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Bab V  

KEBUTUHAN PEMENUHAN SARANA 

PRASARANA PENDIDIKAN DAN PERAN 

NEGARA, ORANGTUA, ORGANISASI 

ALUMNI SERTA SEKTOR SWASTA DALAM 

KEMITRAAN 

 

Pada bab V ini akan dibahas tentang beberapa hal yaitu 1) 

kebutuhan sekolah dalam pengembangan sekolah secara umum, 2) 

pentingnya kemitraan, peran pemerintah, orang tua siswa, organisasi 

alumni dan sektor swasta dalam kemitraan dan 3) strategi menjalin 

kemitraan.  

 

Kebutuhan Sekolah dalam Pemenuhan Pengembangan 

Sekolah  

Pengembangan sekolah di Indonesia mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 

Nomor 32 Tahun 2013. Permendikbud ini mengatur standar nasional 

pendidikan yang merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia. Peraturan ini melengkapi Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). 

SNP berisi 8 standar yang harus dipedomani oleh sekolah dalam 

pengembangan sekolah yaitu: 

1. Standar isi 

2. Standar proses 

3. Standar kompetensi lulusan 
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4. Standar sarana dan prasarana 

5. Standar pengelolaan 

6. Standar tenaga pendidik dan kependidikan 

7. Standar pembiayaan 

8. Standar penilaian. 

Sekolah mengembangkan diri dengan berpedoman pada 8 SNP 

ini, setiap sekolah menjalankan pengembangan sekolah dan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang ditentukan 

oleh masing-masing standar. Beberapa sekolah dimungkinkan mampu 

menyelenggarakan layanan pendidikan melebihi standar ini.  

Kebutuhan sekolah dalam masing-masing standar secara garis 

besar bisa dilihat dari daftar berikut: 

Tabel 5.1 Kebutuhan Sekolah dalam 8 SNP 

No Standar Cakupan Kebutuhan secara garis 
besar 

1 Standar isi Kerangka dasar Kurikulum 
Struktur kurikulum 
Beban belajar 
KTSP 
Kalender Pendidikan 

Penyusunan KTSP 
Penyediaan dokumen 
KTSP 
 

2 Standar Proses Perencanaan proses 
pembelajaran 
Pelaksanaan proses 
pembelajaran 
Penilaian hasil 
pembelajaran 
Pengawasan hasil 
pembelajaran 

Penyusunan RPP 
Penyediaan bahan ajar, 
buku, media 
pembelajaran, alat 
pembelajaran 
Pelaksanaan supervisi 

3 Standar 
Kompetensi 
Lulusan 

Kecerdasan 
Pengetahuan 
Kepribadian 
Akhlak mulia 
Keterampilan untuk hidup 
Studi lanjut 

Penyelenggaraan ekstra 
kurikuler 
Penyediaan alat- alat 
kegiatan ekstra kurikuler 

4 Standar Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan 

Guru 
Kepala sekolah 
Tenaga administrasi 
Tenaga layanan khusus 

Penyediaan guru  
Penyediaan tata usaha 
Penyediaan 
laboran/pustakawan  
Penyediaan layanan 
khusus: tenaga 
kebersihan, penjaga 
malam, satpam dll 
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No Standar Cakupan Kebutuhan secara garis 
besar 

Peningkatan kompetensi 
guru dan karyawan 

5 Standar Sarana 
Prasarana 

Lahan  
Bangunan  
Kelengkapan prasarana 
1. Ruang kelas  
2. Ruang perpustakaan 
3. Ruang laboratorium 

fisika 
4. Ruang laboratorium 

biologi 
5. Ruang laboratorium 

kimia 
6. Ruang laboratorium 

computer 
7. Ruang laboratorium 

bahasa 
8. Ruang pimpinan 
9. Ruang guru 
10. Ruang  tata usaha 
11. Tempat ibadah 
12. Ruang konseling 
13. Ruang UKS 
14. Ruang organisasi 

kesiswaan 
15. Jamban 
16. Gudang  
17. Ruang sirkulasi 
18. Tempat bermain/olah 

raga 

 
Pengadaan prasarana 
Pengadaan sarana di 
masing-masing ruangan 
seperti meja, kursi, 
almari, buku, majalah, 
surat kabar, peralatan 
laboratorium fisika, kimia, 
biologi, bahasa, 
peralatan komputer dan 
tehnologi informasi. 
Pemeliharaan dan 
perawatan 
 

6 Standar 
Pengelolaan  

Rencana kerja sekolah 
RKS 

Pelaksanaan RKS 
Pengawasan dan Evaluasi 
Kepemimpinan sekolah 
Sistem informasi 
manajemen 

Penyusunan visi misi 
tujuan sekolah 
Penyusunan RKS, 
penyusunan program 4 
tahunan dan rencana 
kerja tahunan 
Penyusunan pedoman 
pengelolaan sekolah 
Penyediaan sarana IT 
 

7 Standar 
Pembiayaan 

Biaya investasi  
Biaya operasional 
Biaya personal 
Tranparansi dan 
akuntabilitas 

Pembiayaan untuk 
investasi : 
- Penyusunan RAPBS 
- Sarana prasarana 
- Pengembangan 

pendidik dan tenaga 
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No Standar Cakupan Kebutuhan secara garis 
besar 

kependidikan 
- Modal kerja 
Pembiayaan untuk: 
- Gaji pendidik 
- Gaji tenaga 

kependidikan 
- Kegiatan 

pembelajaran 
- Kegiatan kesiswaaan 
- Alat tulis sekolah 
- Bahan habis pakai 
- Alat habis pakai 
- Kegiatan rapat 
- Transport dan 

perjalanan dinas 
- Penggandaan soal-

soal ujian 
- Daya dan jasa 
- Kegiatan operasional 

pendidikan tidak 
langsung 

8 Standar Penilaian Penilaian oleh pendidik 
Penilaian oleh satuan 
pendidikan 
Penilaian oleh pemerintah 

 

Penyelenggaraan 
ulangan harian 
Penyelenggaraan 
ulangantengah dan akhir 
semester 
Penyelenggraan test uji 
coba 
Penyelenggaraan ujian 
sekolah dan ujian 
nasional 

 

Dari 8 standar nasional,jika kebutuhan sekolah dilihat dari 

pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu pembiayaan untuk 

investasi dan pembiayaan  operasional.  

1) Pembiayaan untuk investasi mencakup: 

Tabel 5.2 Daftar Pembiayaan Investasi di Sekolah 

No Pembiayaan Investasi 

1 Penyusunan RAPBS 

2 Sarana prasarana  

3 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 

4 Modal kerja 
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2)  Pembiayaan operasional mencakup: 

Tabel 5.3 Daftar Pembiayaan Operasional di Sekolah 

No Pembiayaan operasional 

1 Gaji pendidik 

2 Gaji tenaga kependidikan 

3 Kegiatan pembelajaran 

4 Kegiatan kesiswaaan 

5 Alat tulis sekolah 

6 Bahan habis pakai 

7 Alat habis pakai 

8 Kegiatan rapat 

9 Transport dan perjalanan dinas 

10 Penggandaan soal-soal ujian 

11 Daya dan jasa 

12 Kegiatan operasional pendidikan tidak langsung 

 

Sekolah harus memenuhi pembiayaan untuk pengadaan sarana 

dan prasarana sekolah tersebut dan untuk perawatan dan perbaikannya 

agar bisa menyelenggarakan layanan pendidikan bagi para siswa.  

Dari 16 poin pembiayaan diatas pemerintah membiayai secara 

rutin atau pasti pada poin-poin berikut: 

1. Tenaga pendidik yaitu guru pegawai negeri sipil 

2. Tenaga kependidikan yaitu karyawan pegawai negeri sipil 

3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.1000.000; per 

siswa pertahun (pada tahun 2013)  untuk biaya operasional 

4. Bantuan sekolah (bansek) dari kabupaten sebesar Rp.145.000; 

per siswa pertahun(pada tahun 2013) untuk biaya operasional 

Pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar untuk 

membiayai guru dan karyawan PNS setiap bulannya. SMA Negeri 1 

Purworejo misalnya tercatat dalam RAPBS tahun 2013 menerima gaji 

PNS baik guru maupun karyawan sebesar lebih dari 4,4 miliar rupiah, 

SMA Negeri 3 Purworejo sebesar 2,7  miliar rupiah dan SMA Negeri 9 

Purworejo sebesar 1,5 miliar rupiah. Pendidik dan tenaga 

kependidikan atau guru dan karyawan PNS dibayar sepenuhnya oleh 

pemerintah. Pemerintah mengeluarkan biaya untuk tunjangan profesi 
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atau sertifikasi guru. Namun yang terjadi di sekolah adalah, jumlah 

guru untuk mata pelajaran tertentu masih kurang sehingga masih harus 

menggunakan tenaga guru honorer dan di sisi lain kelebihan jumlah 

guru untuk mata pelajaran lainnya. Jika jumlah tenaga kependidikan 

atau karyawan tidak memenuhi kebutuhan sekolah maka sekolah 

menggunakan tenaga karyawan tidak tetap atau honorer.  

Selain tenaga pendidik dan kependidikan yang dibiayai oleh 

negara, sekolah menambah kekurangan pendidik atau guru dan tenaga 

kependidikan atau karyawan. Tercatat di SMA Negeri 1 Purworejo 

pada tahun 2013 terdapat guru PNS sebanyak 53 orang dan karyawan 

PNS sejumlah 8 orang, yang sepenuhnya dibayar oleh negara. Namun 

masih terdapat guru tidak tetap non PNS sebanyak 13 orang yang 

dibayar oleh sekolah menggunakan dana komite sekolah. Kebutuhan 

karyawan tahun 2013 sebanyak 26 orang namun yang PNS tercatat 

hanya 8 orang dan 18 orang karyawan, termasuk didalamnya penjaga 

sekolah, tukang kebun, satpam, laboran, pustakawan yang sepenuhnya 

dibayar oleh sekolah menggunakan dana komite sekolah.  

Hal yang sama terjadi di SMA Negeri 3 Purworejo, jumlah guru 

PNS 38 orang , dan jumlah karyawan PNS 7 orang. Guru dan karyawan 

PNS dibayar oleh negara. Sedangkan guru tidak tetap dengan jumlah 9 

orang dan karyawan tidak tetap berjumlah 12 orang sepenuhnya 

dibayar oleh sekolah menggunakan dana komite sekolah. SMA Negeri 

9 Purworejo dengan jumlah guru PNS 26 orang dan jumlah karyawan 

PNS 6 orang masih memerlukan guru GTT sebanyak  3 orang dan PTT 

atau pegawai tidak tetap sebanyak 8 orang.  

Selain memberikan pembiayaan gaji guru dan karyawan PNS, 

pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah atau BOS yang 

besarnya Rp.1.000.000; per siswa pertahun. Sekolah menerima bantuan 

BOS sejumlah RP.1.000.000; kali jumlah siswa. Berikut daftar 

penerimaan BOS SMA Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 3 Purworejo 

dan SMA Negeri 9 Purworejo pada tahun 2013. 
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Tabel 5.4 Daftar Penerimaan Dana BOS di SMA Negeri 1, 3 dan 9 Purworejo 

Tahun 2013 

No Nama Sekolah Penerimaan Dana BOS 

1 SMA Negeri 1 Purworejo Rp. 904.000.000; 

2 SMA Negeri 3 Purworejo Rp. 660.000.000; 

3 SMA Negeri 9 Purworejo Rp.315.000.000; 

Sumber: RAPBS SMA Negeri 1, 3 dan 9 Purworejo 

Penggunaan dana BOS ini diatur oleh pemerintah yang 

digunakan pada 13 item berikut ini: 

1. Pengadaan buku kurikulum 2013 

2. Pengadaan buku pelajaran 

3. Pengadaan alat tulis sekolah 

4. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran 

5. Pengadaan alat habis pakai 

6. Pengadaan bahan habis pakai 

7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstra kurikuler 

8. Pemeliharaan dan perbaikan rusak ringan sarana prasarana 

9. Langganan daya dan jasa lainnya 

10. Kegiatan penerimaan siswa baru 

11. Penyusunan dan pelaporan 

12. Pembuatan web site, pengadaan cctv, software pembelajaran 

13. Entry data individual sekolah melalui aplikasi Dapodikmen.  

Dari 13 poin yang disarankan oleh pemerintah untuk 

penggunaan dana BOS, terdapat satu poin yang menunjang pemenuhan 

sarana prasarana yaitu pemeliharaan dan perbaikan rusak ringan sarana 

prasarana. Dana BOS tidak diperbolehkan untuk pengadaan sarana 

prasarana sekolah. 

Dana Bansek dari pemerintah kabupaten didasarkan pada 

jumlah siswa, besaran persiswa pertahun adalah Rp.145.000. Sekolah 

mendapatkan bantuan sekolah sesuai jumlah siswa di sekolah tersebut. 

Berikut daftar penerimaan Bansek SMA Negeri 1 Purworejo, SMA 

Negeri 3 Purworejo dan SMA Negeri 9 Purworejo pada tahun 2013.  
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Tabel 5.5 Daftar Penerimaan Dana Bansek SMA Negeri 1, 3 dan 9 Purworejo 

Tahun 2013 

No Nama Sekolah Penerimaan Dana Bansek 

1 SMA Negeri 1 Purworejo Rp.130.  355.000; 

2 SMA Negeri 3 Purworejo Rp.   95.  000.000; 

3 SMA Negeri 9 Purworejo Rp.   45.  675.000; 

Sumber: RAPBS SMA Negeri 1, 3 dan 9 Purworejo 

 

Penggunaan dana Bansek diatur dalam peraturan daerah yaitu 

digunakan untuk item berikut ini: 

1. Insentif pegawai tidak tetap sebesar Rp.150.000 per pegawai 

per bulan. 

