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Bab IX  

SIMPULAN 

 

 Pertama, kondisi nyata pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan di sekolah menengah atas (SMA) pada umumnya belum 

sepenuhnya mencapai kondisi ideal seperti yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Standar sarana prasarana pendidikan untuk SMA 

memberikan standar minimal untuk layanan sarana prasarana di 

sekolah, namun sekolah belum mampu memenuhi standar tersebut. 

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana sekolah terus bertambah 

karena bertambahnya usia sekolah dan meningkatnya jumlah siswa, 

serta tingginya standar sarana prasarana yang ditentukan oleh 

pemerintah. Gedung sekolah yang telah dibangun pada 20 tahun yang 

lalu atau lebih, memerlukan rehabilitasi karena rusak berat. Gedung 

laboratorium, perpustakaan dan ruang lain harus dipenuhi karena 

sekolah belum memilikinya. Pemeliharaan dan perawatan yang 

dilaksanakan setiap saat membutuhkan pembiayaan rutin di sekolah.  

Sekolah harus melaksanakan pemenuhan sarana prasarana untuk dapat 

memberikan layanan pendidikan yang baik untuk pembelajaran.   

 Kedua, dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan, 

sekolah memerlukan pendanaan. Namun sekolah tidak mendapatkan 

dana rutin setiap tahun untuk melaksanakan pemenuhan sarana 

prasarana sekolah untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang 

baik, sesuai standar sarana prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah 

yaitu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Pemerintah dianggap 

sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap pembangunan. 

Pemerintahlah yang harus bertanggung jawab terhadap pembiayaan 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan tersebut. Pada kenyataannya 

data laporan distribusi ruang kelas oleh pemerintah dari Direktorat 

Pembinaan SMA menunjukkan bahwa, pemerintah belum mampu 
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memenuhi kebutuhan ruang kelas yang diajukan oleh sekolah kepada 

pemerintah. Demikian juga dengan pemenuhan kebutuhan lahan, 

ruang laboratorium, perpustakaan, kantor dan ruang belajar lain. 

Pemerintah juga belum mampu memenuhi kebutuhan prasarana 

pendidikan seperti alat-alat laboratorium, komputer, meja kursi, buku 

siswa dan lain lain.  

Merujuk pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa pemenuhan sarana 

prasarana sebagai bagian dari pembangunan pendidikan merupakan 

tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman 

penyelenggaraan pendidikan juga mengatur tentang tanggung jawab 

dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Namun data di masing-

masing sekolah yang diteliti menunjukkan bahwa, pemenuhan sarana 

prasarana sekolah lebih banyak didanai oleh non pemerintah, yaitu 

oleh masyarakat. Pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam 

peraturan pemerintah tidak dengan jelas dilaksanakan di lapangan. 

Dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah, tidak ada aturan yang 

mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan di sekolah. 

Dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan, pemerintah 

telah memberikan bantuan ke sekolah berupa blog grant bangunan 

seperti ruang kelas baru, rehab ruang kelas, gedung laboratorium dan 

prasarana pembelajaran seperti alat laboratotorium, alat olah raga dan 

alat musik. Bantuan ini tidak bersifat rutin setiap tahun untuk tiap 

sekolah. Bantuan ini juga tidak termasuk pembiayaan rutin untuk 

pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana. Untuk itu sekolah harus 

mencari strategi untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah untuk bisa 

memberikan layanan yang baik bagi pembelajaran siswa. Sekolah harus 

melibatkan aktor pembangunan selain pemerintah yaitu orang tua 

siswa, organisasi alumni dan sektor swasta. Sekolah dapat 

melaksanakan kemitraan antara pemerintah, komite sekolah, organisasi 

alumni dan sektor swasta. Kemitraan dalam pemenuhan sarana 
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prasarana sekolah ini adalah kemitraan antara pemerintah, organisasi 

masyarakat dan pihak swasta. Organisasi masyarakat adalah komite 

sekolah dan organisasi alumni. Kemitraan ini melibatkan public, 
organization dan private atau disingkat menjadi public, organization, 
private partnership (POPP).  

 Masing-masing entitas dalam kemitraan ini hadir dengan 

potensi, keunggulan dan tanggung jawab yang berbeda untuk 

mencapai tujuan yang sama yaitu terpenuhinya sarana prasarana 

pendidikan. Dalam kemitraan ini pemerintah bertanggung jawab 

antara lain merumuskan kebijakan publik dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah dan menyediakan pendanaan pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. Organisasi masyarakat  dalam hal ini komite sekolah 

dan organisasi alumni memberikan dukungan dan partisipasi, demikian 

juga pihak swasta. Untuk bisa melaksanakan kemitraan ini sekolah 

harus melaksanakan strategi yang tepat supaya pihak pemerintah, 

komite sekolah, alumni dan pihak swasta bersama-sama terlibat dan 

bertanggung jawab mencapai tujuan bersama yaitu pemenuhan sarana 

prasarana sekolah.  

