintah 

7 Build Own Operate 
(BOO) 

Pemerintah mentransfer kepemilikan atau 
tanggung jawab atas fasilitas atau kontrak 
dengan swasta untuk membangun, memiliki 
dan mengoperasikan fasilitas 

Bentuk pelibatan sektor swasta yang lebih banyak dilakukan 

antara lain mendirikan sekolah-sekolah swasta di perusahaan, 

mendirikan yayasan untuk mengelola pendidikan, menyediakan 

lapangan kerja dan melaksanakan CSR.  

Dalam penelitian ini fokusnya adalah CSR dalam bidang 

pendidikan. Korporasi melaksanakan CSR dalam berbagai bidang 

seperti lingkungan, kesehatan dan bidang pendidikan serta permodalan 

masyarakat (Kotler and Lee, 2005). CSR dalam bidang pendidikan 

merupakan peran sektor swasta dalam pembangunan pendidikan, 

dimana pemerintah memiliki sumberdaya yang terbatas untuk 

memenuhi tuntutan perkembangan pendidikan. Pembiayaan 

pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Tahun 

2003 menyatakan bahwa, pembiayaan pendidikan merupakan 

tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Peran 

serta tersebut meliputi peran serta organisasi profesi, pengusaha, dan 

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu layanan pendidikan.  

CSR dalam bidang pendidikan dilakukan dengan program 

beasiswa bagi masyarakat miskin, pembangunan infrastuktur 

pendidikan, pemberian prasarana pembelajaran seperti komputer dan 
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buku pelajaran, kesempatan magang bagi siswa-siswa, mengadakan 

kegiatan ilmiah, serta pelatihan-pelatihan baik bagi guru maupun 

siswa. Sektor swasta dalam hal ini perusahaan-perusahaan juga 

berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dari 

program CSR di bidang pendidikan, perusahaan mendapatkan 

keuntungan sebagai imbal baliknya. Wibisono (2007) menuliskan 

bahwa, dengan memberikan dukungan dan menjadi sponsorship 
terhadap acara dan program pendidikan perusahaan mendapatkan 

semacam  tiket dan investasi bagi perusahaan menuju peluang yang 

lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan 

menembus pangsa pasar baru. 

 

Partisipasi Masyarakat dan Modal Sosial 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Membahas kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan 

masyarakat tidak bisa lepas dari pembahasan peran masyarakat dalam 

pembangunan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Di 

bahasan sebelumnya sudah dibahas apa yang dimaksud dengan 

masyarakat. Dalam bahasan ini akan dibahas peran serta atau 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan itu sendiri 

merupakan sebuah tingkatan partisipasi. Partisipasi masyarakat  

diartikan sebagai  suatu proses keterlibatan masyarakat secara sadar dan 

nyata dalam serangkaian proses pembangunan mulai dari tingkat 

perencanaan (perumusan kebijakan) hingga pada tingkat pengendalian 

(pengawasan dan evaluasi) program pembangunan.  

Keith Davis (dalam Sastropoetro, 1988) menjelaskan bahwa, 

partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan 

emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang 

mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok 

dalam usaha mencapai tujuan, serta turut bertanggung jawab terhadap 

usaha yang bersangkutan. Sedangkan Huneryager dan Heckman (1992) 

menjelaskan bahwa, partisipasi adalah keterlibatan mental dan 

emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya 
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memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi 

tanggung jawab bersama mereka. Dan Poerbakawatja (1981), 

memberikan batasan partisipasi sebagai suatu gejala demokrasi dimana 

orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari segala 

sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul 

tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat 

kewajibannya.  

Dr. Made Pidarta, dalam buku Desentralisasi dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pendidikan karangan Dr. Siti Irene Astuti 

Dwiningrum (2011) mengatakan bahwa, partisipasi adalah pelibatan 

seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan ini 

dapat berupa keterlibatan mental, emosi dan fisik dalam menggunakan 

segala kemampuan yang dimilikinya untuk mendukung segala kegiatan 

yang dilaksanakan guna mencapai tujuan dan tanggung jawab bersama. 

Partisipasi juga dimaknai sebagai keterlibatan mental dan emosi dari 

seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk 

mendukung kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut 

bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi juga didefinisi-

kan sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi 

kelompok  yang mendorong seseorang untuk memberi sumbangan 

terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama 

mereka.  

Siti (2011) menegaskan bahwa, partisipasi masyarakat 

menekankan pada ―partisipasi‖ langsung warga dalam pengambilan 

keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan. Partisipasi 

masyarakat mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian 

dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan 

kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai kegiatan yang 

mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.  

Sedangkan Arnstein (1969), menjelaskan ada delapan tangga 

partisipasi masyarakat, yang kemudian dikenal dengan tipologi 

Arnstein, yaitu: 
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Tabel 2.3: Tangga Partisipasi Menurut Arnstein 

1.  Citizen control Degree of Citizen Power 

2.  Delegated power 

3.  Partnership 

4.  Placation Degree of Tokenism 
 5.  Consultation 

6.  Information 

7.  Therapy    Non-Participant 

8.  Manipulation 

(American Planning Association Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224).  

 

Dua tangga pertama yaitu manipulasi dan terapi adalah tahapan 

untuk menyembuhkan masyarakat dan bukan untuk memungkinkan 

masyarakat ikut berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan 

program. Pada tahap ini masyarakat baru diberitahu tentang 

pentingnya ikut berpartisipasi dan disadarkan tentang pentingnya 

berpartisipasi. Tangga kedua yaitu terapi, adalah tahapan dimana 

masyarakat yang tidak bersedia berpartisipasiatau resisten karena 

alasan tertentu seperti antara lain  kesombongan dan arogansi, perlu 

diterapi atau diobati untuk memahami pentingnya berpartisipasi. 

Tahapan ini sering disebut nonparticipation atau belum berpartisipasi.   

Pada tangga ketiga yaitu information, dan keempat yaitu 

konsultasi, masyarakat diberitahu tentang hak, tanggung jawab dan 

pilihan-pilihan mereka. Tahapan ini adalah awal penting dalam 

partisipasi. Tahapan ini memungkinkan masyarakat untuk mendengar 

dan didengar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk yakin 

apakah gagasan atau suara mereka akan diterima dalam program. Arah 

komunikasi mengenai program masih komunikasi satu arah. Tangga 

kelima yaitu placation,yang hampir sama dengan tangga ketiga dan 

keempat dimana masyarakat bisa mendengaar dan didengar, di tahapan 

ini masyarakat bisa memberi nasihat untuk pelaksanaan program tetapi 

tidak ada jaminan bahwa nasihat mereka akan digunakan dan adalah 

hak masyarakat yang lebih berkuasa yang akan mengambil keputusan.  

Tangga keenam adalah partnership atau kemitraan, dimana 

dalam tahapan ini masyarakat bisa bernegosiasi dan terlibat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program. Dalam kemitraan, masyarakat 
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ikut merencanakan program, menjadi panitia bahkan ikut mengambil 

keputusan. Tangga ketujuh adalah delegated power dan kedelapan 

citizen control. Pada tahapan ini masyarakat mendapatkan tempat 

untuk mengambil keputusan, mereka memiliki kekuasaan untuk 

menentukan keputusan. Pada tahapan kedelapan masyarakat ikut 

memegang kekuasaan manajerial.  