2. Belanja bahan habis pakai. 

3. Belanja alat tulis kantor. 

4. Belanja modal. 

5. Honor kegiatan. 

6. Konsumsi. 

7. Perawatan dan perbaikan sarana prasarana sekolah.  

Dari poin tersebut di atas, ada dua poin yang mendukung 

pemenuhan sarana prasarana sekolah yaitu belanja modal dan 

perawatan dan perbaikan sarana prasarana sekolah.  

 Bantuan pemerintah yang bersifat rutin dan pasti selama 3 

tahun terakhir adalah 3 bantuan tersebut di atas yaitu gaji PNS, dana 

BOS dan Bansek. Pembiayaan kebutuhan sekolah yang mencakup 

pembiayaan invetasi seperti tersebut dalam Tabel 5.2 di atas dan 

pembiayaan operasional yang mencakup 12 poin seperti tercantum 

dalam Tabel 5.3 dipenuhi menggunakan dana dari komite atau orang 

tua siswa. 

 Dari daftar item pembiayaan tersebut yang belum 

mendapatkan perhatian pemerintah adalah pembiayaan sarana 

prasarana sekolah. Kebutuan sarana prasarana sekolah bisa dilihat pada 

Tabel 5.1 di atas.  
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Untuk pembiayaan pemenuhan sarana prasarana sekolah serta 

perawatan dan perbaikannya, tidak ada pembiayaan rutin dari 

pemerintah. Sedangkan kebutuhan sarana prasarana sekolah mengacu 

pada standar sarana prasarana yang ditentukan oleh pemerintah yang 

tinggi. Penilaian akreditasi sekolah untuk menentukan sekolah 

memenuhi standar layanan minimum mengacu pada standar sarana 

prasarana tersebut. Sekolah dibebani tanggung jawab melaksanakan 

pemenuhan sarana prasarana sekolah dan perawatan serta 

pemeliharaan sarana prasarana sekolah namun tidak ada anggaran 

pembiayaan rutin dari pemerintah.  

 Pemerintah mengalokasikan bantuan sarana prasarana yang 

bersifat tidak rutin yaitu dalam bentuk blog grant, hibah maupun 

bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pembangunan RKB, 

laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, 

perpustakaan dan prasarana sekolah lainnya. Bantuan ini juga bisa 

berupa bantuan sarana sekolah seperti peralatan olahraga atau 

peralatan laboratorium fisika, kimia dan biologi. Bantuan yang bersifat 

tidak rutin ini juga bersifat tidak merata artinya tidak setiap tahun 

sekolah bisa mendapatkan bantuan dan tidak semua sekolah 

mendapatkan bantuan.  

Pembahasan di Bab IV dan bab V poin 1 ini menunjukkan 

bahwa pemenuhan sarana prasarana tidak bisa sepenuhnya dilakukan 

oleh pemerintah. Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk 

memenuhi semua kebutuhan sarana prasarana sekolah seperti yang 

diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007.  

Dari data kondisi nyata di sekolah ditemukan bahwa, diperlukan 

dukungan dari pihak-pihak selain pemerintah untuk melaksanakan 

program pemenuhan sarana prasarana sekolah. Sekolah memegang 

kunci sebagai pelaksana di lapangan, bagaimana agar kebutuhan sarana 

prasarana sekolah bisa terpenuhi ketika alokasi dana rutin untuk 

pemenuhan sarana prasarana sekolah tidak diberikan oleh pemerintah.  

Tantangan nyata bagi sekolah adalah, sekolah harus mampu 

melibatkan aktor–aktor pembangunan lainnya seperti masyarakat dan 
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sektor swasta untuk turut serta bertanggung jawab terhadap 

pembangunan pendidikan. Upaya sekolah dalam melibatkan 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, di SMA negeri 

di Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan kerja sama atau  

bermitra antara pemerintah dan masyarakat termasuk sektor swasta. 

Masyarakat dalam hal ini adalah orang tua siswa yang terhimpun 

dalam komite sekolah dan alumni yang terhimpun dalam organisasi 

alumni, serta pihak swasta. Kerja sama untuk mencapai tujuan bersama 

ini disebut kemitraan yang selanjutnya akan dibahas dalam bagian 

berikut ini, yang mencakup pembahasan tentang pentingnya 

kemitraan, dan peran masing-masing entitas dalam kemitraan.  

 

Kemitraan dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah 

Seperti dibahas dalam bab sebelumnya bahwa pembangunan 

pendidikan khususnya dalam pemenuhan standar sarana tidak bisa 

dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Sekolah yang melakukan 

pemenuhan standar sarana prasarana dengan menggantungkan 

bantuan pemerintah saja tidak bisa memenuhi standar. Sekolah yang 

menggantungkan dana dari komite sekolah atau orang tua siswa dan 

tidak menggunakan sumber dana lainnya tidak dapat memenuhi 

standar yang ditetapkan. Sekolah tidak bisa mengharapkan pihak 

swasta sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk 

memenuhi standar sarana prasarana di sekolah apalagi bagi sekolah 

yang terletak jauh dari perusahaan-perusahaan. Untuk itu diperlukan 

kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta untuk 

melakukan usaha bersama memenuhi standar sarana prasarana 

pendidikan di sekolah. 

Seperti yang dikatakan Bailey dan Dolan (2011)  mengutip 

Mohiddin (1998) dan Fowler (2000) bahwa, 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. Kemitraan memiliki karakteristik antara 
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lain jangka panjang, tanggung jawab bersama, kewajiban bersama, 

kesetaraan, saling menguntungkan dan seimbang dalam kekuasaan.  

 Vestikowati Endah (2012), dalam penelitiannya berjudul  

Model Kemitraan Pemerintah dengan Sektor Swasta dalam 

Pembangunan Daerah menyimpulkan bahwa: 

“Model kerjasama kemitraan menjadi salah satu alternatif 
solusi bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan 
kemampuan terutama sumber kapital, sumber daya manusia 
serta kemampuan manajemen sehingga peran investasi dan 
usaha swasta dan masyarakat menjadi vital dalam 
mengembangkan pembangunan ekonomi di daerah.” 

Menurut Vestikowati, kemitraan merupakan model 

pembangunan yang bisa mengatasi masalah keterbatasan pemerintah 

ketika pemerintah tidak mampu memenuhi sumberdaya modal, 

sumberdaya manusia dan manajemen. Kemitraan dengan melibatkan 

pihak swasta dan masyarakat menjadi alternatif dalam 

mengembangkan pembangunan.  

Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda dalam laporannya 

“Kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Swasta dalam 

Pembangunan Daerah di Kalimantan” menyimpulkan bahwa, 

kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pihak 

swasta atau Public Private Partnership dimaksudkan untuk mengatasi 

sumber daya pemerintah yang terbatas dalam membangun daerah, 

keuntungan kemitraan adalah penerapan partisipasi, income daerah, 

peningkatan layanan publik dan penyerapan tenaga kerja. 

Dalam pembangunan pendidikan terutama dalam pemenuhan 

standar sarana prasarana sekolah menengah atas di Kabupaten 

Purworejo kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta 

dilaksanakan. Dimana pemerintah hadir dengan peran dan tanggung 

jawabnya, masyarakat hadir sebagai mitra dan pihak swasta berperan 

serta. Kepala seksi sarana prasarana Dinas Pendidikan Kebudayaan 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo, Hanafi mengatakan 

bahwa: 
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“Untuk memenuhi sarana prasarana SMA merupakan 
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 
Hal ini sesuai dengan Undang Undang Sisdknas No. 20 
Tahun 2002. Di seksi sarpras, setiap tahun seksi saya 
memberikan bantuan sarana prasarana dari pemerintah 
untuk SMA dan SMK berupa ruang kelas baru, laboratorium, 
alat pembelajaran dan rehab ruang kelas. Tahun 2013 seksi 
sarpras SMA memberikan bantuan RKB, Laboratorium, 
perpustakaan, alat pembelajaran lab IPA dari pemerintah 
pusat, dan tahun 2014 juga sama. Tapi bantuan ini tetap 
belum mencukupi kebutuhan semua sekolah. Sekolah tetap 
harus mencari dana dari masyarakat” (wawancara dengan 
Hanafi, Jumat, 12 April 2014). 

Menurut Hanafi, pemenuhan sarana prasarana sekolah 

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 

masyarakat lewat komite sekolah. Dikatakan bahwa pemerintah 

melalui seksi sarana prasarana Dinas Pendidikan, Kebudayaan  Pemuda 

dan Olahraga memberikan bantuan ke SMA pada tahun 2013 dan 

2014berupa bantuan RKB, laboratorium, perpustakaan, dan alat 

pembelajaran. Bantuan pemerintah ini tidak bisa memenuhi 

kebutuhan seluruh kebutuhan sarana prasarana SMA di Kabupaten 

Purworejo. Diperlukan pendanaan dari sumber lain bagi sekolah untuk 

bisa memenuhi sarana prasarananya antara lain dari masyarakat yaitu 

orang tua siswa.   

Sedangkan Budi Astuti, Kepala SMA Negeri 1 Purworejo 

menyampaikan kemitraan yang dilaksanakan di sekolahnya sebagai 

berikut: 

“Kerjasama antara pemerintah, masyarakat orang tua dan 
pihak swasta sudah terjadi dengan baik dalam pemenuhan 
standar sarana prasarana sekolah di sini. Pemerintah 
memberikan bantuan untuk pengadaan sarpras dan orang 
tua siswa membayar iuran sumbangan pengembangan 
institusi, alumni melalui Muda Ganesha berperan dan pihak 
swasta yaitu BRI dan BNI juga membantu, juga beberapa 
perusahaan lainnya. Bangunan baru kami sebanyak 20 
ruang adalah hasil dari kerjasama tersebut” (wawancara 
dengan Budi Astuti, Rabu, 14 Mei 2014). 
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Bahwa SMA Negeri 1 Purworejo telah melaksanakan 

kemitraan dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. Di SMA Negeri 

1 Purworejo telah dilaksanakan pembangunan 20 ruang kelas baru 

yang sumber dananya berasal dari pemerintah, orang tua siswa, 

organisasi alumni dan sektor swasta yaitu BRI dan BNI serta beberapa 

perusahaan lainnya.  

MenurutWorld 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. 

Gunawan, wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana SMA 

Negeri 1 Purworejo, mengatakan hal yang sama dengan penjelasan 

World Bank, bahwa kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, 

masyarakat dan pihak swasta mendukung pemenuhan sarana prasarana 

di SMA Negeri 1 Purworejo. Berikut penuturannya kepada peneliti: 

“SMA 1 Purworejo memiliki tuntutan yang tinggi, sekolah 
ini adalah sekolah yang sudah berusia lama. Jumlah 
rombongan belajar saat ini 30 kelas. Untuk sarana prasarana 
sekolah membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Gedung 
sudah membutuhkan rehab karena di bangun tahun 60 an. 
Prasarana sekolah seperti listrik, air, telpon dan akses 
internet sangat mahal. Pemerintah tidak mampu memenuhi 
semuanya, maka partisipasi masyarakat menjadi sangat 
penting. Orang tua siswa di sini membayar untuk sarpras, 
setiap siswa membayar Rp.2.500.000. Uang sarpras dari 
orang tua siswa digunakan untuk pemenuhan sarpras dan 
pemeliharaan. Alumni juga banyak menyumbang, ada 
beberapa kelas bantuan alumni. Ada juga dari BRI dan BNI 
berupa ruang kelas baru” (wawancara dengan Gunawan, 
Kamis, 12 Juni 2014). 

Bahwa untuk memberikan layanan pendidikan yang 

memenuhi standar sarana prasarana, SMA Negeri 1 Purworejo 

memiliki tuntutan dan kebutuhan yang tinggi dimana jumlah 

rombongan belajarnya mencapai 30 rombongan belajar dan jumlah 

siswa mencapai 907 siswa. Pemenuhan sarana prasarana sekolah 

membutuhkan dana yang tinggi sedangkandana dari pemerintah tidak 
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mencakup pemenuhan sarana prasarana sekolah sehingga masyarakat 

melalui komite dan alumni serta pihak swasta memiliki tanggung 

jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana 

pendidikan di sekolah. Kerjasama antara pemerintah, orang tua siswa, 

alumni dan sektor swasta telah terjadi di SMA Negeri 1 Purworejo 

dalam pemenuhan sarana prasarana dan pemeliharaannya. 

Komite SMA Negeri 1 Purworejo, Supardi mengatakan bahwa, 

kemitraan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Purworejo mendukung 

pemenuhan sarana prasarana sebagai berikut: 

“SMA 1 Purworejo adalah sekolah terbaik di Kabupaten 
Purworejo. semua orang tahu. Nah pemerintah sudah 
memberikan banyak bantuan, berupa gedung, alat 
pembelajaran dan rehab, tetapi sekolah membutuhkan lebih 
dari itu, terutama pemenuhan prasarana seperti akses 
internet, perawatan, listrik, air dan lain lain. Lha untuk 
akses internet saja tujuh juta per bulan coba. Dan 
kebutuhan ini tidak di topang dana dari pemerintah. Maka 
ya..harus saling mendukung antara pemerintah dan orang 
tua. Nah disini yang baik sekali itu alumninya. Sungguh itu 
alumni baik sekali. Nah pihak swasta juga mulai 
mengarahkan program CSR-nya untuk sekolah, disini kita 
punya CSR yakarena alumninya. Alumninya yang kuat 
disini. Itu gedung ruang kelas baru ada yang dari 
pemerintah, ada dari orang tua, ada dari alumni dan ada dari 
CSR”. (wawancara dengan Supardi, Sabtu, 5 Juli 2014). 