Ketiga, sekolah melaksanakan strategi untuk menjalin 

kemitraan dan meningkatkan peran pemerintah, organisasi orang tua 

siswa, organisasi alumni dan sektor swasta dalam kemitraan dalam 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Strategi yang dilakukan oleh 

sekolah untuk menjalin kemitraan agar pemenuhan sarana prasarana 

sekolah bisa dilaksanakan adalah dengan 1) Menyusun Program Kerja 

Sarana Prasarana, 2) Mensosialisasikan kepada Pemangku Kepen-

tingan, 3) Mengajukan Proposal ke Pemerintah, 4) Melibatkan 

organisasi alumni, 5) Melibatkan Pihak Swasta. Dengan strategi ini 

sekolah dapat menjalin kemitraan untuk pemenuhan sarana prasarana 

sekolah. Dalam melaksanakan strategi ini diperlukan inisiatif sekolah, 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana yang diperoleh dari 

kemitraan, menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak mitra 

seperti pemerintah, komite sekolah, alumni dan pihak swasta. 

Keempat, kemitraan dapat berjalan dengan baik adalah karena 

adanya unsur-unsur modal sosial yang kuat yang melandasi prinsip-
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prinsip kemitraan Public Organization Private Partnership dalam 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SMA.Unsur–unsur modal 

sosial tersebut  adalah: 1) Reciprocity, 2) Akuntabilitas, 3) Join 
Decision Making, 4) Respect, 5) Trust, 6) Transparansi, 7) 

Sustainability, 8) Mutual Interest dan unsur modal sosial lain yang 

ditemukan dalam penelitian yaitu 9) Inisiatif, 10) Negosiasi, 11) 

Jejaring, 12) Tanggung jawab, serta 13) Kedermawanan. Prinsip-prinsip 

ini merupakan modal sosial yang dimiliki oleh organisasi masyarakat 

yaitu komite sekolah, organisasi alumni dan sektor swasta. Modal sosial 

berperan penting dalam kemitraan antara pemerintah, orang tua siswa, 

organisasi alumni dan sektor swasta dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. Modal sosial adalah modal pembangunan dalam 

pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan.  

 

Implikasi Teoritis 

Pertama, pada umumnya para teoritisi pembangunan 

memandang kemitraan adalah kemitraan antara pemerintah dan non 

pemerintah atau publik dan privat. Kemitraan yang telah dikem-

bangkan adalah kemitraan antara pemerintah dan swasta dan diberi 

nama public private partnership (PPP). Dalam kemitraan PPP peme-

rintah bekerja sama dengan pihak non pemerintah atau swasta untuk 

bersama sama melaksanakan program tertentu untuk kepentingan 

umum karena pemerintah tidak memiliki sumber daya yang cukup.  

Dalam PPP untuk pendidikan yang banyak dilaksanakan di 

negara lain adalah, beberapa model kemitraan seperti: 1) Desain dan 

pembangunan fasilitas dibangun oleh pihak swasta dengan persyaratan 

tertentu, 2) Operasional fasilitas yang dimiliki pemerintah dijalankan 

oleh pihak swasta, 3) Desain, dan  pembangunan serta operasional  

fasilitas dijalankan oleh pihak swasta selama waktu tertentu namun 

dana dari pemerintah, 4) Swasta menyewa /membeli kepada 

pemerintah dan menjalankannya untuk periode tertentu, 5) Swasta 

mendapatkan franchise untuk membiayai, membangun, meng-

operasikan, mengatur, memelihara dan mengumpulkan uang dari 
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pengguna untuk waktu tertentu tapi akhirnya menjadi milik 

pemerintah, 6) Pemerintah mentransfer kepemilikan atau tanggung 

jawab atas fasilitas atau kontrak dengan swasta untuk membangun, 

memiliki dan mengoperasikan fasilitas. Di banyak contoh kemitraan 

dalam pendidikan, swasta membangun fasilitas sekolah, kemudian 

pemerintah membayar secara berangsur sehingga nantinya fasilitas 

menjadi milik sekolah.  

 Dalam penelitian ini, pemenuhan sarana prasarana sekolah 

tidak menggunakan salah satu dari ke 6 model tersebut. Model 

kemitraan dalam bidang pendidikan khususnya untuk pemenuhan 

sarana prasarana sekolah adalah kemitraan antara pemerintah, 

organisasi masyarakat yaitu komite sekolah dan organisasi alumni serta 

pihak swasta. Model kemitraan ini dilaksanakan karena pemerintah 

tidak mengalokasikan dana rutin ke sekolah khusus untuk pemenuhan 

sarana prasarana sekolah, dan pemerintah memiliki sumbar daya 

terbatas untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah. Sekolahlah yang 

kemudian menjalin kemitraan untuk pemenuhan sarana prasarana 

sekolah. Sekolah mengajak pemerintah dengan cara mengajukan 

proposal pengajuan bantuan blog grant, hibah maupun bantuan sosial 

dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana. 