Partisipasi dalam Arnstein ini banyak dicontohkan untuk 

program pembangunan kota, penanggulangan kemiskinan, daerah 

urban dan lain-lain, tetapi menurut Arnstein tipologi ini dapat juga 

digunakan untuk program pembangunan di bidang lain seperti di 

gereja, sekolah, kota dan sebagainya yang pada intinya  partisipasi 

adalah:"nobodies‖ in several arenas are trying to become "somebodies‖ 
with enough power to  make the  target  institutions   responsive to  
their  views, aspirations, and needs‖, atau isu esensialnya adalah bahwa 

masyarakat yang tadinya bukan siapa-siapa mencoba untuk menjadi 

seseorang atau sekelompok yang memiliki kekuasaan/ power untuk 

membuat lembaga menjadi responsif terhadap pandangan, aspirasi dan 

kebutuhan mereka.  

 Wilcox (1994), menawarkan tangga partisipasi yang agak 

berbeda dari Arnstein yaitu sebagai berikut: 

1. Information 
2. Consultation 
3. Deciding together 
4. Acting together 
5. Supporting independent community initiaves 

Wilcox menegaskan pentingnya informasi yang jelas, kemana 

program akan dibawa. Kemudian konsultasi yang efektif akan memiliki 

banyak keuntungan antara lain membantu untuk merencanakan, 

untuk menguji, membuat prioritas, membuat target dan meningkatkan 

layanan serta menentukan standar. Konsultasi juga membantu 

menyediakan pemikiran tentang kebutuhan masyarakat dan bantuan 

sumberdaya. 
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Cohen dan Uphoff (1979), mengelompokkan partisipasi 

menjadi empat jenis yaitu: (1) partisipasi dalam pengambilan kepu-

tusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam pengam-

bilan pemanfaatan, dan (4) partisipasi dalam evaluasi. Sedangkan 

Sobirin (2009), menyebutkan beberapa bentuk partisipasi yaitu: 

1. Spontan; masyarakat berinisiatif secara spontan melakukan aksi 

bersama. 

2. Fasilitasi; partisipasi masyarakat yang disengaja, dirancang, 

didorong. 

3. Induksi; masyarakat dibujuk melalui propaganda, emosi 

patriotisme.  

4. Koptasi; masyarakat dimotivasi dengan keuntungan materi. 

5. Paksaan; masyarakat berpartisipasi di bawah tekanan dan 

sangsi. 

Sobirin selanjutnya menjelaskan tingkatan partisipasi 

masyarakat sebagai berikut:  

1. Anggota masyarakat bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kegiatan dari program pemerintah. 

2. Anggota masyarakat ikut menghadiri pertemuan-pertemuan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengkajian ulang proyek 

walaupun sebatas sebagai pendengar semata. 

3. Anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam pengambilan 

keputusan tentang cara melaksanakan sebuah proyek dan ikut 

menyediakan bantuan serta bahan-bahan yang dibutuhkan 

dalam proyek. 

4. Anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam semua tahapan 

proses pengambilan keputusan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan monitoring. 

5. Anggota masyarakat mampu membuat rencana usaha sendiri 

yaitu Rencana Usaha Keluarga (RUK) dan Rencana Kegiatan 

Kelompok (RKK). 

Sedangkan Siagian (1994), membedakan partisipasi menjadi 

partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang dimaksud partisipasi aktif 
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antara lain yaitu (1) memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan 

lembaga-lembaga sosial dan politik untuk menyalurkan aspirasi,(2) 

menunjukkan kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dan 

tidak menyerahkan sepenuhnya penentuan nasib kepada pemimpin, 

tokoh masyarakat atau kekuasaan, (3) memenuhi kewajiban sebagai 

warga negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak, 

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (4) 

melakukan kerelaan dan pengorbanan yang dituntut oleh 

pembangunan demi kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi aktif 

adalah bersikap dan bertindak, berperilaku yang tidak menghambat 

jalannya pembangunan. 

Dalam buku People and Participation ( Involve, 2005) diterangkan 

bahwa, partisipasi memiliki prinsip sebagai berikut: 

1. Makes a difference/ membuat perubahan. 

2. Voluntary – suka rela, artinya partisipasi yang baik adalah 

dimana masyarakat secara suka rela ikut berpartisipasi bukan 

karena dipaksa atau dibayar, partisipasi bukan bermakna 

kewajiban. 

3. Transparency, honesty and clarity yaitu transparan, jujur dan 

jelas. 

4. Adequate resources, yaitu sumberdaya yang cukup. 
5. Appropriate participants yaitu peserta yang tepat. 

6. Accessibility, yaitu dapat diakses. 

7. Accountability – good record-keeping and reporting of both 
processes and outcomes- yaitu pencatatan yang baik, pelaporan  

proses maupun hasil yang baik. 

8. Power – the existing power sharing arrangements yaitu 

keberadaan aturan pembagian kekuasaan. 

9. Learning and development – Participatory processes yaitu 

proses partisipasi, pembelajaran dan pengembangan. 

Dijelaskan lebih jauh hal-hal penting di dalam partisipasi antara lain 

adalah efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, kesetaraan dan 

kepemimpinan. 
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 Partisipasi yang baik menurut Citizen Participation Handbook 

dari World Bank (2002) memiliki elemen sebagai berikut:  

1. Kemauan membuat perubahan 

2. Komitmen/dedikasi 

3. Pengetahuan tentang metode partisipasi 

4. Kesadaran tentang partisipasi 

5. Kerjasama dengan masyarakat lokal 

6. Keuntungan bersama 

7. Perencanaan  

8. Pelaksanaan 

9. Transparansi 

10. Fleksibilititas 

11. Menggunakan pakar/ahli 

Sedangkan Rifkin et al (1988) menegaskan bahwa, partisipasi bisa 

digambarkan sebagai diagram yang meliputi: 

1. Management 
2. Leadership 
3. Resource 
4. Mobilisation 
5. Organisation 
6. Needs Assessment 

Partisipasi dalam pembangunan berarti melibatkan masyarakat 

setempat untuk ikut merencanakan dan bertanggung jawab dalam 

pembangunan. Menurut buku peganganWorld Bank 2006, keuntungan 

melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara lain: 

1. Masyarakat memiliki pengalaman dan pandangan tentang apa 

yang baik dan tidak baik bagi mereka. 

2. Dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap proyek 

pembangunan. 

3. Membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan 

sehingga mampu meningkatkan kesempatan kerja. 

4. Meningkatkan sumberdaya yang ada untuk program 

pembangunan. 
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5. Meningkatkan pembelajaran sosial bagi para profesional dan 

masyarakat setempat. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tangga partisipasi, 

baik oleh Arnstein maupun Wilcox  memiliki kesamaan yaitu dari 

partisipasi pasif ke partisipasi aktif. Dari masyarakat hanya dididik dan 

disadarkan pentingnya berpartisipasi dalam program pembangunan 

sampai masyarakat bisa mendengar, dan didengar usul dan gagasannya, 

bahkan sampai masyarakat mempunyai kesetaraan dalam meren-

canakan dan menjalankan program dan memiliki kekuasaan untuk ikut 

menentukan pengambilan keputusan dan mendapatkan kesempatan 

dalam manajerial.  

Kesimpulan yang kedua yaitu bahwa, dalam partisipasi yang 

baik harus dijalankan prinsip-prinsip antara lain: kemauan untuk 

berubah, komitmen, transparansi, akuntabilitas, dan kepemimpinan.  

Modal Sosial 

Modal sosial merupakan salah satu sumber daya dalam 

pembangunan, di samping sumber daya alam dan sumber daya 

manusia. Rusydi Syahra (2003) menjelaskan bahwa, pengertian modal 

sosial pertama kali digulirkan oleh Lyda Judson Hanifan (1916).Farr 

(2004), dalam tulisannya: Social Capital, A Conceptual History juga 

mengatakan bahwa, Lyda saat itu mendiskusikan bagaimana 

masyarakat bekerja sama untuk menjaga  sekolah.  Lyda mengatakan 

bahwa modal sosial adalah aset atau modal nyata yang penting dalam 

hidup masyarakat, yang mencakup kemauan baik, rasa bersahabat, 

saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama antara individu dan 

keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Dikatakan bahwa 

modal sosial adalah hubungan-hubungan, nilai-nilai dan pemahaman-

pemahaman dalam masyarakat yang memungkinkan individu dan 

kelompok untuk saling mempercayai dan saling bekerja sama.  