 Bahwa, kebutuhan sarana prasarana sekolah tidak hanya 

berupa gedung saja tetapi ada kebutuhan yang bersifat rutin yaitu 

perawatan sarana sekolah yang semuanya membutuhkan dana,yang 

tidak bisa seluruhnya diperoleh dari anggaran pemerintah, maka 

masyarakat atau orang tua siswa di SMA Negeri 1 Purworejo ikut 

bertanggung jawab dengan membayar sumbangan sarana prasarana ke 

sekolah. Alumni SMA Negeri 1 Purworejo memberikan bantuan 

berupa ruang kelas baru dan pihak swasta berperan dalam 

pengembangan sekolah melalui program CSR dengan menyumbang 

ruang kelas baru.  
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Kartasasmita (1996), dalam “Kemitraan dalam Pembangunan 

Nasional, dengan Tinjauan Khusus dalam Pembangunan Perkotaan”   

menuliskan bahwa: 

“Kemitraan pada hakikatnya merupakan wujud yang ideal 
dalam peranserta masyarakat dalam pembangunan. 
Kemitraan didasari atas hubungan antarpelaku 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 sendiri, 
walaupun berbeda ukuran, jenis, sifat, dan tempat usahanya.” 

Dwi Wahyu Atmaji, alumni SMA Negeri 1 Purworejo (saat ini 

menjabat Sekretaris Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi) menyampaikan tentang kemitraan antara 

pemerintah, organisasi masyarakat dan pihak swasta di SMA Negeri 1 

Purworejo sebagai berikut: 

“Kami alumni ingin sekolah kita bagus, kita harus 
membangun sekolah, kitajuga  menyadari memang  itu 
tanggung jawab pemerintah,  pendidikan tangung jawab 
pemerintah, tapi kalau kita ingin membuat pendidikan yang 
berkualitasyang baik ya dengan kondisi keuangan 
pemerintah yang ada, kami percaya tidak akan mampu 
membuat sekolah,yang bagus seperti yang diinginkan. Maka 
alumni berinisiatif mengumpulkan dana untuk ikut 
bertanggung jawab membangun sekolah, dan sudah terbukti 
kami bisa mengumpulkan hampir satu milyar untuk sekolah.  
Pemerintah juga baru saja memberi bantuan satu setengah 
miliar, iuran orang tua juga saya tahu hampir satu setengah 
miliar dan dari pihak swasta lewat CSR yang diinisiasi oleh 
alumni terkumpul 700-an juta. Tanpa kerja sama banyak 
pihak ini sulit bagi sekolah untuk memenuhi sarprasnya” 
(wawancara dengan  Dwi Wahyu Atmaji, Kamis 30 Oktober 
2014). 

Bahwa kemitraan antara pemerintah dan orang tua serta 

alumni di SMA Negeri 1 Purworejo telah menghasilkan dana untuk 

pemenuhan sarpras. Dana untuk sarpras diperoleh dari pemerintah, 

orang tua siswa, alumni dan sektor swasta. Masyarakat melalui orang 

tua dan alumni telah ikut berperan memberikan pendanaan untuk 

pemenuhan sarpras, sekolah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran 
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dari pemerintah karena bantuan dari pemerintah tidak mencukupi 

semua kebutuhan sarpras yang diinginkan oleh masyarakat. 

Budi Wasono, alumni SMA Negeri 1 Purworejo, pengurus 

„Muda Ganesha‟ mengatakan bahwa, kerja sama antara pemerintah dan 

orang tua siswa serta alumni  sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Puworejo. Pemerintah memberikan bantuan, masyarakat memberikan 

iuran, alumni menggalang dana dan sektor swasta memberikan 

bantuan dalam bentuk CSR. Berikut penuturannya: 

“Pembangunan di SMA 1 itu kerjasama antara pemerintah, 
orang tua, alumni dan swasta. Pemerintah tidak bisa 
mencukupi semua kebutuhan pendidikan, atau bisa 
mencukupi tetapi sangat minimal. Nah kalau sekolah ingin 
baik ya masyarakat atau orang tua harus bekerja sama 
berperan serta untuk ikut membangun sekolah. Di sini orang 
tua membayar iuran, kami alumni menggalang dana dan jadi 
3 ruang kelas, CSR lewat alumni nyumbang 3 kelas. Ini 
kerjasama yang baik” (wawancara dengan  Budi Wasono, 
Minggu, 27 Oktober 2014). 

Menurut  Kartasasmita (1996), kemitraan adalah model 

pembangunan yang memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan. Dalam kemitraan ini pemerintah memiliki potensi dan 

kemampuan dan dipihak lain masyarakat juga memiliki potensi dan 

kemampuan yang berbeda. Dengan kemitraan inilah potensi yang 

berbeda bisa disatukan dalam ikatan yang saling menguntungkan dan 

saling menghidupi dengan asas kesetaraan dan kebersamaan.  

Sri Sujarotun, Kepala SMA Negeri 3 Purworejo mengatakan 

bahwa, kerjasama antara pemerintah dan orang tua siswa sudah 

dilaksanakan di SMA Negeri 3 Purworejo, seperti penuturannya 

berikut ini:  

“Pemerintah dan orang tua posisinya sama, saling 
membutuhkan dalam pembangunan sarana prasarana 
sekolah. Pemerintah ingin memberikan layanan pendidikan 
dan orang tua ingin sarana sekolah memadai. Di SMA Negeri 
3 Purworejo kami mendapat bantuan dari pemerintah. 
Dalam 2 tahun terakhir  kami mendapatkan laboratorium, 
RKB, rehab dan yang terakhir dari pemerintah pusat kami 
mendapat bantuan sosial berupa revitalisasi gedung 
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perkantoran senilai Rp.1,500,000.000;. Orang tua tetap 
membayar iuran untuk pemenuhan sarpras. Kemitraan atau 
kerjasama ini memang baru antara pemerintah dan orang tua 
yang terjadi di SMA 3 ini” (wawancara dengan Sri Sujarotun, 
Jumat, 8 Agustus 2014). 

Bahwa pemerintah dan orang tua memiliki kepentingan 

bersama yang saling menguntungkan yaitu pemerintah memenuhi 

kewajibannya menyelenggarakan pendidikan namun tidak mampu 

untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan di sisi lain 

masyarakat membutuhkan sekolah untuk mengirimkan anak-anak 

belajar dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai. Di SMA Negeri 

3 Purworejo, kemitraan yang dilaksanakan melibatkan 2 entitas yaitu 

pemerintah dan orang tua siswa. Sumber pembiayaan untuk sarpras 

berasal dari 2 sumber yaitu pemerintah dan orang tua siswa, hal ini 

berbeda dengan SMA Negeri 1 Purworejo yang sudah melibatkan 4 

entitas yaitu pemerintah, orang tua siswa, alumni dan sektor swasta.  

Dalam pembangunan pendidikan, pemerintah dan orang tua 

saling melengkapi. Pemerintah menentukan standar sarana prasarana 

untuk dijadikan rujukan penyelenggaraan pemenuhan sarana prasarana 

sekolah. Sekolah berusaha melaksanakan pemenuhan sarana prasarana 

sekolah tersebut, dengan sumber dana dari pemerintah. Namun dana 

dari pemerintah terbatas sehingga sekolah dengan diberi kewenangan 

untuk mengelola sekolah sendiri berdasarkan prinsip manajemen 

berbasis sekolah (MBS), mengajak orang tua siswa untuk ikut 

berpartisipasi dalam pelaksanaaan pemenuhan sarana prasarana. 

Seperti yang disampaikan Wahyudi, Anggota komite SMA 

Negeri 3 Purworejo, sebagai berikut:  

“SMA Negeri 3 Purworejo sudah cukup tua, sudah berusia 
kira-kira 35 tahun lebih. Gedung perkantoran sudah 
memerlukan perbaikan besar. Juga sekolah perlu memenuhi 
kebutuhan sarprasnya. Pemenuhan itu merupakan tanggung 
jawab pemerintah tetapi harus mengikutsertakan pastisipasi 
orang tua siswa dan kalau mungkin alumni ya. Pembangunan 
di SMA 3 gedung-gedungnya ya dari pemerintah dan dari 
orang tua. 1 laboratorium, 1 RKB, rehab dan revitalisasi 
kemarin semua dana dari pemerintah. Sedangkan 
pemeliharaan, perawatan dan pengadaan prasarana 
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pembelajaran sumber dananya dari orang tua” (wawancara 
dengan  Wahyudi, Sabtu, 6 September 2014). 

Masyarakat dalam hal ini orang tua siswa merupakan bagian 

dari pembangunan itu sendiri, mereka merupakan subyek 

pembangunan yang secara aktif berperan di dalam pelaksanaan 

pembangunan, bukan hanya obyek pembangunan. Dalam pemenuhan 

sarana prasarana sekolah ini orang tua siswa berperan aktif bekerja 

sama dengan pemerintah untuk memenuhi sarana prasarana sekolah.  

Brinkerhoff (2006) 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. 

Dalam pemenuhan sarana sekolah seperti yang dikatakan Sri Sujarotun, 

dan sejalan dengan yang dikatakan Brinkerhoff dimana pemerintah 

dan masyarakat bermitra untuk mencapai tujuan bersama yaitu 

memberikan layanan pendidikan dengan peran dan tanggung jawab 

pemerintah dan masyarakat yang berbeda tetapi melengkapi satu sama 

lain.  

Kemitraan merupakan alternatif pelaksanaan pembangunan 

dengan melibatkan masyarakat dan pihak swasta. Kartasasmita (1996) 

melihat bahwa, pemerintah memiliki potensi dan masyarakat serta 

pihak swasta memiliki potensi yang berbeda, dengan kemitraan antara 

pemerintah, masyarakat dan pihak swasta inilah potensi yang berbeda 

tersebut bisa disinergikan sehingga lebih memudahkan untuk 

mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini Kartasasmita lebih 

memandang potensi yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat dan 

pihak swasta.  

Berbeda dengan laporan Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda 

dalam laporannya “Kemitraan antara Pemerintah Kota dengan Swasta 

dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan” bahwa kemitraan antara 

pemerintah, masyarakat dan pihak swasta lebih didorong karena 

keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal sumberdaya 

sehingga pemerintah perlu mengajak masyarakat dan pihak swasta 

untuk berperan serta.  
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Nur aziz, Kepala SMA Negeri 9 Purworejo mengatakan bahwa 

kemitraan dalam pemenuhan sarana prasarana di SMA Negeri 9 

Purworejo adalah kerja sama antara pemerintah dan orang tua siswa, 

berikut penuturannya: 

“SMA Negeri 9 Purworejo adalah sekolah yang letaknya 
paling jauh dari kota kabupaten. Sekolah ini membutuhkan 
peran pemerintah untuk bisa berkembang, namun 
pemerintah sendiri tidak mengalokasikan anggaran yang 
cukup untuk mengembangkan sekolah ini nampaknya. Ini 
karena memang tidak ada dana atau tidak dialokasikan saya 
tidak tahu. Sekolah mengajak orang tua dalam komite  untuk 
ikut berpartisipasi dengan membayar iuran sumbangan 
pengembangan institusi. Tetapi orang tua siswa di daerah ini 
juga tidak bisa diharapkan terlalu banyak karena sebagian 
besar dari mereka bukan termasuk masyarakat yang kaya”. 
(wawancara dengan  Nur Aziz, Kamis, 16 Oktober 2014). 

Bahwa kemitraan yang dilaksanakan di SMA Negeri 9 

Purworejo adalah kemitraan antara pemerintah dan orang tua siswa, 

kemitraan dalam pemenuhan sarprasnya belum melibatkan entitas lain 

seperti di SMA Negeri 1 Purworejo. Untuk SMA Negeri 9 Purworejo, 

Nur Aziz menggarisbawahi bahwa bantuan pemerintah masih sedikit, 

dan potensi orang tua siswa rendah. Hal ini menyebabkan kendala bagi 

pemenuhan sarpras di sekolah tersebut.  

Begitu juga yang dikatakanWakil kepala sekolah SMA Negeri 9 

Purworejo, Aris Yuliantoro bahwa,kerjasama yang dilaksanakan di 

SMA Negeri 9 Purworejo dalam pemenuhan standar sarana prasarana 

sekolah hanya melibatkan pemerintah dan orang tua siswa. Sebagai 

berikut: 

“SMA Negeri 9 tidak bisa berkembang tanpa bantuan dari 
pemerintah. Orang tua siswa tidak banyak yang mampu. 
Pemerintah memberi bantuan tapi terkendala lahan kalau 
bantuannya berupa RKB” (wawancara dengan  Aris 
Yuliantoro, Senin,  3 November  2014). 

Sedangkan Anggota komite SMA Negeri 9 Purworejo, Harjito 

yang sudah menjadi pengurus komite SMA Negeri 9 Purworejo selama 

10 tahun menyatakan sebagai berikut: 
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“Pembangunan gedung di SMA 9 dananya dari pemerintah 
untuk yang perkantoran dan 3 RKB awal. Kemudian RKB 
lainnya dibangun dari dana komite. Kemudian laboratorium 
dananya dari pemerintah. Rehab kemarin dapat juga dari 
pemerintah. Untuk pengecatan dan pemeliharaan dana dari 
komite” (wawancara dengan  Harjito, Jumat, 26 Desember 
2014). 

Bahwa selama menjadi komite dia melihat bahwa bantuan 

pemerintah yang diterima sekolah selama ini berupa bantuan gedung 

seperti ruang kelas baru, perpustakaan dan laboratorium. Sedangkan 

untuk prasarana sekolah lebih banyak didanai dengan uang komite dari 

masyarakat atau orang tua siswa. 