Sekolah mengajak orang tua siswa atau komite sekolah untuk bekerja 

sama bertanggung jawab memenuhi sarana prasana sekolah. Sekolah 

mengajak alumni lewat organisasi alumni untuk ikut peduli terhadap 

almamater khususnya pemenuhan sarana prasarana sekolah, sekolah 

juga mengajak pihak swasta untuk ikut berpartisipasi melalui program 

CSR-nya untuk memenuhi sarana prasarana sekolah.  

Kemitraan yang dibangun oleh sekolah melibatkan 

pemerintah, organisasi masyarakat dan pihak swasta atau public, 
organization, private partnership (POPP). Dalam kemitraan POPP ini, 

sekolah membangun dan memenuhi sarana prasarana sekolah dari 4 

sumber atau 4 entitas yaitu pemerintah, komite sekolah, organisasi 

alumni dan pihak swasta. Pemenuhannya dilaksanakan oleh sekolah 

dengan pertanggung jawaban yang akuntabel dan transparan kepada 

masing-masing entitas. Pemenuhan juga bisa dilaksanakan oleh 
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pemerintah, atau alumni dan pihak swasta, sekolah menerima laporan 

atau pertanggungjawaban pelaksanaannya. Dalam kemitraan ini 

sekolahlah yang melakukan inisiatif menjalin kemitraan dengan 

melakukan strategi-strategi tertentu mulai dari penyusunan program 

sarana prasarana sekolah, melakukan sosialisasi ke pemerintah, orang 

tua siswa, masyarakat, alumni dan pihak swasta, berinisiatif 

mengajukan proposal terus-menerus kepada pemerintah, mengajak 

organisasi komite sekolah, melibatkan organisasi alumni sampai 

mengajukan proposal ke perusahaan atau BUMN yang ada. Setelah 

sekolah melaksanakan pemenuhan sarana prasarana sekolah dari 4 

sumber tadi, sarana prasarana sekolah kemudian dilaporkan dan 

dicatatkan kepada pemerintah daerah dan menjadi asset milik daerah.  

 Kedua, dalam penelitian ini ditemukan unsur-unsur modal 

sosial yang melandasi prinsip-prinsip kemitraan POPP yang ternyata 

tidak hanya 8 prinsip seperti yang dikemukan oleh ahli pembangunan 

seperti Wanni (2010), Dochas (2010) dan Crawford (2003), namun 

masih ditemukan unsur modal sosial lainnya. Unsur modal sosial yang 

melandasi prinsip kemitraan POPP adalah: 1) Reciprocity, 2) 

Akuntabilitas, 3) Join Decision Making, 4) Respect, 5) Trust, 6) 

Transparansi, 7) Sustainability, 8) Mutual Interest dan prinsip lain yang 

ditemukan adalah 9) Inisiatif, 10) Negosiasi, 11) Jejaring, 12) Tanggung 

jawab dan 13) Kedermawanan. 

Dari 13 prinsip ini, 8 diantaranya sama dengan prinsip  yang 

ditawarkan oleh para ahli dan 5 yang lain berbeda. Reciprocity adalah 

imbal balik atau berbalasan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, 

alumni dan komite sekolah mengatakan mereka mau bekerja sama 

bertanggung jawab dengan memberikan bantuan dana ke sekolah 

untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah karena mereka telah 

mendapatkan hal-hal baik dari sekolah seperti telah belajar di sekolah, 

telah mendapatkan layanan yang baik dari sekolah dari guru-guru dan 

karyawan, sehingga mereka melakukan hal baik juga dengan cara 

membalas jasa ke sekolah. Orang tua siswa membayar ke sekolah untuk 

sumbangan pengembangan institusi dan uang oparasional juga 

merupakan balas budi ke sekolah karena mereka telah menyerahkan 
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tanggung jawab pendidikan anak-anak mereka ke sekolah. Program 

CSR dari sektor swasta adalah balas budi perusahaan kepada 

masyarakat karena menjadi konsumen dari perusahaan.  

Akuntabilitas muncul ketika hubungan antar individu atau 

lembaga dan tugas dan fungsi dari individu atau lembaga tersebut 

terbuka bagi pihak lain, bisa diminta dan diakses dan diberikan untuk 

menyediakan informasi dan justifikasi. Dalam kemitraan antara 

pemerintah, organisasi komite sekolah, organisasi alumni dan pihak 

swasta, akuntabilitas menjadi prinsip yang menjamin pelaksanaan 

kemitraan bisa berlangsung. Sekolah harus melaporkan semua bantuan 

pemerintah dengan benar sesuai petunjuk dari pemberi dana. 