Bank Dunia (2001), menjelaskan bahwa: 

―The social capital of a society includes the institutions, the 
relationships, the attitudes and values that govern inter-
actions among people and contribute to economic and social 
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development. social relations, networks, norms, and values 
matter in the functioning and development of society.‖  

Bahwa modal sosial adalah sesuatu yang merujuk ke dimensi 

institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma 

dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antar orang-orang dan yang 

menyumbang pada pembangunan sosial dan ekonomi. Hubungan 

sosial, jejaring, norma dan nilai-nilai ini berpengaruh dalam fungsi dan 

pembangunan masyarakat. 

Beberapa tokoh modal sosial yang terkenal yaitu ahli sosiologi 

dari Perancis,  Pierre Bourdieu, ahli sosiologi dari Amerika yaitu James 

Coleman, politisi dari Amerika yaitu Robert Putnam dan 

Fukuyama(1999).  

Bourdieu (1986)  menjelaskan bahwa modal sosial adalah: 

―The aggregate of the actual or potential resources which are 
linked to possession of adurable network of more or less 
institutionalized relationships of mutual acquaintanceand 
recognition – or in other words, to membership of a group – 
which provides each ofits members with the backing of the 
collectively-owned capital, a ‗credential‘ whichentitles them 
to credit, in the various senses of the word.‖ (Bourdieu 
1986:248) 

Bahwa modal sosial adalah sumber yang nyata atau potensial 

yang dihubungkan pada jejaring yang lama atau hubungan yang 

melembaga dimana pihak-pihaknya saling bersahabat, atau dengan 

kata lain keanggotaan kelompok adalah terpercaya yaitu memberikan 

mereka kepercayaan dalam berbagai arti. 

Lebih jauh Bourdieu menyatakan ada tiga macam modal, yaitu 

modal uang, modal sosial, dan modal budaya, yang akan lebih efektif 

digunakan jika diantara ketiganya ada interaksi sosial atau hubungan 

sosial. Menurut Bourdieu (Hasbullah, 2004), modal uang dan modal 

budaya memungkinkan modal sosial dapat berfungsi, tanpa ada sumber 

daya fisik dan pengetahuan budaya yang dimiliki, maka akan sulit bagi 

individu-individu untuk membangun sebuah hubungan sosial, karena 

hubungan sosial hanya akan kuat jika ketiga unsur tersebut eksis.  
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Colemann (1999), mendefinisikan modal sosial sebagai: 

―Social capital is defined by its function. It is not a single 
entity but a variety ofdifferent entitieshaving two 
characteristics in common: They all consist of some aspect of 
social structure, and they facilitate certain actions of 
individuals who are within the structure. Like other forms of 
capital, social capital is productive, making possible the 
achievement of certain ends and would not be attainable in 
its abence‖. 

Artinya modal sosial didefinisikan sesuai fungsinya. Modal 

sosial bukanlah satu kesatuan tetapi berbagai kesatuan yang berbeda 

yang mempunyai dua karakteristik yang sama yaitu mereka semua 

terdiri dari aspek struktur sosial dan mereka memfasilitasi kegiatan 

tertentu dari individu-individu dalam struktur tersebut. Seperti bentuk 

modal yang lain, modal sosial ini bersifat produktif, memungkinkan 

untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak mungkin tujuan tersebut 

bisa tercapai tanpa kehadiran modal sosial itu. Dengan ringkas bisa 

dikatakan bahwa modal sosial memiliki 3 bentuk yaitu: 1) kewajiban 

dan harapan, kepercayaan, 2) saluran-saluran informasi dan 3) norma-

norma sosial, untuk melakukan kerja bersama menghadapi seluruh 

permasalahan dalam mencapai tujuan dalam kelompok atau organisasi.  

Sedangkan Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial 

sebagai―Features of social organization, such as trust, norms (or 
reciprocity), and networks (of civil engagement), that can improve the 
efficiency of society by facilitating coordinated actions‖ Artinya, modal 

sosial adalah penampilan organisasi seperti jaringan dan kepercayaan 

(trust) yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama demi 

keuntungan bersama. Putnam memandang modal sosial sebagai 

seperangkat hubungan yang horizontal (horizontal associations) antar 

orang, dan modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi 

masalah publik dalam iklim demokratis.  

Menurut Putnam, peran trust atau kepercayaan sangat penting 

dalam hubungan sosial, karena modal sosial hanya dapat dibangun 

ketika tiap individu mempercayai individu lain sehingga mereka mau 

membuat komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk 
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mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang saling meng-

untungkan. Trust ini bersifat dinamis karena ia dapat tumbuh dan 

sebaliknya dapat hilang manakala mereka yang mendapat mandat 

kepercayaan ternyata tidak dapat bertanggung jawab terhadap mandat 

yang telah diberikan. Putnam lebih jauh menuliskan bahwa trust, 
norma dan jaringan sosial membuat pelaksanaan kegiatan lebih 

terkoordinasi, dan anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan 

bekerjasama secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama, 

dan mempengaruhi produktifitas secara individual maupun 

berkelompok. 

Modal sosial menurut Fukuyama (1995), adalah kemampuan 

yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas. Dia 

juga menekankan bahwa modal sosial adalah segala sesuatu yang 

membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas 

dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-

norma yang tumbuh dan dipatuhi. Sedangkan kepercayaan (trust) 
adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang 

ditunjukkan oleh perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan 

norma-norma yang dianut bersama, dimana norma meliputi 

kepercayaan, solidaritas, berbuat baik/membantu, resiprositas, yang 

memfasilitasi untuk kordinasi dan kerjasama saling menguntungkan.  

Fukuyama (2000) menerangkan bahwa, modal sosial terbentuk 

dari reciprocity atau berbalasan, norma bahkan doktrin dalam 

masyarakat. Fukuyama lebih jauh memerinci nilai-nilai yang penting 

sejalan dengan social capital adalah trust, network, civil society, 

kejujuran, komitmen dan  kinerja yang reliabel. Menurutnya modal 

sosial tidak bisa ditingkatkan oleh pemerintah, tetapi oleh agama, 

tradisi, sejarah yang sama, dan faktor-faktor lain di luar kontrol 

pemerintah. Salah satu cara pemerintah untuk bisa meningkatkan 

modal sosial adalah melalui pendidikan, dimana dalam pendidikan 

terjadi transfer nilai-nilai yang nantinya akan mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. Cara lain dimana pemerintah bisa 

meningkatkan modal sosial adalah dengan cara menyediakan barang-

barang publik lebih baik dan keamanan publik. Pemerintah justru bisa 
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merusak modal sosial apabila pemerintah terlalu banyak mengambil 

alih peran yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan sektor 

swasta. Apabila negara terlalu dominan maka pemerintah akan menjadi 

tergantung dan kehilangan kemampuan mereka untuk bekerja bersama 

satu sama lain secara spontan.  

Selain pandangan dari Bourdieu, Putnam, Coleman dan 

Fukuyama, beberapa pandangan tentang modal sosial memiliki 

kesamaan antara lain dari Portes (1998) dalam Woolcock and Narayan 

(2000) yang mendefinisikan modal sosial dengan sederhana yaitu the 
norms and networks that enable people to act collectively, artinya 

modal sosial adalah norma dan jaringan yang memungkinkan orang-

orang untuk bertindak secara kolektif. Portes menjelaskan bahwa ciri 

penting dalam modal sosial adalah kepercayaan dan reciproxity. 