Kemitraan dalam Public Organization Private Partnership 

melibatkan pihak pemerintah, organisasi masyarakat yaitu komite dan 

alumni dan pihak swasta. Dalam good governance disebutkan 

pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan 

pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Hal serupa disampaikan 

oleh Muhamd Ali, yang menjabat Kepala BRI wilayah Jawa Tengah 

Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta (saat ini, tahun 2015 

menjabat Senior Executive Vice President Bank Rakyat Indonesia), 

yang mengatakan bahwa: 

“Pihak swasta adalah bagian dari pembangunan itu sendiri. 
Kami ikut membangun tentu saja melalui bidang kami 
perbankan. Untuk pembangunan di bidang pendidikan, 
peran kami memang berupa CSR dimana setiap perusahaan 
memiliki kewajiban untuk menyumbangkan keuntungan 
perusahaan demi kepentingan masyarakat. BRI mem-
berikan CSR kepada banyak pihak baik untuk pendidikan 
maupun masyarakat. Ada di web site kami dan siapaun bisa 
mengaksesnya. Untuk SMA 1 Purworejo BRI memberikan 
CSR berupa ruang kelas baru” (wawancara dengan  
Muhammad Ali, Senin, 2 Maret 2015). 

Pihak swasta merupakan pelaku pembangunan sesuai bidang 

masing-masing. Bersama pemerintah, pihak swasta berperan 

memajukan sektor perekonomian. Peran pihak swasta dalam 

pembangunan pendidikan dilaksanakan berupa CSR perusahaan yang 

difokuskan pada pendidikan. CRS sendiri tidak hanya fokus di bidang 



Kebutuhan Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan dan Peran Negara, Orangtua, 
Organisasi Alumni Serta Sektor Swasta dalam Kemitraan 

159 

pendidikan, tetapi bidang kesehatan, dan bidang permodalan 

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

sekolah-sekolah untuk mengembangkan sekolah di berbagai bidang. 

Bantuan CSR ke sekolah bisa berupa pelatihan, pemberian beasiswa 

dan pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

Seperti yang dikatakan Muhamad Ali, bahwa BRI sudah 

melaksanakan kemitraan dengan beberapa sekolah dalam pemenuhan 

sarpras, antara lain dengan SMA Negeri 1 Puworejo. Pembangunan 

pendidikan mendapatkan keuntungan apabila lebih banyak CSR 

perusahaan difokuskan pada pembangunan pendidikan. Menurut John 

Stainback (2000),PPP membantu pemerintah dalam pemenuhan 

fasilitas sekolah-sekolah negeri karena bisa menyediakan ahli di bidang 

pembangunan sehingga bisa efektif. Ia 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.  

Begitu juga yang dikatakan oleh Wahyu Sejati, Kepala BNI 

Cabang Purworejo, bahwa: 

“BNI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki 
komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan. Di 
bidang pendidikan kami memberikan CSR. Nah tujuannya 
sementara ini di Purworejo untuk pembangunan sarana 
sekolah. Nampaknya itu lebih bermanfaat. Membantu se-
kolah, membantu pemerintah, bersama-sama dengan tujuan 
yang sama meningkatkan layanan pendidikan. Untuk SMA di 
Purworejo kami baru menjalin kerjasama dengan SMA 1 
Purworejo dengan memberi CSR berupa ruang kelas baru. 
Bentuk CSR untuk pendidikan dari BNI selama ini banyak 
berupa beasiswa, ada juga program BNI mengajar yang bisa 
diakses oleh tiap sekolah” (wawancara dengan Wahyu Sejati, 
Selasa, 14 Juli  2015). 

Kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat dan pihak 

swasta mempercepat pembangunan termasuk pembangunan 

pendidikan. Menurut  Crew dan Harrison (1998), kemitraan 

menekankan perannya dalam meyakinkan keefektifan dan efisiensi, 

pengurangan korupsi dan pendampingan dari pada keuntungan 
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bersama dan saling berbalas. Sedangkan 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.  

Dalam kemitraan antara pemerintah, organisasi masyakarat dan 

pihak swasta untuk memenuhi sarana prasarana sekolah, sejalan 

dengan yang dikatakan oleh Crew dan definisi dari USAID masing-

masing pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta memiliki 

peran yang berbeda tapi saling melengkapi.  

Pemenuhan sarana prasarana sekolah membutuhkan dana yang 

besar yang tidak mungkin dicukupi sendiri oleh pemerintah. Peran 

organisasi masyarakat dan pihak swasta menjadi hal yang penting 

untuk melaksanakan pembangunan pendidikan terutama dalam 

pemenuhan sarana prasarana sekolah. Pemerintah, masyarakat dan 

pihak swasta bekerja sama saling melengkapi dengan membawa hak 

dan kewajiban serta potensi yang berbeda untuk mencapai tujuan 

bersama yaitu meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat.  

Ada 4 entitas dalam kemitraan POPPyaitu 1) pemerintah, 2) 

organisasi komite sekolah, 3) organisasi alumni dan 4) pihak swasta. 

Berikut ini akan dibahas peran masing-masing mitra dalam pemenuhan 

sarana prasarana di sekolah.  

Peran Pemerintah  

Entitas pertama dalam kemitraan ini adalah pemerintah. 

Myrdal (dalam Martinussen, 1997) mengatakan bahwa, negara 

merupakan mesin yang penting dalam pertumbuhan dan transformasi 

struktural. Negara disebut sebagai inisiator dan katalis pembangunan, 

negaralah yang akan menentukan hal-hal yang dilakukan untuk 

membawa perubahan. Soetomo (2009), menuliskan bahwa di dalam 

pembangunan ada dua pihak yang sangat berperan yaitu yang pertama 

pihak pemerintah dengan berbagai instansi dan lembaga yang dimiliki, 

dan yang kedua adalah masyarakat. 
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Membahas peran pemerintah dalam pembangunan, ada 

pendapat yang menegaskan bahwa pemerintah tidak harus berperan 

dalam pembangunan dan sebaliknya ada yang berpendapat bahwa 

pemerintah adalah kunci sentral pelaksanaan pembangunan.  Aliran 

klasik dan neoklasik mengatakan bahwa pemerintah menghambat 

pembangunan karena dengan segala aturan yang ditentukan oleh 

pemerintah, pembangunan menjadi lamban dan terhambat. Aliran 

welfare economic memandang perlunya campur tangan pemerintah 

dalam pembangunan terutama pengadaan barang publik dan proyek 

pionir. Aliran kelembagaan memandang pentingnya fungsi 

kelembagaan pemerintah dalam pembangunan.  

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam pembangunan 

termasuk pembangunan pendidikan. Secara garis besar peran utama 

pemerintah adalah:  

1)peran alokasi sumber daya,  

2) peran regulator,  

3) peran kesejahteraan sosial,  

4) peranmengelola ekonomi makro.  

Dalam perannya mengelola alokasi sumber daya, pemerintah 

menentukan ukuran keseimbangan sektor publik dan sektor swasta dan 

penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial 

bagi masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator yaitu 

menentukan undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan 

masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang 

memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan 

pribadi. Peran ketiga, pemerintah memiliki peran untuk menentukan 

kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial seperti 

perpajakan, jaminan sosial(transfer payment) dan penyediaan sejumlah 

barang publik campuran bagi masyarakat. Peran keempat, pemerintah 

mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum 

dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang 

didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil.  
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 Peran pemerintah dalam kemitraan tersebut sama dengan yang 

dinyatakan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, yang antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan 

nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan 

akuntabel. 

2. Menetapkan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah, peran negara 

adalah, pertama sebagai penentu kebijakan publik dalam pembangunan 

pendidikan termasuk kebijakan pendidikan tentang sarana prasarana 

sekolah, yang kedua sebagai pemberi dana pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. Peran negara mengenai pendanaan pemenuhan 

sarana prasarana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sisdiknas pasal 46 bahwa: 

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.  

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab 

menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

3. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

Hanafi, Kepala seksi sarana prasarana Dinas Pendidikan 

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo mengatakan 

bahwa, peran pemerintah dalam pemenuhan sarana prasarana meliputi 

beberapa hal: 

“Kewajiban pemerintah menentukan standar sarpras untuk 
dijadikan rujukan ya. Yang kedua memberikan dana. Nah ini 
yang tidak bisa mencakup semua kebutuhan di sekolah, yang 
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ketiga mengevaluasi, mengontrol dan memonitor 
pemenuhan sarpras. Untuk tahun-tahun ini bantuan sarpras 
di pendidikan menengah semakin meningkat.tahun ini seksi 
sarpras memberikan rehab, RKB, laboratorium IPA dan alat 
pembelajaran seperti alat lab, alat olah raga dan seni” 
(wawancara dengan Hanafi, Jumat, 12 April 2014). 

Kewajiban pemerintah termasuk membuat aturan dan 

menyediakan pendanaan serta monitoring dan evaluasi. Pemerintah 

menentukan kebijakan publik di bidang pendidikan berupa peraturan 

yang dijadikan rujukan dan dasar bagi sekolah dalam menyeleng-

garakan pemenuhan standar sarana prasarananya. Standar sarana 

prasarana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 24 Tahun 2007 ini mengatur secara rinci sarana dan prasarana 

sekolah. Dibutuhkan dana dalam jumlah besar untuk mampu 

memenuhi standar sarana prasarana tersebut. Peran pemerintah yang 

kedua adalah memberikan pendanaan dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. Pemerintah sebagai representasi negara wajib 

membiayai pemenuhan standar sarana yang telah ditentukan oleh 

pemerintah sendiri. Pemerintah telah melakukan pembiayaan 

pemenuhan sarana prasarana sekolah tetapi tidak mampu memenuhi 

kebutuhan sekolah sesuai standar sarana prasarana yang telah 

ditentukan. Untuk melihat peran pemerintah di sekolah dalam 

pendanaan pemenuhan prasarana bisa dilihat data dari  sekolah yang 

diteliti sebagai berikut: 

Tabel 5.6 Data Kebutuhan dan Pemenuhan Prasarana SMA Negeri 1 

Purworejo pada Tahun Pelajaran 2012/2013. 

No Jenis Ruang Jumlah Rusak Kebutuhan Sumber Dana 
Pemenuhan 

1 Ruang tata usaha 1 1 Rehab Belum terlaksana 

2 Ruang kepala 
sekolah 

1 1 Rehab Belum terlaksana 

3 Ruang guru 1 1 Rehab Belum terlaksana 

4 Ruang ibadah 1 1 Rehab Hibah 
masyarakat 

5 Kamar mandi/WC 20 12 Rehab Komite 

6 Ruang kelas 30 20 Rehab Pemerintah, 
komite, alumni, 
CSR 

7 Gudang 3 3 Rehab Komite  
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No Jenis Ruang Jumlah Rusak Kebutuhan Sumber Dana 
Pemenuhan 

8 Laboratorium 
fisika 

2 - -  

9 Laboratorium 
kimia 

2 1 Rehab Komite 

10 Laboratorium 
bilogi 

2 1 Rehab Komite 

11 Ruang 
perpustakaan 

1 1 Rehab Komite 

12 Ruang computer 2 2 Rehab Komite 

13 Ruang multimedia 1 1 -  

14 Ruang UKS 1 1 Rehab  Komite 

15 Ruang OSIS 1 - -  

16 Ruang / lapangan 
OR 

1 1 -  

17 Ruang sirkulasi 1 1 -  

18 Ruang aula  1 1 Rehab  Komite 

Sumber: Program Sarpras SMA Negeri 1 Purworejo tahun 2012 2013 

Data ini menunjukkan bahwa, pemenuhan prasarana di SMA 

Negeri 1 Purworejo diperoleh dari sumber pemerintah baik 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah 

kabupaten, kemudian dari masyarakat umum, dari orang tua siswa, dan 

dari alumni serta dari CSR.  

Rehab ruang kelas sejumlah 20 ruang dipenuhi dengan dana 

dari pemerintah, dengan pendampingan dari komite sekolah dan dana 

dari alumni, serta dana dari CSR. Sedangkan untuk pemenuhan 

prasarana sekolah didapatkan dari dana dari pemerintah dan komite 

sekolah atau orang tua siswa. Kepala SMA Negeri 1 Purworejo, Budi 

Astuti menekankan peran pemerintah dalam pembangunan pendidikan 

terutama dalam pemenuhan standar sarana prasarana sekolah di 

sekolahnya sebagai berikut: 

“Pemerintah memberikan banyak sekali bantuan untuk SMA 
Negeri 1 Purworejo. Alasannya karena sekolah ini dulu RSBI 
jadi mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Kami 
mendapat bantuan rehab ruang cukup banyak dari peme-
rintah. Tetapi kebutuhan prasarana sekolah setiap tahunnya 
juga sangat besar, itu yang tidak dicover oleh pemerintah“ 
(wawancara dengan Budi Astuti, Rabu, 14 Mei 2014). 
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Pemerintah memberikan bantuan sarana sekolah berupa ruang 

kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, ruang belajar lain 

dan sarana lainnya. Pemberian dana inipun menggunakan standar 

rendah dimana pembangunan ruang kelas baru tidak akan tercukupi 

dari dana pemerintah tersebut. Pembangunan prasarana sekolah 

dengan dana dari pemerintah membutuhkan dana pendampingan dari 

sekolah. Demikian juga yang disampaikan oleh Gunawan, wakil kepala 

sekolah urusan sarana prasarana SMA Negeri 1 Purworejo sebagai 

berikut: 

“Begini bu, pemerintah memberikan banyak bantuan. 
Alhamdulillah untuk SMA 1 Purworejo. 3 tahun terakhir 
sekolah kita mendapatkan banyak bantuan RKB dan 
rehabilitasi serta revitalisasi. Untuk rehab dan RKB dana dari 
pemerintah hanya standar. Lha sekolah kita sudah memiliki 
grand desain yang bagus dimana aspek bangunan itu bagus. 
Jadi ya sekolah mendampingi. Tapi pemerintah membantu 
banyak sekali selama 3 tahun terakhir ini” (wawancara 
dengan Gunawan, Kamis, 12 Juni 2014). 

Bahwa, pemerintah memberikan bantuan dana pemenuhan 

sarpras, namun sekolah tetap harus menyediakan dana pendampingan 

untuk mendapatkan bangunan seperti yang dikehendaki oleh sekolah. 