Pelaporan kepada pemerintah dilaksanakan sesuai target waktu yang 

telah diatur oleh pemerintah. Untuk dana BOS dilaporkan tiap akhir 

semester. Untuk dana Bansek atau hibah dari Kabupaten Purworejo  

juga dilaporkan tiap semester yaitu pada akhir bulan Juni dan akhir 

bulan Desember. Laporan ini diperiksa oleh pemberi dana dengan teliti 

sehingga semua pengeluaran dan penggunaan dana bisa dipertanggung 

jawabkan dan ditanggunggugatkan.  

 Dalam kemitraan, pengambilan keputusan dilakukan bersama-

sama antar mitra. Salah satu mitra tidak dapat mengambil keputusan 

sendiri tanpa melibatkan mitra yang lain karena keputusan itu 

nantinya akan mengikat semua mitra.  Sekolah mengajak mitra lainnya 

seperti orang tua siswa untuk mengambil keputusan. Untuk program 

tertentu sekolah bersama pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan 

melaksanakan pengambilan keputusan bersama. Untuk program 

lainnya sekolah melibatkan ke empat entitas, pemerintah, orang tua 

siswa, organisasi alumni dan sektor swasta dalam pengambilan 

keputusan. Seperti disebutkan oleh Wanni, Dochas dan Crawfors 

bahwa join decision making atau pengambilan keputusan bersama  

merupakan salah satu prinsip inti dalam kemitraan 

 Dalam kemitraan POPP, rasa saling menghormati merupakan 

modal sosial yang melandasi prinsip kemitraan yang mendasar. 

Masing-masing mitra saling menghargai dan menghormati dalam 

bermitra. Dikatakan bahwa dalam kemitraan masing-masing mitra 
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harus saling menghargai dan menghormati hak dan kewajibannya. 

Masing-masing mitra juga harus memahami keterbatasan dan 

komitmen mitra lainnya. Saling menghormati tetap dijalankan tanpa 

harus menjadi penghalang dalam pengambilan keputusan yang 

konstruktif.  

 Kepercayaan merupakan prinsip kemitraan yang menjamin 

jalannya kemitraan. Dengan kepercayaan, kemitraan bisa berjalan 

dengan baik. 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. 

Kemitraan bisa berjalan dengan baik apabila masing-masing pihak 

mitra saling memiliki niat yang baik, jujur, moral yang baik, memiliki 

keahlian dan perhatian. Dalam kemitraan antara pemerintah, orang tua 

siswa melalui komite sekolah dan organisasi alumni serta pihak swasta, 

masing-masing pihak harus memiliki kepercayaan terhadap pihak lain. 

 Kaufmann (dalam Bauhr dan Grimes 2012) menuliskan bahwa, 

transparansi adalah aliran informasi yang akurat dan terpercaya di 

bidang ekonomi, sosial dan politik yang bisa di akses oleh semua stake 
holder atau pemangku pekentingan. Pengelolaan keuangan dari 

pemerintah dilaporkan secara tertulis kepada pemerintah sebagai 

pemberi dana. Pengelolaan keuangan ini juga disampaikan kepada 

pengurus komite, orang tua siswa dan guru serta karyawan di sekolah. 

Akses untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan dana dan 

pengelolaannya dapat diakses dengan mudah. Untuk uang dari komite 

sekolah, transparansi di sekolah bahkan diwujudkan dengan 

dipasangnya rencana pendapatan dan belanja sekolah di beberapa 

tempat yang mudah diakses pemangku kepentingan di sekolah. RAPBS 

di cetak dengan digital printing dan dipasang di beberapa tempat di 

sekolah. Transparansi ini membuat semua pihak mitra mudah 

mengetahui pengelolaan keuangan dan dana yang didapatkan. 

Prinsip kemitraan lainnya adalah sustainability, ini berarti bahwa 

kemitraan bisa berjalan untuk jangka waktu lama. Mohiddin (1998) 
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mengatakan bahwa, kemitraan bisa bertahan lama karena masing-

masing mitra memiliki visi yang sama.  

Prinsip kemitraan selanjutnya adalah kepentingan bersama. 

Kemitraan 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. Kemauan untuk mencapai kepentingan bersama, 

tujuan bersama, atau cita-cita bersama merupakan modal sosial yang 

melandasi prinsip kemitraan. Demikian juga dalam kemitraan POPP, 

kepentingan bersama menjadi salah satu prinsip jalannya kemitraan. 