Sedangkan Blakeley dan Suggat (1997) dan Suharto (2005) 

menjelaskan bahwa modal sosial memiliki elemen-elemen seperti 

kepercayaan, kohesifitas, altruism, gotong royong, dan kolaborasi. Juga 

Riddel (1997) yang menyebutkan ada 3 parameter modal sosial yaitu 

trust (kepercayaan), norms (norma) dan networks (jaringan). Bank 

Dunia menjelaskan ada 3 indikator modal sosial yaitu: keanggotaan 

dalam perkumpulan lokal atau jaringan lokal, kepercayaan dan norma 

serta yang ketiga yaitu kegiatan bersama (collective action).  

Dari uraian diatas terdapat kesamaan pandangan antara  

Bourdieu (1986), Putnam (1993), Blakeley dan Suggat (1997), 

Colemann (1999), Fukuyama (2000) dan Suharto (2007) dalam 

memandang unsur atau elemen atau parameter penting dalam modal 

sosial yaitu: 

1. Kepercayaan 

2. Norma 

3. Nilai-nilai 

4. Kewajiban 

5. Harapan 

6. Reciprocity 
7. Kejujuran 
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8. Komitmen 

9. Networking / jejaring 

10. Gotong royong 

11. Kolaborasi 

Unsur atau elemen-elemen inilah yang membentuk modal 

sosial dalam masyarakat. Yang mengikat anggota masyarakat untuk 

bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan. 

Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) menjelaskan, ada 3 bentuk modal sosial yaitu: bonding, 
bridging dan linkage/linking.  

1. Bonds atau bonding adalah hubungan antara orang-orang 

berdasarkan rasa identitas yang sama seperti keluarga, teman 

dekat, orang-orang yang berasal dari budaya atau etnik yang 

sama. 

2. Bridges atau bridging adalah hubungan antar rasa memiliki 

identitas yang sama misalnya teman jauh, teman kerja atau 

asosiasi. 

3. Linkage atau linking yaitu hubungan antar orang-orang atau 

kelompok yang lebih jauh, lebih tinggi atau lebih rendah dalam 

tangga sosial. 

Bonding  ini mengikat anggota tapi sekaligus bisa menghalangi, 

misalnya anggota dalam kelompok imigran. Sesama imigran akan 

merasa ikatan yang kuat dalam masyarakat, mereka berharap sesama 

masyarakat imigran bisa membantu dan mereka memiliki ikatan sosial 

yang kuat. Pada saat yang sama ikatan sosial yang kuat itu bisa 

menghalangi hubungan individu dengan ikatan yang lebih besar yaitu 

social bridges dan menghalangi mereka dari pertumbuhan ekonomi.  

Ada dua perspektif dalam memandang bagaimana modal sosial 

bermanfaat atau memberi keuntungan bagi kelompok atau individu. 

Pertama individu memanfaatkan akses dan sumber-sumber yang ada 

dalam modal sosial untuk mendapatkan keuntungan instrumental 

misalnya mendapatkan pekerjaan atau untuk mempertahankan 

keuntungan. Dalam hal ini seperti modal lainnya, modal sosial bisa 
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dibuat oleh masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan 

bagi dirinya. Keuntungan kepada masing-masing individu akan 

membentuk keuntungan kolektif. Poin dari perspektif ini adalah 

bagaimana individu membuat investasi dalam hubungan sosial dan 

bagaimana individu-individu menangkap sumber-sumber dalam 

hubungan sosial itu untuk mendapatkan keuntungan.  

Perspektif yang kedua adalah bagaimana kelompok tertentu 

mengembangkan dan memelihara modal sosial sebagai aset kolektif 

dan bagaimana aset kolektif tersebut meningkatkan taraf hidup 

anggotanya. Hal penting dalam perspektif ini adalah menggali elemen- 

elemen dan proses dalam produksi dan pemeliharaan aset kolektif dan 

bagaimana norma, kepercayaan dan kekayaan lain seperti sanksi dan 

otoritas adalah hal penting dalam memproduksi dan memelihara aset 

kolektif. 

 

Organisasi Masyarakat: Komite Sekolah dan Organisasi 

Alumni   

 Brown dan Moberg (dalam Ruwiyanto,1988) mengungkapkan 

bahwa, organisasi berada dalam  kontinum individu–masyarakat, 

bahwa masyarakat terdiri dari berbagai komunitas, komunitas terdiri 

dari organisasi-organisasi, organisasi terdiri dari kelompok dan 

kelompok terdiri dari individu.  

Organisasi menurut Brown dan Moberg memiliki setidak-

tidaknya empat sub-sistem yaitu:  

1. Taksonomi organanisasi,  

2. Struktur organisasi,  

3. Proses organisasi  

4. Individu-Individu dalam organisasi  

5. Kepemimpinan yang dikembangkan. 

 Sedangkan Peter M. Blau & W. Richard Scott (1962) mengatakan 

bahwa, organisasi itu memiliki tujuan dan memiliki sesuatu yang formal, 
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ada staf administrasi yang biasanya eksis dan bertanggung jawab serta 

adanya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan anggotanya.  

Komite sekolah 

Organisasi masyarakat dalam kemitraan ini adalah organisasi 

orang tua siswa dalam bentuk komite sekolah. Dalam pembangunan 

pendidikan, kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan 

masyarakat sangat penting untuk menunjang keberhasilan 

pembangunan. Membahas peran serta masyarakat berarti membahas 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat 

sangat penting karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Berger 

(1991), Collins (1997), Desforges dan Abouchaar (2003), Gianserro 

(1999), Haryadi, Meiriawan dan Rahadi (2006) dan Ali (2009), 

semuanya menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam hal ini 

orang tua siswa dalam pendidikan. Epstein (2002), menegaskan 

pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kemajuan 

program sekolah dan kemajuan siswa, yang dijabarkan dalam 6 tipe 

partisipasi atau keterlibatan orang tua yaitu (1) parenting, (2) 

communicating, (3) volunteering, (4) learning at home, (5) decision 
making, (6) Collaborating with the community. 

Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 8 

dinyatakan bahwa, masyarakat berhak berperan serta dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

pendidikan. Masyarakat dalam pendidikan direpresentasikan dalam 

Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, orang tua wali siswa dan 

masyarakat umum.  Komite Sekolah adalah kepengurusan wakil dari 

orang tua wali siswa yang  beranggotakan wakil orang tua wali siswa 

dari sebuah sekolah, wakil alumni, tokoh masyarakat dan wakil guru. 

Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi 

peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan 

dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada 

pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur 

pendidikan luar sekolah (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002). 
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Komite sekolah mempunyai fungsi dan peran yang strategis 

dalam pembangunan pendidikan, peran dan fungsi ini diatur dalam 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/ 2002 tanggal 2 

April 2002, tentang peran komite sekolah sebagai berikut: 

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 

pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; 

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, 

pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan 

di satuan pendidikan; 

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di 

satuan pendidikan; 

4. Mediator antara pemerintah (mediating agency) dengan 

masyarakat di satuan pendidikan. 