Pemenuhan prasarana ini tidak serta merta mudah didapatkan. Untuk 

mendapatkan bantuan RKB rehab maupun revitalisasi, sekolah 

mengajukan proposal ke pemerintah berulang kali. Lebih lanjut, 

Gunawan mengatakan bahwa: 

“Jumlah sekolah di negara kita sangat banyak. Usaha 
pemerintah untuk memberikan dana juga sangat besar 
namun tetap tidak bisa memenuhi semua sekolah, maka 
SMA 1 mengajukan proposal ke pemerintah untuk bisa 
mendapatkan dana bantuan untuk sarana prasarana sekolah. 
Ini ya memang prosedurnya, proposal pun sering harus 
diperbaiki karena permohonan kita di proposal tidak sama 
dengan program sarana prasarana yang sedang dilaksanakan 
oleh pemerintah tahun itu” (wawancara dengan Gunawan, 
Kamis, 12 Juni 2014). 

Pemerintah setiap tahun memiliki program bantuan 

pemenuhan sarana prasarana sekolah yang mencakup pemenuhan 
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ruang kelas baru, unit gedung baru, rehabilitasi ruang kelas baru, 

laboratorium fisika, laboratoriun biologi, laboratorium kimia, 

laboratorium bahasa, perpustakaan, ruang belajar lain dan revitalisasi 

gedung perkantoran. Pemberian bantuan ke sekolah diberikan 

berdasarkan pemetaan kebutuhan sekolah yang dibuat setiap awal 

tahun dan dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Atas, ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi maupun 

ke Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten. Pemberian bantuan juga 

didasarkan pada proposal yang diajukan oleh sekolah.  

Sedangkan Supardi, Komite SMA Negeri 1 Purworejo, 

menyampaikan tentang peran pemerintah dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Purworejo sebagai berikut: 

“Pemerintah memberikan dana untuk pembangunan sarpras, 
tapi ya tidak semuanya. Tidak. Malah lebih banyak dana dari 
masyarakat nampaknya, lha itu uang SPI (sumbangan 
pengembangan institusi) itu kan besar tiap tahunnya, itu 
yang digunakan untuk membangun sarana sekolah dan 
untuk dana pendampingan. Ya memang dana pemerintah 
banyak ya baru akhir-akhir ini, wong saya jadi guru di sini 
kan sudah puluhan tahun, dulu ya banyaknya dana dari 
masyarakat. Dulu namanya uang pembangunan itu” 
(wawancara dengan Supardi, Sabtu, 5 Juli 2014) 

 Bahwa, bantuan pemenuhan prasarana sekolah dari pemerintah 

baru akhir-akhir ini banyak diberikan ke sekolah. Tercatat selama 2 

tahun terakhir sejak tahun 2012 sampai 2014 SMA Negeri 1 Purworejo 

mendapatkan dana rehab sebanyak 9 ruang, RKB 4 ruang dan 

revitalisasi dari pemerintah. Hal ini menunjukan pemerintah memiliki 

peran penting dalam pemenuhan sarana di SMA Negeri 1 Purworejo. 

Alumni SMA Negeri 1 Purworejo, Dwi Wahyu Atmaji 

menyampaikan bahwa, pemerintah memiliki banyak program untuk 

pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, namun dibutuhkan usaha 

dari sekolah untuk mendapatkannya. Bantuan pemerintah membantu 

percepatan pembangunan di sekolah.  
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Sama seperti SMA Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 3 

Purworejo juga memiliki program sekolah untuk pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. Program pemenuhan sarana prasarana ini 

didasarkan pada standar sarana prasarana yang dinyatakan dalam 

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Peran pemerintah dalam 

pemenuhan prasarana di SMA Negeri 3 Purworejo dapat dilihat dari 

data kebutuhan dan pemenuhan sarana prasarana sekolah berikut ini. 

Tabel 5.7 Data Kebutuhan dan Pemenuhan Prasarana di SMA Negeri 3 

Purworejo Tahun 2012/2013 

No Jenis ruang Jumlah 
ruang 

rusak kebutuhan Sumber dana 
pemenuhan  

1 Ruang tata usaha 1 1 Rehab  Pemerintah 

2 Ruang kepala 
sekolah 

1 1 Rehab Pemerintah 

3 Ruang guru 1 1 Rehab Pemerintah  

4 Ruang ibadah 1 1 Rehab Hibah masyarakat 

5 Kamar mandi/WC 19 9 Rehab Komite 

6 Ruang kelas 21 7 Rehab Komite 

12 Ruang komputer 0 1 pengadaan Komite 

13 Ruang multimedia 0 1 pengadaan Komite 

14 Ruang UKS 1 1 Rehab Komite 

18 Ruang aula  0 1 pengadaan Komite 

Sumber: Program Sarpras SMA Negeri 3 Purworejo Tahun 2012 2013 

Data ini menunjukkan bahwa, pemenuhan prasarana di SMA 

Negeri 3 Purworejo diperoleh dari sumber pemerintah baik 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah 

kabupaten, kemudian dari hibah masyarakat dan dari orang tua siswa. 

Berbeda dengan SMA Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 3 Purworejo 

tidak mendapatkan dana dari alumni dan dari CSR. Bantuan dari 

pemerintah untuk SMA Negeri 3 Purworejo pada 2 tahun terakhir 

sejak tahun 2012 sampai akhir 2014 antara lain RKB, rehab ruang kelas 

dan  revitalisasi gedung perkantoran yang meliputi ruang TU, ruang 

guru dan ruang kepala sekolah.  

Sri Sujarotun, Kepala SMA Negeri 3 Purworejo mengatakan 

tentang peran pemerintah dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah 

di SMA Negeri 3 Purworejo sebagai berikut: 



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

168 

“SMA 3 dapat dana untuk revitalisasi, rehab, RKB dan sarana 
lainnya. Dan dana bantuan ini sangat berarti bagi sekolah. 
Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk 
membantu sekolah dalam pemenuhan sara prasarana sekolah 
Walaupun tetap belum mencukupi semua kebutuhan sarana 
prasarana sekolah”. (wawancara dengan Sri Sujarotun, Jumat, 
8 Agustus 2014) 

Bahwa, bantuan pemerintah dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah membuat percepatan dalam pembangunan sekolah. 

Dana yang diberikan berupa blog grant untuk dikelola oleh sekolah 

sendiri, dan dana sarana yang dilaksanakan oleh pemerintah,dimana 

sekolah menerima bangunan siap pakai.   

Begitu juga Komite SMA Negeri 3 Purworejo, Wahyudi 

mengatakan hal yang sama tentang peran pemerintah dalam 

pemenuhan sarana prasarana sekolah di SMA Negeri 3 Purworejo, 

sebagai berikut: 

“Untuk pendanaan pemenuhan sarpras SMA 3 dapat bantuan 
RKB, rehab, dan revitalisasi. Untuk revitalisasi senilai satu 
setengah M. Ini besar sekali bagi sekolah kami. Kalau 
meminta pada orang tua uang sebesar itu paling tidak 3  
tahun” (wawancara dengan  Wahyudi, Sabtu, 6 September 
2014) 

Bahwa, peran pemerintah membiayai pemehunan sarana 

prasarana dan mengevaluasi pelaksanaannya di sekolah. Peran 

pemerintah dalam mendanai atau membiayai pemenuhan sarana 

prasarana sekolah ditegaskan oleh Wahyudi sebagai kewajiban 

pemerintah atau negara terhadap pembangunan sudah diwujudkan di 

SMA Negeri 3 Purworejo yaitu dengan pemberian bantuan rehab, RKB 

dan revitalisasi. Namun pada kenyataannya batuan pemerintah ini 

belum memenuhi pembiayaan pemenuhan standar sarana prasarana 

yang ditentukan oleh pemerintah sendiri.  

Seperti SMA Negeri 1 Purworejo dan SMA Negeri 3 Purworejo, 

SMA Negeri 9 Purworejo juga melaksanakan program pemenuhan 

sarana prasarana sekolah berdasarkan standar sarana prasarana sekolah 

yang ditentukan pemerintah. SMA Negeri 9 Purworejo merupakan 



Kebutuhan Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan dan Peran Negara, Orangtua, 
Organisasi Alumni Serta Sektor Swasta dalam Kemitraan 

169 

sekolah yang teletak kurang lebih 40 kilometer dari pusat Kota 

Purworejo. Peran pemerintah dalam pemenuhan sarana prasarana 

sekolah di SMA Negeri 9 Purworejo belum maksimal dan tidak 

memenuhi semua kebutuhan sarana prasana sekolah. Berikut data 

pemenuhan prasarana di SMA Negeri 9 Purworejo tahun pelajaran 

2012/2013. 

Tabel 5.8 Data Pemenuhan Prasarana di SMA Negeri 9 Purworejo Tahun 

Pelajaran 2012/2013 

No Jenis ruang Jumlah 
ruang 

Rusak/
penga-
daan 

keterangan Sumber dana 
pemenuhan 

1 Kamar mandi/WC 10 4 rehab Komite 

2 Ruang kelas 12 6 rehab Pemerintah  

3 Gudang 0 1 pengadaan Komite 

4 Ruang 
perpustakaan 

0 1 pengadaan Pemerintah 

5 Ruang multimedia 0 1 pengadaan Belum 
terlaksana 

6 Ruang UKS 1 1 Rehab  Komite 

7 Ruang OSIS 1 1 rehab Komite 

8 Ruang sirkulasi 0 1 Pengadaan  Komite 

9 Ruang aula  0 1 pengdaan Belum 
terlaksana 

Sumber: Program Sarpras SMA Negeri 9 Purworejo Tahun 2012 2013 

Data ini menunjukkan bahwa, pemenuhan prasarana di SMA 

Negeri 9 Purworejo diperoleh dari sumber pemerintah baik 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah 

kabupaten, dan dari  orang tua siswa. Berbeda dengan SMA Negeri 1 

Purworejo, untuk pemenuhan prasana, SMA Negeri 9 Purworejo tidak 

mendapatkan dana  hibah dari masyarakat, dana dari alumni maupun 

dana dari CSR. Bantuan dari pemerintah untuk SMA Negeri 9 

Purworejo pada 2 tahun terakhir sejak tahun 2012 sampai akhir 2014 

adalah rehab ruang kelas dan pembangunan perpustakaan.  

Nur Aziz, Kepala SMA Negeri 9 Purworejo menyampaikan 

bahwa pemerintah belum memenuhi kewajiban membiayai 

pemenuhan sarana prasarana sekolah. Pemerintah memiliki peran 

penting untuk menentukan standar sarana prasarana tetapi 
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pemenuhannya belum bisa semuanya terpenuhi oleh pemerintah. 

Berikut penuturannya: 

“Untuk Sekolah kecil seperti SMA Negeri 9 Purworejo 
peran pemerintah sangat penting. Tetapi tidak bisa 
maksimal. Bantuan pemenuhan sarana terkendala lahan. 
Bantuan prasarana tergantung jumlah siswa dan jumlah 
siswa kami sedikit karena letak sekolah sangat jauh dan 
tidak terjangkau kendaraan umum” (wawancara dengan  
Nur Aziz, Kamis, 16 Oktober 2014) 

Bahwa, pemenuhan prasana sekolah di SMA Negeri 9 

Purworejo terkendala lahan sekolah yang tidak luas yaitu hanya 1 

hektar. Pemenuhan prasarana lebih banyak didanai dengan dana dari 

komite sekolah. Pemenuhan prasarana sekolah dengan dana dari 

pemerintah bersumber pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

dan dana Bansek atau bantuan sekolah dari Pemerintah Kabupaten 

Purworejo, dimana jumlahnya sangat kecil dibanding kebutuhan 

pemenuhan sarana prasarana sekolah.   

Peran Orang Tua Siswa 

Dalam kemitraan pemenuhan sarana prasarana sekolah dengan 
POPP, masyarakat berperan penting. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 46 

menyatakan bahwa, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat 

dalam hal ini bukan masyarakat secara umum tetapi masyarakat yang 

menjadi wali siswa di sebuah sekolah. Masyarakat ini adalah orang tua 

siswa yang terhimpun dalam organisasi komite sekolah, masyarakat 

dalam organisasi alumni dan masyarakat dari pihak swasta. 

Pembahasan berikut berfokus pada peran orang tua siswa atau komite 

sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

Arnstein (1969) menjelaskan bahwa, kemitraan sebenarnya  

merupakan sebuah tingkatan partisipasi. Dalam pembangunan, 

partisipasi masyarakat  diartikan sebagai  suatu proses keterlibatan 

masyarakat secara sadar dan nyata dalam serangkaian proses 

pembangunan mulai dari tingkat perencanaan (perumusan kebijakan) 
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hingga pada tingkat pengendalian (pengawasan dan evaluasi) program 

pembangunan. Partisipasi adalah 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 (Keith Davis dalam Sastropoetro,1988). 

Dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah, masyarakat dalam 

hal ini orang tua siswa ikut berpartisipasi, yaitu ikut serta dalam 

perencanaan pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana sekolah dan 

ikut memikul tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. Orang tua siswa ikut berperan dalam memenuhi 

sarana prasarana sekolah, melakukan perawatan dan pemeliharaan 

sarana prasarana sekolah. Orang tua siswa di sekolah diwadahi dalam 

bentuk komite sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa. Komite 

sekolah sebelumnya dikenal dengan nama BP3.  

Satori (2001) menjelaskan bahwa,Dewan Sekolah / Komite 

Sekolah memiliki tugas dan fungsi antara lain:  

(1) Menetapkan AD dan ART komite sekolah, memberi masukan 

terhadap muatanRencana Anggaran Pendidikan dan Belanja 

Sekolah (RAPBS) dan Rencana Strategik Pengembangan serta 

Standar Pelayanan Sekolah;  

(2) Menentukan dan membantu kesejahteraan personal, mengkaji 

pertanggungjawaban dan implementasinya;  

(3) Mengkaji kinerja sekolah dan melakukan internal auditing 
(school self assessment), merekomendasikan, menerima kepala 

sekolah dan guru.  

Sedangkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

044/U/2002 menjelaskan, Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut: 

(1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

(2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ 

organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah 

berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 
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(3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan 

berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat 

(4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada 

satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program 

pendidikan, RAPBS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria 

tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal lain 

yang terkait dengan pendidikan. 

(5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam 

pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan 

pemerataan pendidikan. 

(6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.  

(7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, 

program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan. 

Dari fungsi dan tugas komite tersebut, dalam hubungannya 

dengan pemenuhan standar sarana prasana sekolah, komite sekolah 

memiliki peran strategis. Melalui komite sekolah, orang tua wali siswa 

diajak bermusyawarah menentukan Sumbangan Pengembangan 

Institusi (SPI) dan sumbangan operasional sekolah. Komite 

menghimpun masukan, saran dan tuntutan dari masyarakat atau orang 

tua wali siswa.  

Pemerintah telah memberikan bantuan pembiayaan 

pemenuhan sarana prasarana seperti yang dibahas di atas. Namun 

pemerintah belum mampu mencukupi pemenuhan sarana prasarana 

yang ditentukan dalam standar saran prasarana. Sekolah harus 

melibatkan peran orang tua siswa untuk ikut bersama sama 

bertanggung jawab memenuhi sarana prasarana sekolah supaya sekolah 

dapat memberikan layanan pendidikan yang baik bagi siswa.  

Dari pemenuhan sarana prasarana yang telah dilakukan di 3 

sekolah SMA Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 3 Purworejo dan SMA 

Negeri 9 Purworejo, peran organisasi masyarakat tinggi. Pembiayaan 

pemenuhan sarana prasarana kecuali yang berupa blog grant atau hibah 



Kebutuhan Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan dan Peran Negara, Orangtua, 
Organisasi Alumni Serta Sektor Swasta dalam Kemitraan 

173 

dan Bansos berupa bangunan, semuanya merupakan tanggung jawab 

komite sekolah atau orang tua siswa.  

Berikut ini adalah daftar sumbangan pengembangan institusi 

dari 3 sekolah di Kabupaten Purworejo.  

Tabel 5.9 Daftar Sumbangan Pengembangan Institusi SMA Negeri 1 

Purworejo, SMA Negeri 3 Purworejo dan SMA Negeri 9 Purworejo Tahun 

Pelajaran 2012/2013, 2013/2014 

No Nama sekolah 

Sumbangan 
pengembangan 

Institusi 
Tahun 2012/2013 

Sumbangan 
pengembangan 

Institusi 
Tahun 2013/2014 

1 SMA Negeri 1 Purworejo Rp 1. 159. 238. 000; Rp 1. 422.223.000; 

2 SMA Negeri 3 Purworejo Rp     475. 150. 000; Rp     488.350. 000; 

3 SMA Negeri 9 Purworejo Rp     198. 100. 000; Rp     231.500.000; 

Sumber: RAPBS SMA Negeri 1, 3 dan 9 Purworejo Tahun 2012 2013 dan Tahun 2013 

2014 

Perbedaan sumbangan pengembangan institusi antara sekolah 

besar di kota, sekolah di tengah kota  dan sekolah jauh dari kota, 

terletak pada besarnya jumlah siswa yang dimiliki oleh sekolah dan 

besarnya sumbangan pengembangan institusi yang dibayarkan oleh 

orang tua siswa ke sekolah. Besarnya sumbangan ini merupakan 

kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa yang 

didasarkan pada banyaknya program sekolah yang ditawarkan dan 

besarnya kebutuhan sarana prasarana sekolah. Semakin besar jumlah 

siswanya semakin besar kebutuhan sarana prasaranya, semakin besar 

pula sumbangan yang dibayarkan orang tua ke sekolah.  

Hanafi, Kepala seksi sarana prasarana Dinas Pendidikan, 

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mengatakan bahwa, orang tua 

siswa  mempunyai peran dalam pembangunan pendidikan khususnya 

dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah sebagai berikut: 

“Pemerintah memberi banyak bantuan ke SMA. Tapi 
bantuannya tidak bisa selalu sesuai seperti yang sekolah 
butuhkan. Di Purworejo saya lihat sekolah melibatkan orang 
tua untuk ikut bertanggung jawab memberikan sumbangan. 
Besarannya tidak diatur oleh pemerintah daerah” 
(wawancara dengan Hanafi, Jumat, 12 April 2014) 
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Bahwa, di Kabupaten Purworejo selain mendapatkan dana 

bantuan dari pemerintah, sekolah melibatkan  komite untuk berperan 

serta dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah karena pemerintah 

tidak mampu untuk memenuhi standar sarana prasarana sekolah. 

Pemerintah sudah memberikan dana yang besar untuk pemenuhan 

sarana prasarana sekolah melalui program bantuan blog grant, bantuan 

hibah maupun dana alokasi khusus kepada sekolah melalui Dinas 

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, tetapi besarnya 

bantuan tersebut belum memenuhi kebutuhan semua sekolah dalam 

pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

Budi Astuti, Kepala SMA Negeri 1 Purworejo menyampaikan 

bahwa komite sekolah dan orang tua siswa berperan dalam pemenuhan 

sarana prasarana sekolah. Seperti penuturannya berikut ini: 

“Ini bangunan rehab bagian depan ada 20 ruang kelas 
merupakan bentuk kerja sama atau kemitraan antara 
pemerintah dan masyarakat bu. Karena bantuan dari 
pemerintah mensaratkan pendampingan atau imbal swadana. 
Jadi ya dana dari komite atau masyarakat harus ada” 
(wawancara dengan Budi Astuti, Rabu, 14 Mei 2014). 

Menurut  Budi Astuti, bantuan pendanaan dari pemerintah 

mensyaratkan pendampingan atau imbal swadana dari sekolah. 

Pendampingan ini diperlukan oleh sekolah dalam melaksanakan 

pembangunan dengan dana dari pemerintah. Besaran pendampingan 

biasanya tidak ditentukan oleh pemerintah, tetapi besarnya dana 

pendampingan menentukan kualitas bangunan yang dikehendaki 

sekolah. Pendanaan dari pemerintah merupakan standar minimal dan 

untuk membuat bangunan agar bisa dimanfaatkan, lengkap dan selesai 

sekolah menyediakan dana pendampingan dari komite sekolah. 

Selain berperan untuk mendanai pendampingan pembangunan 

yang didanai oleh pemerintah, komite sekolah berperan dalam 

pemenuhan, perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. 

Dari data pemenuhan sarana prasarana sekolah tahun 2012/2013 bisa 

dilihat bahwa pemenuhan, perawatan dan pemeliharaan sarana 
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prasarana sekolah lebih banyak dipenuhi oleh komite sekolah atau 

orang tua siswa.  

Lebih lanjut Budi Astuti menerangkan bahwa, banyak program 

sarana prasarana sekolah yang dipenuhi oleh masyarakat atau komite 

sekolah, sebagai berikut: 

 “Setiap tahun pelajaran, sekolah membuat program sarana 
prasarana sekolah yang meliputi pemenuhan sarana 
prasarana sekolah dan perawatan serta pemeliharaan sarpras. 
Pemerintah memberikan dana untuk membangun ruang 
kelas baru, komite mendanai banyak program sarpras seperti 
pendampingan, pengadaan prasarana, pemeliharaan seperti 
pengecatan, rehab dll. hampir semua didanai komite sekolah” 
(wawancara dengan Budi Astuti, Rabu, 14 Mei 2014) 

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. Gunawan, Wakil 

Kepala Sekolah urusan sarana prasarana,menyampaikan peran komite 

sekolah dalam pemenuhan sarpras di SMA Negeri 1 Purworejo bahwa:  

 “Hampir semua program sarpras selain bantuan gedung dari 
pemerintah, itu ditanggung oleh komite. Peran komite atau 
orang tua dalam pemenuhan sarpras sangat tinggi di SMA 1 
Purworejo. Pemerintah sangat banyak membantu, apalagi 
sekolah kita kan mantan RSBI. Tapi komite juga sangat 
berjasa. Jadi begini kalau pemenuhan sarpras dilakukan 
sendiri oleh sekolah jelas tidak mampu. Komite berperan 
serta” (wawancara dengan Gunawan, Kamis, 12 Juni 2014) 

Sedangkan Supardi, komite SMA Negeri 1 Purworejo 

menyatakan, komite sekolah berperan dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah, sebagai berikut:  

 “Sekolah memberikan tawaran dan program kepada orang 
tua dan orang tua menyetujui, gak ada yang ngeyel. Kalau 
usul iya. Dana dari komite digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan sarpras sekolah yang tidak bisa dipenuhi oleh 
pemerintah, ya banyak sekali itu misalnya pembelian 
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komputer, printer, pemeliharaan dan perawatan juga 
mahal” (wawancara dengan Supardi, Sabtu, 5 Juli 2014) 

Begitu juga Dwi Wahyu Atmaji, alumni SMA Negeri 1 

Purworejo menyampaikan bahwa: 

 “Pemerintah belum mampu membiayai semua kebutuhan 
sekolah. Apalagi kalau sekolah maunya bagus ya 
masyarakatlah yang berperan. Besar sekali peran masyarakat 
dalam pembangunan fisik sekolah dan sarana prasarana 
lainnya. Pembangunan di SMA 1 sebagian besar dari komite. 
Dana komite terkumpul setiap tahun untuk sarpras” 
(wawancara dengan  Dwi Wahyu Atmaji, Kamis 30 Oktober 
2014). 

Heckman (1992) menjelaskan bahwa, partisipasi adalah 

keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok 

yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok 

serta membagi tanggung jawab bersama mereka. Sri Sujarotun, Kepala 

SMA Negeri 3 Purworejo menegaskan hal yang sama seperti yang 

dikatakan Heckman, bahwa peran komite sekolah dalam pemenuhan 

sarana prasarana di SMA Negeri 3 Purworejo mendukung pemenuhan 

sarana prasarana sekolah. Masyarakat terlibat secara mental dan 

emosional dalam situasi sekolah sehingga mereka terdorong untuk 

memberi sumbangan ke sekolah untuk mencapai tujuan bersama dan 

berbagi tanggung jawab bersama untuk meningkatkan layanan 

pendidikan. Seperti yang dikemukakannya berikut ini: 

 “Hampir semua program sarpras di sini ditanggung oleh 
komite. Memang pemerintah memberikan bantuan yang 
besar juga, tahun ini kami dapat revitalisasi perkantoran, 
dana yang sangat besar dari pemerintah senilai 1,5 M, kami 
juga dapat rehab, dan rkb. Tapi program sarpras lainnya 
semua didanai oleh komite dari perawatan pemeliharaan dan 
pemenuhan prasarana sekolah serta pendampingan 
pembangunan.” (wawancara dengan Sri Sujarotun, Jumat, 8 
Agustus 2014) 

Arnstein (1969) mengatakan bahwa, salah satu tangga 

partisipasi masyarakat adalah partnership, partisipasi pada tingakatan 

ini adalah partisipasi tingkat tinggi dimana sudah merupakan 
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pemberdayaan kekuatan masyarakat. Dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah di sekolah menengah atas, peran organisasi 

masyarakat yaitu komite sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana 

menempati prosentase yang lebih tinggi dibanding pemerintah. Seperti 

yang dikatakan oleh Nur Aziz, Kepala SMA Negeri 9 Purworejo bahwa: 

“Memang ada yang unik ketika pembangunan di sekolah 
dilaksanakan. Pemerintah sangat berperan dalam 
pembangunan pendidikan. Pemerintah membayar guru PNS 
sangat besar. Sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Tapi 
kalau sarpras apalagi di sekolah kecil seperti SMA 9 ini, 
malah sebagian besar dilaksanakanoleh komite atau 
masyarakat. Kalau istilah saya memang bukan hanya ikut 
serta atau berperan serta tetapi pemerintah dan komite 
seimbang, bersama-sama”. (wawancara dengan  Nur Aziz, 
Kamis, 16 Oktober 2014) 

Aris Yuliantoro,Wakil Kepala Sekolah urusan sarana prasana 

SMA Negeri 9 Purworejo juga menyampaikan bahwa, pemenuhan 

sarpras melibatkan orang tua siswa. Berikut penuturannya: 

“Di SMA 9 karena sekolah kecil dengan jumlah siswa yang 
juga sedikit. Nah di sekolah kecil, yang jadi masalah 
kemampuan orang tua untuk perpartisipasi dalam 
pemenuhan sarpras juga kecil”.(wawancara dengan  Aris 
Yuliantoro, Senin,  3 November  2014) 

Epstein (2010), menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat 

dalam mendukung kemajuan program sekolah dan kemajuan siswa. 

Epstein menjabarkan 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. 
Sedangkantingkatan partisipasi menurut Arnstein (1969), dimulai dari 

manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, plakasi, kemitraan, 

pendelegasian kekuasaan dan kontrol masyarakat, dan David Wilcox 

(1994), memberikan tangga partisipasi mulai dari informasi, konsultasi, 

membuat keputusan bersama, bertindak bersama dan mendukung 

inisiatif masyarakat yang mandiri.  
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Partisipasi orang tua yang tergabung dalam komite sekolah di 

ketiga sekolah yang diteliti menunjukkan bahwa, orang tua siswa 

berperan aktif dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di 

sekolah. Dari Tabel 5.9 dapat dilihat partisipaasi orang tua dalam 

pembiayaan untuk pemenuhan dan perawatan serta pemeliharaan 

sarana prasarana di sekolah. Merujuk pada pandangan Eipstein tentang 

partisipasi, tingkatan partisipasi masyarakat di SMA Negeri 1,3 dan 9 

Purworejo adalah tingkatan ke 6 yaitu kerjasama dengan masyarakat. 