Dalam kemitraan antara pemerintah, orang tua siswa, 

organisasi alumni dan pihak swasta untuk pemenuhan sarana prasarana 

sekolah, inisiatif paling tinggi ditunjukkan oleh pihak sekolah. Sekolah 

harus sangat aktif, harus memiliki inisiatif yang tinggi untuk memulai 

kemitraan. Sekolah berinisiatif mengajukan proposal ke pemerintah, 

sekolah berinisiatif mengundang orang tua siswa, mensosialisasikan 

program-program sekolah, melaporkan penggunaan dana dari komite 

sekolah sehingga orang tua siswa mengetahui program sekolah, 

mengetahui penggunaan dana dan secara suka rela ikut bertanggung 

jawab dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. Sekolah berinisiatif 

melibatkan organisasi alumni untuk ikut bertanggung jawab 

mendukung pemenuhan sarana prasarana sekolah. Sekolah berinisiatif 

membuat proposal ke pihak-pihak swasta atas rekomendasi alumni 

untuk mendapatkan bantuan CSR.  

Dalam pemenuhan sarana prasarana, prinsip negosiasi sangat 

berperan. Sekolah melaksanakan negosiasi untuk mencapai 

kesepakatan untuk merencanakan dan melaksanakan program 

pemenuhan sarana prasarana baik dengan komite sekolah, dengan 

organisasi alumni, dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta.   

Dalam kemitraan di sekolah, ditemukan bahwa prinsip jejaring 

berperan sangat penting. Sekolah memiliki jejaring yang kuat baik 

dengan pemerintah, komite sekolah, organisasi alumni maupun pihak 

swasta. Jejaring antar sekolah, jejaring antar anggota komite sekolah 
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dan jejaring antar alumni, jejaring antara alumni dengan pihak swasta 

semuanya merupakan modal soisal yang kuat dalam membangun 

kemitraan.  

Prinsip lainnya adalah tanggung jawab. Kemitraan dapat 

berjalan dengan baik karena masing-masing mitra bertanggung jawab 

menjalankan kewajibannya sesuai dengan posisi, fungsi dan 

pekerjaannya. Stake holder meminta pertanggungjawaban aktor 

pembangunan dengan fact finding, bukti nyata di sekolah. Bagi orang 

tua siswa dan alumni, setelah menyumbang dana ke sekolah menye-

butkan bahwa, mereka tidak memerlukan laporan rinci penggunaan 

keuangan sekolah, tetapi yang lebih penting adalah bukti nyata 

layanan yang diberikan kepada anak-anak mereka. Mereka meminta 

layanan pembelajaran yang semakin baik, sedangkan untuk sarana 

prasarana yang mereka bayar dengan sumbangan pengembangan 

institusi, bukti nyata yang mereka minta adalah tambahnya layanan 

sarana prasarana sekolah misalnya adanya gedung baru, akses internet 

lancar, sekolah bagus, sekolah bersih, buku yang mencukupi, tempat 

parkir yang memadai, tempat beribadah yang layak, dan lingkungan 

sekolah yang bersih. Alumni yang berkontribusi melihat 

pertanggunjawaban akttor pembangunan dalam pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan di sekolah melaui fact finding seperti ruang kelas 

yang dibangun dengan dana alumni terbangun, lengkap dan dapat 

digunakan untuk pembelajaran.  

Dalam kemitraan ditemukan prinsip nilai ibadah. Ditemukan 

ada nilai-nilai kedermawanan atau filantropi dalam menjalankan 

kemitraan ini. Burlingame (2004) menuliskan bahwa,  kesadaran 

berfilantropi masyarakat bersumber pada nilai-nilai yang diyakini 

kebenarannya oleh masyarakat, nilai-nilai ini adalah norma-norma 

sosial yang menjunjung tinggi nilai solidaritas gotong-royong dan 

saling membantu, dan yang kedua nilai-nilai religius yang ada karena 

ajaran-ajaran agama mengajarkan dan menganjurkan untuk berbuat 

kebajikan. Orang tua siswa membayar sumbangan ke sekolah, alumni 

memberikan donasi ke sekolah dan pihak-pihak lain memberi 

sumbangan, semuanya didasarkan pada nilai kedermawanan.  



Simpulan 

319 

Implikasi Kebijakan  

Berdasarkan hasil penelitian, temuan penelitian dan implikasi 

teoritis, maka dalam penelitian disertasi ini diajukan saran-saran 

sebagai berikut: 

Pertama, akan sangat ideal apabila pemerintah memetakan 

pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan komite sekolah. Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 telah mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan. 

Dalam peraturan ini ditentukan tanggung jawab pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi pembagian tanggung jawab 

dan kewenangan dalam peraturan menteri ini masih bersifat umum. 

Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran 

pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan. Dengan kewajiban 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten untuk 

mengalokasikan anggaran pendidikan, yang saat ini sesuai UU 

Sisdiknas harus 20% dari total anggaran pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi dan kabupaten, seharusnya ada skema yang jelas untuk 

tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, propinsi dan 

kabupaten,  masyarakat dan sektor swasta. Berikut rekomendasi 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan organisasi masyarakat serta sektor swasta.  