Hasbullah (2006) menjelaskan bahwa, tujuan komite sekolah 

adalah (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa 

masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program 

pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab 

dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) 

menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan 

demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang 

bermutu di satuan pendidikan  

Organisasi Alumni dalam Pengembangan Sekolah 

Davis (2010) dalam Development and Alumni Relation Strategy 

menyatakan bahwa, alumni memiliki peran penting dalam 

pengembangan lembaga pendidikan. Program pemerintah untuk 

mengembangkan pendidikan memerlukan partisipasi masyarakat 

melalui penggalangan dana untuk pembangunan pendidikan, dimana 

peran alumni menjadi penting untuk mendukung program tersebut. Di 

banyak negara, universitas telah mengembangkan Development and 
Alumni Office (DAO) dimana mereka mengembangkan program untuk 

membangun lembaga pendidikan dengan melibatkan alumni. Misalnya 

peran DAO di Brighton University  sebagai berikut: 
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―The role of the Development and Alumni Office is to 
enthuse and engage with our growing community of former 
students (alumni), friends, current students, staff and other 
potential supporters to cultivate mutually beneficial, life-
long and relevant relationships and to encourage and enlist 
financial and non-financial philanthropic support for the 
development of the university.‖ 

Artinya peran DAO di universitas yaitu untuk menggairahkan 

dan melibatkan alumi, teman, siswa, staff dan pendukung potensial 

lainnya untuk membuat hubungan yang saling menguntungkan dan 

tahan lama dan untuk mendorong dan memperoleh dukungan 

sumbangan finansial dan non finansial untuk pembangunan 

universitas. 

Atau DAO di University of Glasgow misalnya, menyebutkan 

DAO memiliki dua tujuan utama yaitu penggalangan dana bagi 

almamater dan membina hubungan baik dengan lebih banyak alumni. 

Davis (2010), memerinci peran alumni bagi almamater antara lain: 

1. Mempromosikan almamater 

2. Menggalang dana 

3. Memberikan model dengan membagi keberhasilan 

4. Mengembangkan kekuatan alumni 

5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat lebih luas 

6. Meningkatkan peran sektor swasta lebih luas 

Jadi peran alumni menjadi sangat penting mulai dari 

mempromosikan almamater, menggalang dana sampai melibatkan 

sektor swasta bagi pengembangan almamater. Program baru di 

almamater seperti kegiatan pendidikan, pembukaan program atau 

jurusan baru, kemajuan lembaga akan dipromosikan dengan cepat oleh 

alumni yang tersebar luas. Dalam perannya untuk penggalangan dana, 

alumni-alumni yang tersebar dan bekerja di berbagai sektor akan 

menjadi jembatan yang sangat ideal dalam menguhungkan almamater 

dengan perusahaan-perusahaan dimana mereka bekerja untuk 

menjalankan program CSR perusahaan. Peran menjadi model dengan 

berbagi keberhasilan dilaksanakan dengan kegiatan seminar, kegiatan 

ilmiah dan bertemu dengan siswa tentang keberhasilan alumni. Peran 
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mengembangkan kekuatan alumni dikembangkan dengan 

mengundang lulusan setiap tahunnya untuk bergabung dengan 

organisasi alumni sehingga organisasi menjadi lebih kuat dengan 

anggota potensial yang lebih banyak. Alumni yang tersebar dan bekerja 

di berbagai sektor yang berbeda bisa berperan untuk melibatkan 

masyarakat dan sektor swasta lebih luas untuk ikut mendukung 

program pengembangan almamater. 

Peran alumni di sekolah menengah nampaknya belum kuat 

seperti di universitas dimana mereka mendirikan organisasi alumni 

dalam wadah DAO dengan program yang jelas dan kepengurusan yang 

jelas. Penelitian ini akan membahas peran alumni di sekolah menengah 

atas dalam mengembangkan sekolah di bidang pemenuhan sarana 

prasaran sekolah. 

 Salah satu peran alumni adalah menggalang dana atau mencari 

donasi. Menurut Sun, Hoffman dan Grady (2007), donasi alumni 

dipengaruhi oleh 3 hal yaitu pengalaman alumni, motivasi alumni dan 

variabel demografi alumni dengan mempromosikan model donasi 

alumni sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimana kemauan alumni untuk memberikan donasi kepada 

almamater dipengaruhi oleh: Pertama, pengalaman alumni saat 

menjadi siswa di almamater. Semakin alumni merasakan pengalaman 

yang menyenangkan pada saat belajar, akan semakin tinggi kemauan 

alumni untuk berkontribusi. Kedua, dipengaruhi oleh pengalaman 

Pengalaman alumni 

Motivasi alumni 

Variable demografi 

Donasi Alumni  

Pengalaman siswa 
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alumni selepas belajar di almamater atau setelah kelulusan, yaitu 

bagaimana alumni terlibat dalam organisasi alumni. Semakin sering 

alumni terlibat dalam organisasi alumni, semakin tinggi kontribusinya 

kepada almamater. Ketiga, dipengaruhi oleh motivasi alumni, yaitu 

keinginan sendiri dari alumni untuk memberi kepada almamater, dan 

yang keempat, adalah variable demografi yaitu semakin tinggi kelas 

ekonomi alumni, semakin besar kemauan alumni untuk berkontribusi 

kepada almamater.  

Menurut Sun dkk., ada beberapa teori yang mendasari 

bagaimana alumni berkontribusi dalam memberikan donasi kepada 

almamater. Diantaranya teori equity dari Walster and Walster (1978), 

yang menyimpulkan bahwa masyarakat menghargai individu atas 

kesamaannya atau kesetaraannya dalam interaksi dengan yang lain. 

Teori lainnya yang mendasari donasi alumni adalah teori organisasi 

dari Mael and Ashforth (1992) yang menyimpulkan bahwa, donasi 

alumni lebih banyak didasarkan pada teori organisasi. Seorang alumni 

memberikan donasi karena dia termasuk dalam sebuah ikatan sosial 

yaitu organisasi. Setiap individu  memerlukan identitas sosial, dan 

individu dianggap memiliki identitas sosial apabila dia tergabung dalam 

organisasi dan menjalani keberhasilan dan kegagalan dalam organisasi 

tersebut. Individu memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang ia ikuti.  

Senada dengan Sun dkk, Gaiger (2005) juga mengemukakan 

bahwa, keterlibatan alumni kepada almamater dipengaruhi oleh hal-

hal antara lain (1) Involvement in the institution as undergraduate 
students, (2) Involvement as alumni with their almamater.(3) 
Institution tradition and prestige.(4) Economic success of individual 
alumni.(5) Emotional attachment and quality of relationships between 
alumni and their almamater.(6) Academic success and (7) Overall 
satisfaction with the student experience. 

Artinya keterlibatan alumni kepada almamater dipengaruhi 

antara lain oleh keterlibatan alumni di almamater saat menjadi siswa, 

keterlibatan setelah menjadi alumni, tradisi dan prestise almamater, 

keberhasilan ekonomi alumni, ikatan emosional dengan almamater, 
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keberhasilan akademis dan kepuasan secara umum saat menjadi siswa 

di almamater. Gaiger menuliskan beberapa hal yang sama dengan Sun 

yaitu pengalaman alumni atau keterlibatan alumni saat menjadi siswa, 

saat setelah lulus, ikatan emosional dengan almamater dan kepuasan 

umum pada saat alumni menjasi siswa di almamater. Yang berbeda 

adalah bahwa menurut Gaiger tradisi dan prestise almamater 

mempengaruhi keterlibatan alumni. Almamater yang memiliki tradisi 

melibatkan alumni dalam kegiatan-kegiatan di almamaternya akan 

meningkatkan keterlibatan alumni. Prestise almamater mempengaruhi 

keterlibatan alumni dalam donasi alumni, semakin bangga alumni 

terhadap almamternya, semakin tinggi kemauan alumni untuk 

berkontribusi. Hal lain yang sama antara Sun dkk. serta Gaiger adalah 

variable demografi yaitu semakin sukses seorang alumni baik dalam 

akademis maupun ekonomi, akan semakin tinggi kemauan alumni 

untuk ikut berkontribusi ke almamater.  