Sedangkan menurut tangga Arnstein, partisipasi orang tua siswa ini 

berada di  tingkatan partnership, sebuah tingkatan partisipasi yang 

sudah merupakan tingkatan pemberdayaan kekuatan masyarakat. 

Sedangkan menurut tangga Wilcox partisipasi orang tua siswa ini pada 

tingkatan membuat keputusan bersama dan bertindak bersama. Komite 

sekolah membuat keputusan bersama tentang kebutuhan sarana 

prasarana pendidikan di sekolah, memutuskan pembiayaannya dan 

melaksanakannya.  

Partisipasi orang tua siswa yang tinggi di sekolah ini 

bagaimanapun juga dicapai melalui tahapan dari tangga partisipasi awal 

seperti manipulasi, terapi, informasi, konsultasi dan plakasi. Sekolah 

memberitahu orang tua siswa melalui rapat komite sekolah tentang 

pentingnya partisipasi dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan 

di sekolah, memberikan terapi bagi orang tua siswa yang resistant 

untuk berpartisipasi, memberikan informasi lebih rinci tentang hak 

dan kewajiban dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di 

sekolah. Melalui tahapan tangga partisipasi ini, masyarakat yang 

merupakan orang tua siswa dapat terlibat aktif berpartisipasi dalam 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah sampai pada 

tingkatan kemitraan, dimana dalam tahapan ini masyarakat bisa 

bernegosiasi dan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. 

Dalam kemitraan ini orang tua siswa dalam komite sekolah ikut 

merencanakan program, menjadi panitia bahkan ikut mengambil 

keputusan. Dilihat dari jumlah dana yang dikumpulkan, dana dari 

masyarakat lebih tinggi dibandingkan  bantuan dari pemerintah 

khususnya untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah. 
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Dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah, partisipasi 

orang tua siswa telah mencapai tangga kemitraanatau partnership.  

Peran Organisasi Alumni 

Selain organisasi masyarakat dalam bentuk komite sekolah dan 

orang tua siswa yang bekerja sama melaksanakan pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan di SMA negeri di Kabupaten Purworejo,juga 

organisasi masyarakat lainnya yaitu organisasi alumni. Masyarakat 

dalam hal ini adalah masyarakat yang menjadi orang tua atau wali 

siswa di sebuah sekolah, masyarakat yang terbentuk dalam organiasi 

alumni dan pihak swasta. Organisasi alumni merupakan anggota 

masyarakat yang memiliki ikatan emosional paling dekat dengan 

sekolah. Dalam kemitraan POPP, organisasi alumni memiliki peran 

dalam pemenuhan sarana prasarana di sekolah. Alumni memberikan 

kontribusi nyata baik dalam perencanaan, pengadaan sampai 

perawatan dan perbaikan sarana prasarana sekolah. 

Keterlibatan alumni di sekolah menengah atas di Kabupaten 

Purworejo meliputi dua hal seperti yang diutarakan oleh Geiger (2005), 

yaitu donasi alumni atau alumni giving dan partisipasi alumni atau 

alumni participation. Dari 3 sekolah yang diteliti yaitu SMA Negeri 1 

Purworejo, SMA Negeri 3 Purworejo dan SMA Negeri 9 Purworejo, 

ditemukan perbedaan yang signifikan. Sekolah yang memiliki 

organisasi/asosiasi alumni yang kuat lebih mudah mendapatkan alumni 
giving dan alumni participation, sedangkan sekolah yang tidak 

memiliki organisasi/asosiasi alumni yang kuat tidak mudah 

mendapatkan alumni giving dan alumni participation. Berikut 

gambaran donasi alumni dan partisipasi alumni di sekolah menengah 

Kabupaten Purworejo khususnya sesuai dengan penelitian ini dalam 

pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

Alumni di SMA 1 Purworejo memiliki asosiasi alumni yang 

kuat dengan nama MG atau Muda Ganesha. Muda Ganesha merupakan 

asosiasi alumni SMA Negeri 1 Purworejo yang berdiri tahun 2000. 

Sebelumnya asosiasi ini belum terbentuk menjadi organisasi tetapi 

sudah berupa paguyuban-paguyuban setiap angkatan yang sering 
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mengadakan pertemuan dengan berbagai kegiatan dari dan untuk 

mereka sendiri. Saat ini Muda Ganesha memiliki kepengurusan untuk 

5 tahun sejak tahun 2010 sampai 2015 dengan ketuanya Dwi Wahyu 

Atmaji. Muda Ganesha memiliki keterlibatan yang tinggi dalam 

pengembangan SMA Negeri 1 Purworejo. 

High Education Fundraising Council for England (Hefce, 2013) 

menekankan pentingnya almamater memiliki hubungan yang baik 

dengan alumni. Manfaat membina hubungan baik dengan alumni 

disebutkan antara lain: (1) Alumni adalah pendukung lembaga yang 

paling loyal, (2) Alumni adalah potensi penggalangan dana, (3) Alumni 

membangkitkan jejaring sosial dan profesional, (4) Alumni memberi-

kan keuntungan keterampilan dan pengalaman, (5) Alumni adalah role 
model bagi junior atau adik angkatan, (6) Alumni dapat mengikut-

sertakan lembaga dalam kegiatan profesional, dan  (7) Alumni adalah 

duta ke mana saja mereka membawa ilmu dari lembaga dan menye-

barkannya di berbagai daerah dan jejaring sosial maupun profesional. 

 Hal serupa juga disampaikan oleh ketua Muda Ganesha, Dwi 

Wahyu Atmaji bahwa, Muda Ganesha memiliki kepedulian dan 

keterlibatan terhadap almamater SMA Negeri 1 Purworejo sebagai 

berikut: 

“Tapi kalau boleh saya sebut yang kaitannya dengan sekolah 
juga banyak, khusus asset misalnya buku, komputer dll. Nah 
tapi memang pada awal kepengurusan saya pada tahun 2010 
itu ada pertemuan pengurus, terus ada yang melontarkan ide 
untuk membangun sekolah itu, yaitu melalui sebuah proses 
diskusi yang panjang juga, ada  pro kontra nya juga gitu,  
karena ada yang bilang ini kan urusan atau tanggung jawab 
pemerintah, mengapa harus campur tangan. Tapi akhirnya 
sih kami sampai  pada satu kesimpulan bahwa program kita 
yang paling berat, sebenarnya mega project di SMA Negeri 1 
Purworejo, karena nilainya besar, dan monumental, kita 
bertanya-tanya, mungkin atau tidak” (wawancara dengan  
Dwi Wahyu Atmaji, Kamis 30 Oktober 2014) 

Bahwa, Muda Ganesha memiliki keterlibatan dengan 

almamater. Dalam donasi alumni misalnya, Muda Ganesha telah 

memberikan buku, komputer, dan bantuan kecil-kecil sampai 
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pembangunan ruang kelas. Selain menyumbang berupa donasi, 

partisipasi alumni dalam pembangunan sarana prasarana di SMA 

Negeri 1 Purworejo berupa kontribusi gagasan, usulan, saran dan 

kritikan terhadap penyelenggaraan pemenuhan sarana prasarana 

sekolah. Muda Ganesha merupakan organisasi alumni yang kuat untuk 

sebuah sekolah menengah atas. Dengan kepengurusan yang melibatkan 

alumni yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia, yang saat 

ini sudah memiliki kedudukan dan posisi strategis di berbagai jabatan 

karir, Muda Ganesha menjadi sebuah organisasi alumni yang mampu 

berkontribusi banyak kepada sekolah. 

 Salah satu program Muda Ganesha adalahMega project untuk 

merevitalisasi bangunan sekolah dari  bangunan sekolah tahun 1960-an 

menjadi bangunan sekolah moderen. Gagasan membangun sekolah 

moderen pertama diluncurkan oleh alumni di Jakarta. Prof. Dr. R. 

Agus Sartono, MBA yg saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang 

Pendidikan dan Agama, Kemenko Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan RI; Drs.Dwi Wahyu Atmaji, MPIA saat ini  dipercaya 

sebagai Sesmen Kemen PAN dan Reformasi Birokrasi RI dan Mayjen 

TNI Imam Edy Mulyono, M.Sc yang saat ini menjadi Komandan Peace 
Keeping, United Nation Mission di Western Sahara adalah orang-orang 

pertama yang melontarkan gagasan besar yang tidak pernah 

dibayangkan sebelumnya, bahkan sempat diangap hal yang tidak 

mungkin untuk dilaksanakan.  

 Melalui rapat, pertemuan, konsolidasi, reuni dan lustrum, 

Muda Ganesha akhirnya mengusulkan sebuah master plan 

pembangunan sekolah moderen untuk SMA Negeri 1 Purworejo. Muda 

Ganesha membentuk kepengurusan yang terdiri dari beberapa pokja, 

dan salah satu diantaranya adalah pokja pembangunan kampus SMA 

Negeri 1 Purworejo. Master plan ini melibatkan tim dari Pokja 

pembangunan kampus yang diketuai Prof.Dr.Agus Sartono,MBA, 

alumni SMA Negeri 1 Purworejo angkatan tahun 1981. Tim perencana 

pembangunan kampus melibatkan alumni yang memiliki latar 

belakang pendidikan teknik arsitektur dan tehnik sipil. Tim perencana 

ini diketuai oleh Dr.Ir. Suparwoko MURP, seorang alumni SMA Negeri 



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

182 

1 Purworejo yang saat ini menjabat sebagai dosen Jurusan Tehnik 

Arsitektur Universitas Islam Indonesia di Jogjakarta.  

 Sampai akhir tahun 2014, tercatat Muda Ganesha telah 

memberikan bantuan berupa master plan sekolah moderen SMA 

Negeri 1 Purworejo, 3 ruang kelas baru untuk pembelajaran beserta 

kamar mandi dan tangga,  prasarana sekolah seperti komputer dan 

buku bagi sekolah. Pendanaan pembangunan dari Muda Ganesha 

diperoleh dari sumbangan para alumni lintas angkatan. Alumni giving 

dari Muda Ganesha bervariasi besarannya dari masing-masing 

angkatan. Penggalangan dana dikumpulkan melalui bendahara 

angkatan dan selanjutnya dikumpulkan kepada bendahara Muda 

Ganesha. Berikut adalah daftar dana terkumpul dari Muda Ganesha 

untuk pembangunan ruang kelas baru di SMA Negeri 1 Purworejo. 

Tabel 5.10. Daftar Dana Terkumpul dari Muda Ganesha untuk Pembangunan 

Ruang Kelas Baru di SMA Negeri 1 Purworejo. 

NO ANGKATAN KONTRIBUSI ANGKATAN 

1 MG-59  Rp  1.000.000  

2 MG-66  Rp   1.000.000  

3 MG-67  Rp   5.000.000  

4 MG-68 Rp  10.000.000 

5 MG-69 Rp  20.000.000 

6 MG-70  Rp  10.000.000  

7 MG-73  Rp  25.000.000  

8 MG-75 Rp  10.000.000 

9 MG-77 Rp  25.050.000  

10 MG 79  Rp  50.000.000 

11 MG-80 Rp 270.000.000 

12 MG-81  Rp 256.000.000  

13 MG-82 Rp 182.500.000 

14 MG-83 Rp   20.000.000 

15 MG-84  Rp   21.000.000  

16 MG-86  Rp   11.868.686  

17  MG-88 Rp   56.000.000 

18  MG-91 Rp    8.500.000 

19  MG-92 Rp   10.000.000 

20  MG-93 Rp   10.500.000 

21  MG-94 Rp   12.062.000 

22  MG-95 Rp  35.129.678  
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NO ANGKATAN KONTRIBUSI ANGKATAN 

23  MG-99  Rp        500.000  

24  MG-2006 Rp      2.500.000 

25  PENGURUS Rp   63.000.000 

TOTAL Rp 959.560.364 

Sumber: Laporan Pokja Pembangunan Muda Ganesha 

Jumlah kontribusi donasi ini terus  bertambah angkanya.Data 

per 26 September 2015 tercatat, kurang lebih Rp.1.300.000.000; atau 

1,3 miliar rupiah. Donasi ini tidak bersifat rutin tiap bulan tetapi suka 

rela anggota yang dikumpulkan kepada bendahara angkatan dan dari 

masing-masing bendahara angkatan dikumpulkan ke bendahara Muda 

Ganesha induk. Tercatat beberapa anggota berkontribusi secara pribadi 

dengan dana sebesar Rp.100.000.000;.  

Budi Wasono, pengurus aktif Muda Ganesha mengatakan 

alumni giving dan alumni participation alumni SMA Negeri 1 

Purworejo dilaksanakan, karena ke dua hal inilah yang membuat 

sebuah organisasi alumni bisa menjadi kuat dan mampu memberikan 

kontribusi yang nyata kepada sekolah. Berikut penuturannya: 

“Sebetulnya harus kita tarik ke belakang, melihat dari 
sejarah, SMA I muncul awalnya adalah dari para pemuda 
sebagai  eks tentara pelajar yang pada saat revolusi fisik 
bertugas gerilya  berjuang di wilayah purworjo, setelah revo-
lusi selesai, beberapa dari mereka kebetulan melanjutkan 
sekolah belajar di jogja, kalau tdk salah ada satu.. di jogja dan 
dan disitulah terbangun ide untuk membangun sekolah di 
Purworejo sebagai sebuah wujud untuk balas jasa lah atau 
berbakti  kepada masyarakat di Purworejo, mereka sangat 
menyadari dan mengakui pada saat berjuang di Purworejo 
banyak dibantu oleh masyatakat Purworejo dalam bentuk 
logistic dalam perlindungan dan macam macam dll, jadi 
sekolah  yang akan  dibanguan sebagai wujud terimakasih 
kepada masyarakat  Purworejo. Nah itu sejarah SMA 1 dulu. 
Sekarang setelah berdiri selama 50 tahun lebih, apa yang bisa 
kita para alumni berikan? Kita para alumni ingin mengulang 
sukses besar sejarah pendirian SMA 1 itu, kita sekarang ingin 
membangun kembali kampus SMA 1 Purworejo menjadi 
sekolah moderen” (wawancara dengan  Budi Wasono, 
Minggu, 27 Oktober 2014) 
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Muda Ganesha telah menjalankan apa yang dituliskan oleh 

Davis (2010), yang 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 

Dalam pembangunan kampus SMA Negeri 1 Purworejo, Muda 

Ganesha telah melakukan ke 6 poin yang dituliskan Davis tersebut. 