Tabel 9.1 Rekomendasi Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan 

No  Pemenuhan 
sarana 
prasarana 
pendidikan 

Pemerintah 
pusat  

Pemerintah 
daerah : 
propinsi dan 
kabupaten 

Orang tua 
siswa 

Alumni 
Dan 
sektor 
swasta 

1 Lahan  V    

2 Ruang kelas  V    

3 laboratorium V    

4 Perkantoran  V    

5 Perpustakaan V    

6 Revitalisasi 
Perkantoran 

V    

6 Pemeliharaan  
Dan perawatan 
rutin 

 V V  
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No  Pemenuhan 
sarana 
prasarana 
pendidikan 

Pemerintah 
pusat  

Pemerintah 
daerah : 
propinsi dan 
kabupaten 

Orang tua 
siswa 

Alumni 
Dan 
sektor 
swasta 

7 Bangunan lain: 
aula, mushola, 
ruang belajar 
lain, kantin 

 V  V 

8 Sarana 
pembelajaran 

V V V V 

 

Untuk pengadaan lahan dibutuhkan biaya yang sangat tingi, 

pemerintah pusat seharusnya menjamin bahwa setiap SMA negeri 

memiliki lahan sendiri. Saat ini banyak sekolah yang tidak memiliki 

lahan sendiri dan menggunakan tanah desa untuk menidirkan gedung 

sekolah. Sekolah tidak memiliki sertifikat tanah dan hal ini tidak aman 

bagi sekolah, karena statusnya hanya menggunakan tanah desa. Ruang 

kelas, laboratorium dan perkantoran adalah bangunan utama sebuah 

sekolah, seharusnya ini dibiayai oleh pemerintah pusat. Revitalisasi 

atau rehab menyeluruh untuk gedung perkantoran sebaiknya dibiayai 

oleh pemerintah pusat karena membutuhkan dana yang besar.  

Sedangkan pemerintah propinsi dan kabupaten seharusnya 

mengambil porsi memberikan pembiayaan rutin untuk pemeliharaan 

dan perawatan sarana prasarana pendidikan. Pembiayaan ini meliputi 

rehabilitasi ruang kelas, laboratorium dan perkantoran. Pemeliharaan 

ini juga meliputi pengecatan seluruh dinding bangunan di sekolah yang 

memerlukan pengulangan setiap tahun. Pembiayaan untuk perawatan 

sangat tinggi dan sebaiknya disediakan oleh pemerintah propinsi. 

Sekolah memerlukan tenaga kebersihan untuk perawatan yang saat ini 

tidak seorang pun merupakan pegawai negeri yang digaji oleh 

pemerintah. Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan untuk kebersihan 

memerlukan biaya rutin setiap bulan. Untuk bisa melaksanakan 

perawatan dan perbaikan lahan, bangunan sampai lapangan olahraga 

dan perawatan serta perbaikan prasarana pembelajaran dari meja kursi, 

komputer dan seterusnya sekolah membutuhkan dana yang sangat 

tinggi. Pekerjaan perawatan dan perbaikan tidak bisa ditunda atau 
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dikesampingkan karena menyangkut keindahan lingkungan, 

kenyamanan dan keamanan siswa di sekolah.  

Orang tua siswa memiliki potensi yang besar untuk ikut 

berkontribusi dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan. 

Pengadaan prasarana pendidikan dapat dibebankan kepada orang tua 

siswa, setelah pengadaan bangunan utama sekolah dipenuhi oleh 

negara, pembiayaan rutin dibebankan kepada pemerintah propinsi dan 

kabupaten. Prasarana pendidikan ini meliputi meja kursi, almari, alat-

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

bahasa dan komputer, alat-alat perkantoran, media pembelajaran 

seperti komputer, LCD, printer, alat pengganda soal, buku-buku 

pelajaran dan lain-lain, pengadaan prasarana pembelajaran juga 

membutuhkan pembiayaan yang tinggi. Semakin besar sebuah sekolah, 

semakin tinggi kebutuhan prasarana pendidikannya. Namun apabila 

pemenuhan prasarana ini dibebankan kepada orang tua siswa saja, akan 

membebani masyarakat karena pemenuhan prasarana pendidikan 

memerlukan pembiayaan yang tinggi.  

Pemerintah pusat sebaiknya meninjau ulang aturan penggunaan 

dana BOS di SMA. Dana BOS di SMA selama ini hanya diperbolehkan 

untuk operasional sekolah dan tidak diperbolehkan untuk membeli 

barang modal atau memenuhi sarana prasarana kecuali rehab ringan. 