 

Standar Sarana Prasarana 

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kinerja guru dan 

kefektifan mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu 

diantaranya adalah sarana prasarana sekolah (Schneider, 2003).  

Schneider dalam penelitiannya Public School Facilities and Teaching, 

mengatakan bahwa, lingkungan sekolah termasuk di dalamnya fasilitas 

sekolah sangat mempengaruhi kinerja guru dan keefektifan mengajar 

di sekolah. Fasilitas sekolah yang termasuk dalam penelitian Schneider  

meliputi ketersediaan laboratorium IPA, ruang musik, dan faktor 

psikologis seperti kualitas udara dalam ruang, suhu ruangan, 

pencahayaan kelas dan tingkat kegaduhan. Guru-guru menghendaki 

fasilitas sekolah harus menunjang tujuan pembelajaran, apabila tujuan 

pemerintah ingin memaksimalkan kompetensi siswa di bidang IPA 

maka sarana prasarana pembelajaran IPA harus mendukung. 

Sedangkan Asiabaka (2008), mengatakan dalam penelitiannya 

bahwa, manajemen sarana prasarana merupakan bagian integral dari 

seluruh manajemen di sekolah. Hal ini karena sarana prasarana atau 



Public Organization Private Partnership 
Studi Tentang Kemitraan dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di SMA Negeri  
Kabupaten Purworejo 

76 

fasilitas sekolah merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Pencapaian tujuan sekolah hanya 

akan tercapai dengan ketersediaan fasilitas, pemanfaatan yang 

maksimal dan pengaturan yang tepat. Selanjutnya Freeman and Gilbert 

(dalam Asiabaka, 2008) menegaskan bahwa, fasilitas sekolah atau 

sarana prasarana menjadi elemen penting yang membentuk lingkungan 

belajar di sekolah. Asiabaka menjelaskan bahwa: 

―The school facilities consist of all types of buildings for 
academic and non-academic activities, equipment for 
academic and non-academic activities, areas for sports and 
games, landscape, farms and gardens including trees, roads 
and paths. Others include furniture and toilet facilities, 
lighting, acoustics, storage facilities and packing lot, security, 
transportation, ICT, cleaning materials, food services, and 
special facilities for the physically challenged persons.‖ 

Yang artinya sarana prasarana sekolah terdiri dari semua 

bangunan untuk kegiatan akademik dan non akademik, area untuk 

olahraga dan bermain, halaman, kebun dan taman termasuk pohon, 

jalan dan lorong. Termasuk dalam sarana prasarana lainnya yaitu 

perabotan, kamar mandi/WC, pencahayaan, akustik, gudang, parkir, 

keamanan, transportasi, komputer dan internet, alat pembersih, kantin 

dan fasilitas untuk warga sekolah yang berkebutuhan khusus. Sarana 

prasarana ini menurut Asiabaka adalah sumber yang mendukung 

pencapaian produktivitas kinerja guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar di sekolah.  

Lebih jauh Asiabaka (2008) menegaskan bahwa, pengadaan dan 

pemenuhan sarana prasarana sekolah adalah tanggung jawab 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, guru, staff,  siswa dan 

masyarakat. …..It is collective responsibility of the federal, state, local 
government authorities, staff and students of the individual schools 
and the community where the school is located.  

Di Indonesia sarana prasarana pendidikan diatur dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Dalam 

peraturan menteri tersebut,yang dimaksud dengan sarana adalah 

perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sedangkan 
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prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan 

fungsi satuan pendidikan. Yang termasuk sarana contohnya adalah 

meubiler, meubiler perpustakaan, buku teks pelajaran, buku referensi, 

alat peraga, alat-alat laboratorium dan alat-alat praktik. Sedangkan 

yang  termasuk prasarana yaitu ketersediaan lahan, bangunan gedung, 

ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, 

ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang 

organisasi, kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi serta tempat 

bermain/berolahraga. 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pada Bab VII Pasal 42 menyebutkan bahwa; (1) 

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan 

untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

(2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi 

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, 

ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang 

bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan 

jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat 

rekreasi, dan ruang/tempat lain yangdiperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Asiabaka (2008) bahwa, 

sarana prasarana merupakan elemen yang menentukan keberhasilan 

sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. Karena pentingnya  sarana 

prasarana dalam pembangunan pendidikan, pemerintah mengatur 

standar sarana prasarana dalam standar nasional pendidikan. 

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai 

pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan melalui 

proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan 

salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang 

proses pembelajaran di sekolah.  
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Pendekatan Teori: Public Organization Private Partnership 

Merujuk penjelasan di atas tentang kemitraan antara 

pemerintah dan swasta, dijelaskan dalam buku Public Private 
Partnership (2006) bahwa, public private partnership biasanya hanya 

melibatkan dua pihak yaitu public dan private. Public merujuk pada 

negara atau pemerintah dan privat merujuk pada dua entitas yaitu 

korporasi, perusahaan, sektor swasta dan masyarakat sipil. Selanjutnya 

dalam penelitian ini dinyatakan bahwa partnership melibatkan 3 pihak 

yaitu publik, privat dan masyarakat. 

Kerjasama atau kemitraan dalam pendidikan juga melibatkan 

publik, privat dan masyarakat. Publik merujuk pada pemerintah, privat 

merujuk pada perusahaan atau korporasi dan masyarakat merujuk pada 

orang tua siswa dan alumni. Masyarakat dalam pembangunan 

pendidikan, dalam pengembangan sekolah dan melaksanakan program- 

program sekolah adalah bukan masyarakat pada umumnya atau semua 

masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam pembangunan pendidikan 

adalah masyarakat terbatas yang menjadi wali siswa di sebuah sekolah. 

Mereka adalah masyarakat yang anak-anak mereka menjadi siswa di 

sebuah sekolah. Perkumpulan orang tua/wali siswa di sebuah sekolah 

memiliki kepengurusan yang bernama komite sekolah. Komite sekolah 

yang memiliki kepengurusan, memiliki AD ART, memiliki hak dan 

kewajiban. Masyarakat dalam kemitraan pendidikan selain orang tua 

siswa adalah masyarakat yang merupakan alumni sebuah sekolah. 

Alumni sebuah sekolah merupakan masyarakat yang memiliki ikatan 

emosional yang dekat dengan sekolah. Alumni memiliki organisasi 

yang mengatur kegiatan-kegiatan alumni.  

Maka dalam penelitian ini pendekatan teorinya mengemu-

kakan bahwa kemitraan yang mendukung pembangunan pendidikan 

adalah kemitraan antara 3 entitas yaitu kemitraan antara 1) 

pemerintah, 2) masyarakat yang sudah terhimpun dalam organisasi 

komite sekolah dan organisasi alumni dan 3) sektor swasta atau Public, 
Organization, Private Partnership selanjutnya disingkat POPP. Dalam 

kemitraan ini masing-masing entitas memiliki peran yang berbeda dan 

sama pentingnya dimana ketiga entitas saling mendukung menjalankan 
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peran masing-masing dan menanggung resiko secara bersama-sama 

untuk mencapai tujuan bersama.  

Dalam kemitraan di bidang pendidikan, pemerintah hadir 

dengan kewenangannya menentukan kebijakan pendidikan, peraturan 

perundangan di bidang pendidikan, menyediakan dana bagi 

penyelenggaraan pendidikan, orang tua siswa hadir sebagai mitra 

utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak anak mereka. 

Orang tua merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan 

pendidikan dengan partisipasi dan modal sosial yang dimilikinya, selain 

orang tua siswa, organisasi masyarakat yang terlibat adalah organisasi 

alumni. Organisasi alumni memberikan kontribusi sesuai potensi yang 

dimiliki. Sektor swasta atau perusahaan dan korporasi hadir dengan 

CSR di bidang pendidikan, mereka memberikan dana CSR untuk 

pengembangan pendidikan.  

Dalam PPP pemerintah bermitra dengan non pemerintah atau 

privat yang dalam beberapa rujukan privat menunjuk pada korporasi 

atau perusahaan yang bersama-sama membangun infrastruktur sekolah 

bagi masyarakat. Masyarakat adalah pengguna hasil kemitraan antara 

pemerintah dan sektor swasta. Masyarakat tidak terlibat aktif dalam 

kemitraan tersebut, pemerintahlah yang bermitra dengan swasta untuk 

menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat. PPP melibatkan 

public atau pemerintah, dan private atau sektor swasta. 

Dalam kemitraan pendidikan, pemerintah bermitra dengan 

masyarakat yaitu orang tua siswa/komite sekolah dan organisasi 

alumni, dan sektor swasta membantu berkontribusi. Kemitraan ini 

melibatkan public atau pemerintah, organization yaitu komite sekolah/ 

orang tua siswa dan organisasi alumni dan private yaitu sektor swasta 

atau Public, Organization Private Partnership.  

Maka dalam penelitian ini diajukan model kemitraan yang 

secara eksplisit melibatkan pemerintah, masyarakat dalam organisasi 

komite sekolah dan organisasi alumni dan sektor swasta dalam 

menjalankan pembangunan, bukan hanya Public Private Partnership 

tetapi Public Organization Private  Partnership ( POPP). 
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 Dalam kemitraan ini ada 3 pihak yang terlibat yaitu: 

1. Pemerintah 

2. Organisasi komite sekolah dan organisasi alumni 

3. Pihak swasta  

Pemerintah (public) adalah pemerintah atau negara yang 

memiliki kekuasaan untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan publik, 

melaksanakan koordinasi dan menyediakan anggaran untuk 

pembangunan. Masyarakat dalam kemitraan ini adalah masyarakat 

setempat dalam organisasi komite sekolah dan organisasi alumni yang 

hadir dengan modal sosial untuk melaksanakan pembangunan. Pihak 

swasta adalah perusahaan atau korporasi yang peduli terhadap 

pembangunan dan berkehendak mendukung pelaksanakan program 

pembangunan sebagai salah satu wujud dari program CSR di 

perusahaan atau korporasi tersebut. Pihak swasta menyediakan 

keterampilan manajemen, jejaring, menyediakan dana dan program 

pengembangan dan penelitiannya. Selanjutnya secara rinci pengertian 

dan peran masing-masing mitra adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4: Bentuk Kemitraan POPP 
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Dilihat masing-masing peran dari mitra yaitu pemerintah, 

organisasi masyarakat dan pihak swasta, maka masing-masing mitra 

hadir dengan peran yang berbeda.  

 Dalam pembangunan pendidikan, public atau pemerintah 

berarti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten 

dan satuan pendidikan atau sekolah negeri itu sendiri. Pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki 

kewenangan yang berbeda yang diatur secara rinci dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan 

pendidikan.  

Pemerintah memiliki kewenangan dalam pembangunan 

pendidikan antara lain: 

a) Menerbitkan kebijakan pendidikan, rencana strategis 

pembangunan pendidikan, peraturan dan regulasi yag 

mengatur pembangunan pendidikan mulai dari undang-undang 

pendidikan, peraturan pemerintah, peraturan menteri 

pendidikan, sampai keputusan bupati/walikota di daerah.  

b) Pemerintah mengalokasikan dana untuk mendukung 

pembangunan pendidikan, mulai dari dana pusat dari 

kementrian pendidikan sampai dana dari pemerintah 

kabupaten/kota.  

 

Masyarakat dalam kemitraan ini diartikan sebagai wali murid 

atau orang tua siswa. Orang tua wali murid terhimpun dalam organisasi 

bernama komite sekolah. Orang tua siswa bertanggung jawab untuk 

program pembangunan di sekolah sebagaimana disebutkan dalam 

Undang-Undang Sisdiknas bahwa, pendidikan adalah merupakan 

tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 

masyarakat. Pemerintah tidak mampu untuk menanggung semua 

tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan bagi rakyatnya. Data 

sarana prasarana di Bab Pendahuluan menunjukkan bahwa kondisi 

sarana prasarana belum memadai dan setiap tahun pemerintah belum 

mengalokasikan dana yang cukup untuk memenuhinya. Untuk itu 
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orang tua siswa harus ikut bertanggung jawab, bersama-sama 

membangun pendidikan bagi anak-anak mereka. 

Orang tua siswa memiliki organisasi yang disebut komite 

sekolah, komite ini merupakan wakil dari para orang tua siswa untuk 

mendukung, memediasi, dan mengevaluasi program-program sekolah. 

Selain organisasi komite, masyarakat dalam pembangunan pendidikan 

juga bisa terbentuk dalam organisasi alumni. Organisasi alumni yang 

kuat memiliki potensi yang besar untuk mendukung pembangunan 

pendidikan di sekolah. 

Menurut Stephen Robbins (dalam Sobirin, 2009), organisasi 

adalah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang 

relatif lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-

sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang 

terstruktur, dan didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dalam pembangunan pendidikan, sektor swasta diartikan 

sebagai korporasi atau perusahaan yang mendukung program 

pembangunan dengan bentuk Corporate Social Responsibility atau 

CSR. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan 

swasta murni berperan dalam mendukung program pembangunan 

dengan memberikan program CSR ke sekolah-sekolah. Bentuk CSR 

bisa bervariasi dari pemberian dana untuk melengkapi sarana prasarana 

sekolah sampai kegiatan bagi guru dan siswa. 

 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang kemitraan dalam pembangunan telah 

banyak dilakukan. Penelitian-penelitian itu membahas tentang 

kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil dalam 

melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berbeda dalam 

masyarakat. Berikut beberapa penelitian tentang kemitraan dalam 

pembangunan. 
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 Muchtar dkk. (2013), meneliti tentang program kemitraan 

antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam program 

Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera (Gerbangmastra) yaitu 

program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kolaka sejak tahun 2006 hingga 2012. Program Gerbangmastra ini 

merupakan model pembangunan pedesaan yang melibatkan 

pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta 

seluruh komponen masyarakat, dan swasta, dalam suatu gerakan 

pembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat menuju 

Kolaka Emas. Model pembangunan Gerbangmastra ini disebut sebagai 

model kemitraan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat.  

 Program kemitraan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten 

Kolaka karena kompleksnya permasalahan pembangunan serta 

keterbatasan dana Pemerintah Daerah untuk membiayai program 

pembangunan. Pemerintah kabupaten menyediakan dana pelaksanaan 

program Gerbangmastra melalui APBD Kabupaten Kolaka yang 

didistribusikan melalui alokasi anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat 

Daerah karena terkait langsung dengan tugas dan fungsinya. 

Masyarakat dilibatkan dengan swadaya masyarakat yang diwujudkan 

dalam bentuk tenaga  (fisik), material/bahan, dana, bahkan lahan/ 

lokasi. Sedangkan pihak swasta dilibatkan untuk berkontribusi dalam 

bentuk sumbangan material, barang modal, tenaga ahli/terampil, dan 

peralatan.  