Sebaiknya dana BOS juga diperbolehkan untuk pemenuhan sarana 

prasarana termasuk pembelian barang modal atau pembuatan ruang 

tertentu di sekolah karena kebutuhan sarana prasarana di sekolah 

sangat tinggi dan seringkali tidak bisa ditunda untuk segera digunakan 

oleh siswa. Pemerintah seharusnya menyediakan pendanaan rutin 

yang diterima sekolah setiap tahun yang khusus dialokasikan untuk 

pemenuhan sarana prasarana sekolah untuk pengadaan sarana 

prasarana pendidikan melalui dana BOS yang sudah ada maupun 

melalui dana lain dari pemerintah propinsi maupun pemerintah 

kabupaten. Karena apabila pemenuhan sarana prasarana sekolah 

merupakan tanggung jawab masyarakat sepenuhnya, beban masyarakat 

akan tinggi dan hal ini akan memberatkan masyarakat. Mahalnya 

pendidikan yang akhir-akhir ini dikeluhkan masyarakat adalah karena 
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salah satunya memang tidak adanya sumber pembiayaan pembangunan 

pendidikan untuk sarana prasarana dari pemerintah yang bersifat rutin.  

Organisasi alumni dan sektor swasta selama ini belum dapat 

memberikan kontribusi yang bersifat rutin. Untuk organisasi alumni 

sebaiknya membantu sekolah dengan pengadaan ruang belajar lain 

seperti ruang keterampilan, ruang kesenian dan lain-lain.  

Untuk sektor swasta, seharusnya pemerintah memetakan skema 

yang jelas bagaimana sektor swasta atau pihak-pihak swasta ikut 

terlibat aktif dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah dengan porsi 

yang tepat. Perusahaan dan BUMN memiliki CSR yang merupakan 

potensi yang bisa dikelola dengan skema yang jelas dari pemerintah. 

CSR dari perusahaan/BUMN dialokasikan untuk beberapa kegiatan 

seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan. Bagi 

beberapa perusahaan/BUMN, pendidikan merupakan prioritas kegiatan 

CSR. Apabila dalam satu daerah terdapat beberapa perusahaan dan 

BUMN dengan potensi CSR yang ada, pemerintah bisa memetakan 

bantuan dana CSR ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Tanpa 

dipetakan dengan cermat, banyak sekolah  yang tidak mendapatkan 

akses informasi dana CSR sehingga tidak mendapatkan bantuan dana 

CSR. CSR dapat mengambil peran dalam pembangunan seperti kantin, 

lapangan olahraga, tempat ibadah atau aula di sekolah.  

Kedua, pemerintah daerah memiliki master plan capaian 

pemenuhan sarana prasarana ideal untuk sekolah untuk jangka pendek 

dan jangka panjang. Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan 

anggaran sebesar 20% dari total anggaran daerah untuk pendidikan. 

Untuk mendukung pemenuhan sarana prasarana sekolah yang 

memadai di semua sekolah dalam waktu yang sama, pemerintah daerah 

tidak memiliki dana yang cukup. Pemerintah daerah seharusnya 

memiliki master plan capaian pemenuhan sarana prasarana sekolah 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah membuat 

perencanaan pemenuhan sarana prasarana secara bertahap untuk 

sejumlah sekolah, dilanjutkan tahun berikutnya dan seterusnya. 

Sehingga dalam kurun waktu tertentu misalnya 5 tahun akan tercapai 

target pemenuhan sarana prasarana sejumlah sekolah. Dilanjutkan lagi 
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untuk 5 tahun berikutnya dan seterusnya. Apabila pemerintah daerah 

tidak mampu mengalokasikan anggaran untuk master plan ini, 

pemerintah daerah mengajukan proposal ke pemerintah propinsi atau 

pemerintah pusat sehingga setiap daerah memiliki rancangan capaian 

berkesinambungan untuk memenuhi sarana prasarana sekolah.  

Ketiga, sekolah meningkatkan inisiatif untuk membuat 

rancangan program sarana prasarana sekolah yang baik dan 

mensosialisasikannya kepada orang tua siswa, pemerintah, organisasi 

alumni dan pihak swasta. Inisiatif sekolah harus tinggi untuk 

mendapatkan dukungan dalam kemitraan baik dari orang tua siswa, 

pemerintah, organisasi alumni dan pihak swasta. Sosialisasi ini bisa 

dilaksanakan melalui rapat, forum group discussion, mengajukan 

proposal ke pemerintah, ke organisasi alumni maupun ke pihak swasta. 

Dalam pertemuan, rapat, pengajuan proposal ini, sekolah harus 

meningkatkan kemampuan bernegosiasi untuk mendapatkan 

dukungan pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

Keempat, sekolah membuat jejaring yang lebih luas dengan 

orang tua siswa, masyarakat, pihak pemerintah, alumni dan pihak 

swasta untuk memperkuat kemitraan dan menggali potensi yang lebih 

besar untuk penggalangan dana sarana prasarana.    

Kelima, sekolah melaporkan semua pemasukan dan 

pemanfaatan dana sarana prasarana dari orang tua siswa, pemerintah, 

organisasi alumni dan pihak swasta dengan transparan dan akuntabel 

sehingga dapat dipercaya oleh stakeholder. Transparansi dan 

akuntabilitas penggunaan dana sarpras akan menumbuhkan 

kepercayaan dari pihak mitra sehingga nantinya kemitraan akan terus 

bisa dilanjutkan dan memberikan kesinambungan dalam jangka 

panjang. 

Keenam, sekolah harus meningkatkan layanan kepada siswa 

dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. Dana sarpras yang 

diperoleh dari program kemitraan harus dimanfatkan sepenuhnya 

untuk pemenuhan sarana prasarana sehingga bukti nyata tanggung 
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jawab sekolah akan dirasakan oleh siswa dan dilihat oleh pihak mitra 

sebagai fact finding.  

Ketujuh, komite sekolah lebih memberdayakan diri dan 

melibatkan diri dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah baik dari 

membuat rancangan kebutuhan sarana prasarana, pelaksanaan maupun 

pelaporannya. Komite dapat memetakan kemampuan ekonomi para 

orang tua siswa sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk 

menentukan besaran sumbangan institusi ke sekolah, memberikan 

pembebasan sumbangan pengembangan institusi kepada siswa tidak 

mampu, dan membuat skema subsidi silang untuk mengoptimalkan 

potensi yang mampu dan membantu yang kurang mampu. 

Kedelapan, komite melaksanakan perannya lebih baik lagi 

untuk memberikan pertimbangan dan dukungan, mediasi dan kontrol 

terhadap jalannya pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

Kesembilan, organisasi alumni memperkuat organisasinya dan 

meningkatkan alumni giving dan alumni participation atau 

meningkatkan penggalangan dana dan partisipasi anggotanya. 

Penguatan organisasi alumni dan peningkatan alumni giving dan 

alumni participation ini bisa dilaksanakan dengan mengadakan 

pertemuan dan kegiatan rutin atau mengaktifkan media sosial sebagai 

ajang silaturahmi dan berdiskusi. Organisasi alumni dapat 

meningkatkan jejaring yang lebih luas untuk dapat meningkatkan 

peran alumni.  

Kesepuluh, organisasi alumni meningkatkan keterlibatannya 

dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah dengan mempelajari 

program sarana prasarana sekolah untuk bisa mengetahui kebutuhan 

sekolah dan dapat memberikan dukungan yang tepat kepada sekolah. 

Organisasi alumni dapat membantu sekolah dengan melibatkan lebih 

banyak pihak swasta melalui jejaring yang dimilikinya untuk 

membantu sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana. 

Kesebelas, pihak swasta lebih terbuka mensosialiasikan 

program-program CSR-nya ke sekolah di wilayahnya. Pihak swasta 

dapat memetakan kebutuhan sarana prasarana sekolah di wilayahnya 
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dan membuat program secara berencana yang berkelanjutan untuk 

dapat melaksanakan program CSR di bidang pendidikan. Pihak swasta 

dapat meningkatkan filantropi ke sekolah-sekolah untuk program CSR 

di bidang pendidikan karena pendidikan adalah tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, orang tua siswa dan masyarakat, dan pihak 

swasta adalah  bagian dari masyarakat.  

 

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan 

Hasil penelitian ini mengungkap kemitraan yang dilakukan 

oleh sekolah dalam melaksanakan pemenuhan sarana prasarana 

sekolah, dimana pemenuhan sarana prasarana sekolah sebagai salah 

satu aspek dalam pembangunan pendidikan merupakan tangung jawab 

bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. 

Kemitraan yang dilaksanakan oleh SMA negeri di Kabupaten 

Purworejo dalam penelitian ini adalah kemitraan antara pemerintah, 

organisasi komite sekolah, organisasi alumni dan pihak swasta. 

Penelitian ini mengeksplorasi modal sosial yang dimiliki oleh 

masyarakat melalui organisasi orang tua siswa dan organisasi alumni 

serta sektor swasta menjadi prinsip-prinsip yang sangat kuat melandasi 

kemitraan. Namun penelitian ini masih bisa dikembangkan ke depan 

untuk meneliti banyak sisi dari sudut pandang yang berbeda dalam 

kemitraan untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah dan 

pemberdayaan modal sosial di masyarakat untuk melaksanakan 

pembangunan di bidang pendidikan, seperti 1) strategi sekolah dalam 

memberdayakan modal sosial untuk meningkatkan kualitas sekolah, 2) 

strategi sekolah dalam membangun jejaring untuk pemenuhan standar 

nasional pendidikan di sekolah, 3) pemberdayaan masyarakat dalam 

melaksanakan program-program sekolah, 4) pemberdayaan organisasi 

alumni dalam pembangunan pendidikan di almamater, 5) strategi 

pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan modal sosial, 

dan lain lain.  

Penelitian tentang kemitraan dalam pembangunan pendidikan 

ini masih sangat mungkin untuk diteliti mengingat banyaknya 
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perbedaan kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan pendidikan dan banyaknya kelompok masyarakat yang 

memiliki potensi modal sosial yang berbeda pula. 

 