 Kemitraan dalam  program Gerbangmastra meliputi : (1) 

peningkatan pelayanan publik dengan titik berat pada pelayanan 

masyarakat desa; (2) prasarana dan sarana yang mendukung aksesbilitas 

serta mengurangi keterisolasian yaitu infrastruktur jalan, jembatan dan 

permukiman; (3) prasarana yang mendukung kegiatan peningkatan 

produksi pertanian dalam arti luas, pendidikan, kesehatan dan fasilitas 

peribadatan; (4) prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat pedesaan, yaitu penyediaan sarana air bersih, sanitasi dan 

penataan pemukiman; (5) prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi 

masyarakat, pengembangan koperasi, pelatihan keterampilan 

masyarakat; (6) peningkatan fasilitas keamanan dan kesadaran hukum 

masyarakat; serta (7) penataan lingkungan dan budaya bersih. 
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 Muchtar dkk. (2013) menyimpulkan bahwa kemitraan antara 

pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat sangat berperan 

dalam menentukan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan di 

Kabupaten Kolaka. Keberhasilan pembangunan melalui program 

kemitraan ini terletak pada kemampuan dan sinergitas antar aktor-

aktor pembangunan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. 

Muchtar dkk. menegaskan bahwa sinergitas antar aktor pembangunan 

dalam pelaksanaanpembangunan merupakan salah satu prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baikyakni menciptakan kerjasama antara 

pemerintah, swasta dan masyarakat melaluipola kemitraan. 

 Penelitian tentang program kemitraan dalam pembangunan 

juga dilakukan oleh Melyanti (2014), yang meneliti program kemitraan 

antara Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank 

Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Program kemitraan dalam 

penelitian ini adalah kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil 

dan pihak swasta dalam membangun pasar tradisional dan pengelolaan 

sampah di Probolinggo. Probolinggo melaksanakan revitalisasi pasar 

tradisional dan membuat bank sampah untuk mengatasi penumpukan 

sampah yang tinggi. Kondisi pasar tradisional di Kota Probolinggo 

sebelum direvitalisasi pada tahun 2008 menghasilkan timbunan 

sampah sebesar 27,13 m3/hari dengan presentase sampah tertinggi yang 

dihasilkan oleh Pasar Baru. Dengan program kemitraan antara 

pemerintah Kota Probolinggo dengan pihak swasta yaitu Yayasan 

Danamon Peduli melalui program CSR (Corporate Social 
Responsibility) Pasar Sejahtera (sehat, hijau, bersih, terawat) dan 

pelibatan masyarakat sipil yaitu paguyuban pedagang pasar diharapkan 

masalah sampah dapat diatasi dan lingkungan pasar menjadi bersih.  

 Melyanti menuliskan bahwa, secara garis besar ketiga aktor 

mempunyai peran yang sama dalam kemitraan ini yaitu menjalankan 

kemitraan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan secara 

bersama-sama. Namun secara khusus masing-masing mitra memiliki 

peran yang berbeda yaitu  pemerintah memiliki peran sebagai penguat 

komitmen, pendamping, dan kontributor baik fisik maupun non fisik 

dalam pelaksanaan program. Sedangkan pihak swasta berperan dalam 
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memberikan bantuan fisik maupun non fisik, berupa dana dan 

penguatan kapasitas dengan mengadakan pelatihan, studi banding, dan 

sebagainya. Untuk masyarakat sipil yang merupakan paguyuban 

mempunyai peran khusus yaitu untuk mengoperasionalkan bank 

sampah dua kali dalam seminggu.  

 Penelitian Melyanti menyimpulkan bahwa, program kemitraan 

antara pemrintah, pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan 

bank sampah di pasar Baru Probolinggu efektif. Masing masing mitra 

mendapatkan manfaat yaitu bagi pihak pemerintah, adanya perubahan 

perilaku pedagang menjadi lebih bersih serta kondisi lingkungan pasar 

yang juga bersih, sehingga keberadaan Pasar Baru sebagai ikon Kota 

Probolinggo lebih banyak diminati pembeli. Bagi  pihak masyarakat 

sipil, mereka mendapatkan ilmu, pengalaman, dan juga tambahan 

pemasukan dari bank sampah, dan dari pihak swasta, dengan ikut 

terlibat dalam kemitraan ini menjadikan perusahaannya lebih dikenal 

masyarakat dan menarik lebih banyak jumlah penabung.  

 Penelitian tentang program kemitraan antara pemerintah dan 

pihak swasta juga dilakukan oleh Tim Kajian  PKP2A LAN Samarinda 

(2008), yang meneliti tentang kemitraan antara pemerintah kota 

dengan swasta ini mengambil sampel tujuh kota di Kalimantan yaitu 

Samarinda, Tarakan, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya,Pontianak 

dan Singkawang. Tim Kajian PKP2A LAN Samarinda menjelaskan 

bahwa, tata kepemerintahan yang baik (good governance)  

menekankan pentingnya keseimbangan interaksi dan keterlibatan 

antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat (civil society) 

dalam pembangunan. 

 Penelitian ini menemukan beberapa manfaat yang bisa 

diperoleh dari praktek kemitraan yaitu teratasinya sebagian kebutuhan 

sarana dan prasarana dalam pelayanan publik yang tidak bisa dipenuhi 

oleh pemerintah, dan meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam 

pembangunan daerah. Praktek kemitraan di Kalimantan bisa 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis pekerjaan yang dilakukan dalam 

proyek-proyek kemitraan di Kalimantan yaitu pembangunan, renovasi 

dan pengelolaan.  
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Pekerjaan pembangunan dan renovasi yang dimitrakan dalam 

hal ini merupakan pengadaan atau perbaikan fasilitas publik seperti 

pengelolaan dan pembangunan pelabuhan, perkebunan dan pabrik 

minyak kelapa sawit, pembangunan jalan lingkar, mall, pasar, 

pengelolaan parkir, pengelolaan sampah dan pengelolaan taman kota. 

Pemerintah mengambil peran sebagai regulator, pemberi dukungan 

akses dan penyedia lahan. Sedangkan pihak swasta sebagai investor dan 

operasionalisasi proyek.  

 Tim Kajian PKP2A LAN Samarinda menyimpulkan bahwa, 

Kemitraan antara pemerintah kota (daerah) dengan swasta bisa 

membawa peluang bagi daerah untuk melakukan inovasi dalam 

pembangunan daerah. Program kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan swasta perlu dikembangkan tidak hanya dalam pelayanan 

barang dan jasa seperti yang sudah dilaksanakan di Kalimantan tetapi 

juga dalam pelayanan administratif. Yang perlu ditekankan dalam 

kemitraan adalah hak dan kewajiban masing-masing mitra, termasuk 

juga profit sharing dan resiko yang mungkin timbul dalam setiap 

praktek kemitraan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya 

perselisihan. Dalam kemitraan pemerintah harus bisa memilih mitra 

yang tepat, memiliki integritas, pengalaman dan track record yang 

baik.  

 Dari ketiga penelitian tentang kemitraan dalam pembangunan, 

ketiganya menggunakan model kemitraan dalam pembangunan di 

bidang yang berbeda. Muchtar dkk. meneliti kemitraan antara 

pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan pedesaan 

yang meliputi penyediaan sarana prasarana secara umum, Melyanti 

meneliti kemitraan dalam menangani sampah di Pasar Baru, Tim 

Kajian PKP2A LAN Samarinda meneliti kemitraan dalam 

pembangunan berbagai fasilitas umum di Kalimantan. Penelitian 

tentang kemitraan dalam pembangunan banyak dilakukan, beberapa 

diantaranya dalam bentuk PPP Public Private Partnership yang 

melibatkan hanya pemerintah dan sektor swasta terutama dalam 

pembangunan jalan tol dan fasilitas umum yang lain.  
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Penelitian POPP ini meneliti tentang program kemitraan 

antara pemerintah, organisasi masyarakat dan pihak swasta dalam 

pembangunan pendidikan dalam pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan di SMA negeri di Kabupaten Purworejo.  

 

 

 