Muda Ganesha mengadakan acara lustrum SMA Negeri 1 Puworejo 

secara besar-besaran, dan mencetak buku ulang tahun emas atau ulang 

tahun yang ke 50 bagi SMA Negeri 1 Purworejo. Muda Ganesha 

melakukan penggalangan dana untuk pengembangan sekolah dari 

berbagai angkatan. Mengembangkan kekuatan alumni dengan sering 

mengadakan acara MG seperti membentuk kepengurusan di tiap 

wilayah, mengadakan acara penyambutan alumni terbaru atau MG 

terbaru di tiap kota pada saat mereka memasuki tahun pertama kuliah, 

membentuk group di media sosialfacebook, mailing list serta blacberry 
massenger untuk selalu berkomunikasi dengan intensif.  

 Muda Ganesha melibatkan keterlibatan masyarakat lebih luas 

untuk mengembangkan sekolah. Kegiatan menanam pohon, bakti 

sosial, pemberian bantuan dan santunan kepada masyarakat yang 

membutuhkan dilaksanakan setiap tahun. Alumni SMA Negeri 1 

Purworejo dalam wadah Muda Ganesha telah berkontribusi nyata 

melakukan poin ke 6 yang dituliskan Davis yaitu meningkatkan peran 

sektor swasta lebih luas. Muda Ganesha berhasil melibatkan Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) dan beberapa 

perusahaan lain untuk memberikan CSR bagi pembangunan sekolah 

yaitu untuk menyumbangkan CSR berupa pembangunan 3 ruang kelas 

baru.  
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Melibatkan dan bekerjasama dengan pemerintah daerah, 

provinsi maupun pemerintah pusat adalah salah satu kontribusi nyata 

Muda Ganesha kepada sekolah. Pada tahun 2014, pembangunan sarana 

SMA Negeri 1 Purworejo dikunjungi Menko Kesra, Agung Laksono 

dan dinyatakan sebagai model sinergi kemitraan antara pemerintah, 

masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan sarana sekolah.  

Keterlibatan alumni dalam pembangunan sarana sekolah bisa 

terjadi dengan adanya ikatan alumni yang kuat. Ikatan alumni yang 

kuat menurut Sun, Hoffman dan Graddy (2007) dalam penelitian 

mereka tentang keterlibatan alumni terhadap almamater 

menyimpulkan bahwa, ada 4 faktor penting yang mempengaruhi 

keterlibatan alumni dalam alumni giving atau donasi alumni ke 

almamater, yaitu kepuasan siswa, hubungan alumni dengan organisasi 

alumni, kesadaran alumni dan demografi alumni. Yang dimaksud 

faktor demografi adalah bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi 

alumni, semakin  tinggi keterlibatan mereka dalam donasi alumni.  

 Hal ini dibenarkan oleh Sadsani, alumni SMA Negeri 3 

Purworejo. Ia mengatakan bahwa ikatan alumni sekolah-sekolah lain 

selain SMA Negeri 1 Purworejo belum kuat sehingga belum bisa 

berkontribusi besar kepada sekolah, menurutnya: 

“Ikatan alumni kita belum kuat. Belum ada ikatan alumni 
lintas angkatan yang mewadahi seluruh angkatan dan 
membentuk kepengurusan yang mempunyai seksi atau pokja 
tertentu. Ada reuni angkatan pada saat lebaran tetapi masih 
bersifat kumpul dan melepaskan rindu antar alumni. Saya 
termasuk alumni SMA 3 ini. Tapi ya memang belum ada 
kontribusi besar atas nama alumni. Paling-paling kontribusi 
kami ya menyumbang alat-alat sholat seperti mukena, 
sajadah untuk masjid. Menurut saya ya belum banyak 
berarti” (wawancara dengan Sadsani, Sabtu, 4 Oktober 2015) 

Belum adanya ikatan alumni yang kuat membuat alumni giving 

dan alumni participation belum berjalan di SMA Negeri 3 Purworejo. 

Dilihat dari usia sekolah yang berdiri sejak tahun 1983, alumni sekolah 

ini sudah meninggalkan sekolah sejak tahun 1986. Alumni sudah 

bekerja di posisi dan kedudukan masing-masing selama lebih dari 20 
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tahun. Sekolah sudah pernah membentuk ikatan alumni untuk 

mengumpulkan dan menggali potensi alumni yang besar dan bisa 

merupakan modal dalam pengembangan sekolah. Namun sampai saat 

ini belum berjalan maksimal. Hal serupa terjadi di SMA Negeri 9 

Purworejo, sebagai sekolah baru, SMA 9 Purworejo juga belum 

memiliki ikatan alumni  yang kuat yang mampu memberikan 

kontribusi besar kepada sekolah.  

 Nur Aziz, Kepala SMA Negeri 9 Purworejo mengatakan bahwa, 

masih sulit untuk mengelola potensi dari alumni dikarenakan belum 

ada ikatan alumni yang kuat. Ia juga mengatakan bahwa alasan 

ekonomi merupakan rendahnya alumni giving bagi sekolah. 

“Belum ada ikatan alumni di SMA 9 Purworejo. Ada 
beberapa alasan yang melatarbelakangi saya kira, yang 
pertama belum ada kepengurusan besar, dua belum banyak 
alumni kita yang menduduki jabatan strategis atau mampu 
secara ekonomi. Kalaupun ada mungkin belum terwadahi 
dalam ikatan alumni untuk berkontribusi” (wawancara 
dengan  Nur Aziz, Kamis, 16 Oktober 2014) 

Bagi sekolah-sekolah yang bukan sekolah terbaik di Kabupaten 

Purworejo, menggali potensi alumni untuk berperan serta meningkat-

kan pengembangan sekolah dengan alumni giving dan alumni 
participation masih merupakan hal yang tak mudah. Keterlibatan 

alumni dalam berbagai program sekolah masih rendah. Tidak seperti 

SMA Negeri 1 Purworejo dimana peran-peran itu dilaksanakan oleh 

ikatan alumni yang kuat sehingga alumni bisa memberikan kontribusi 

nyata kepada sekolah terutama dalam pemenuhan sarana prasarana 

sekolah.  

Partisipasi alumni di ketiga sekolah yang diteliti menunjukkan 

tingkat partisipasi yang berbeda. Untuk SMA Negeri 1 Purworejo 

dimana organisasi alumninya sudah terbentuk dan sudah menjalankan 

program organisasi, partisipasi alumni dalam pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan di sekolah sudah mencakup menyumbang 

donasi, memberikan kontribusi gagasan, usulan, saran dan kritikan 

terhadap penyelenggaraan pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

Organisasi alumni Muda Ganesha memberikan alumni giving berupa 
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kontribusi dana untuk membangun ruang kelas, membeli sarana 

pendidikan seperti komputer dan buku.  

Jika merujuk pendapat Arnstein (1969) bahwa, partisipasi 

dimulai dari manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, plakasi, 

kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan kontrol masyarakat, serta 

pendapat  Wilcox (1994) yang memberikan tangga partisipasi mulai 

dari informasi, konsultasi, membuat keputusan bersama, bertindak 

bersama dan mendukung inisitaif masyarakat yang mandiri, maka 

partisipasi Muda Ganesha dalam pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan di SMA Negeri 1 Purworejo telah mencapai tingkat 

kemitraan dalam tangga partisipasi Arnstein dan membuat keputusan 

bersama, bertindak bersama dan mendukung inisiatif masyarakat yang 

mandiri menurut tangga partisipasi  Wilcox. Muda Ganesha bersama-

sama sekolah dan komite sekolah membuat rancangan pengembangan 

sekolah, memberikan kontribusi dana, melaksanakan pengerjaannya 

dan mengevaluasinya.  

Untuk alumni yang belum terbentuk dalam organisasi alumni, 

partisipasi dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah 

belum nampak. Alumni memiliki potensi tetapi membutuhkan 

organisasi untuk memulai partisipasi dari manipulasi yaitu 

memberitahukan pentingnya partisipasi bagi alumni, terapi untuk 

anggota yang resistan untuk berpartisipasi, konfirmasi untuk 

memberitahukan hak dan kewajiban alumni dan ke tingkat partisipasi 

yang lebih tinggi. Di SMA Negeri 3 Purworejo dan SMA Negeri 9 

Purworejo, alumni belum terwadahi untuk berpartisipasi dalam 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah karena belum 

terbentuknya organisasi bagi alumni.  

Peran Pihak Swasta 

Unsur masyarakat yang ke-3 dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah adalah masyarakat dari pihak swasta. Pihak swasta 

memiliki potensi untuk ikut serta membangun pendidikan. Di banyak 

negara, pihak swasta dilibatkan secara nasional untuk membangun 

infrastruktur sekolah dan pemerintah mengangsurnya dalam kurun 
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waktu tertentu dimana kemudian infrastruktur itu menjadi milik 

pemerintah. Model pelibatan pihak swasta lainnya adalah pihak swasta 

membangun sekolah dan pihak pemerintah mendukung di bidang- 

bidang tertentu.  

Yudhoyono (2005), dalam pidato pembukaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2005 

menegaskan bahwa, kebutuhan anggaran untuk pembangunan sangat  

besar sedangkan kemampuan pemerintah sangat terbatas sehingga 

terjadi  financial gap. Maka dibutuhkan peran serta swasta, baik dari 

swasta lokal, nasional maupun asing dalam proses pelaksanaan 

pembangunan (http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0405/14/ 

0104.htm).  

Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda dalam Kemitraan 

Antara Pemerintah Kota dengan Swasta dalam Pembangunan Daerah 

di Kalimantan menjelaskan bahwa, ada beberapa alasan melibatkan 

sektor swasta salam pembangunan daerah yaitu: 

1. Sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki pemerintah, yaitu anggaran 

pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik sementara 

tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik 

semakin lama semakin meningkat. 

2. Keterlibatan atau partisipasi swasta merupakan bentuk 

kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah. Maka 

pelaksanaan kemitraan merupakan upaya dalam rangka 

meningkatkan peranan swasta dan masyarakat dalam 

pelayanan publik dan pembangunan daerah. 

3. Keterlibatan sektor swasta bisa menciptakan transparansi dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik dan proses 

pembangunan di daerah.  

4. Pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah 

merupakan upaya untuk menumbuhkan sektor swasta agar bisa 

lebih berkembang dan percepatan pembangunan daerah. 
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Dalam pembangunan pendidikan, pemerintah harus mampu 

mengajak masyarakat dan pihak swasta untuk bersama-sama 

bertanggung jawab melaksanakan pembangunan pendidikan. Dalam 

penelitian ini dimana fokusnya adalah pemenuhan sarana prasarana di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri, akan dibahas sejauh mana 

keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan pendidikan khususnya 

dalam pemenuhan standar sarana prasarana sekolah menengah atas.  

 Keterlibatan pihak swasta dalam hal ini dunia usaha dan dunia 

industri atau perusahaan-perusahaan dalam pembangunan pendidikan 

dilaksanakan dalam bentuk pemberian program CSR ke sekolah- 

sekolah.Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah 

kesepakatan dari World Summit on Sustainable Development (WSSD) 
di Johannesburg Afrika Selatan tahun 2002, yang bertujuan untuk 

mendorong seluruh perusahaan di dunia untuk ikut menciptakan 

pembangunan yang berkelanjutan (Andi Mapisangka, 2009). 

Andi Mapisangka menuliskan bahwa secara implementatif, 

perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak 

perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas dan 

perusahaan. Menurutnya banyak sekali perusahaan yang diindikasikan 

belum benar-benar menerapkan konsep CSR dalam kegiatan 

perusahaannya. CSR masih merupakan bagian lain dari manejemen 

perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan 

kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan. 

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah di SMA negeri 

di Kabupaten Purworejo, keterlibatan pihak swasta sudah berjalan 

namun hanya di sekolah tertentu saja, belum di semua sekolah. Apabila 

pihak swasta terlibat secara langung dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah dengan memberikan bantuan dana, sekolah akan 

lebih mudah untuk memenuhi sarana prasarana sekolah.  

Hanafi, Kepala seksi sarana prasarana Dinas Pendidikan 

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga menjelaskan, kurangnya peran 

dunia usaha atau dunia industri di Kabupaten Purworejo dalam 
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pembangunan pendidikan khususnya dalam pemenuhan standar sarana 

prasarana di sekolah.  

 “Kalau pihak swasta seperti perusahaan kok rasanya belum 
ada ya yang membantu sekolah, memberi dana untuk 
membangun gedung atau rehab. Mungkin yakarena di 
Purworejo tidak ada perusahaan besar pa ya“ (wawancara 
dengan Hanafi, Jumat, 12 April 2014). 

Hanafi belum melihat adanya pihak swasta dalam hal ini 

perusahaan-perusahaan yang telah membantu atau memberikan dana 

untuk pemenuhan standar sarana prasarana sekolah di SMA negeri di 

Kabupaten Purworejo. Di Purworejo saat ini terdapat beberapa 

perusahaan dan BUMN, tapi peran mereka lewat CSR di bidang 

pendidikan masih rendah.  

 Kepala SMA Negeri 1 Purworejo, Budi Astuti menjelaskan, 

pihak swasta sudah berperan dalam pemenuhan sarana prasarana di 

SMA Negeri 1 Purworejo. Pada tahun 2012/2013 misalnya SMA 1 

Purworejo mendapatkan CSR dari dua bank yaitu bank BRI dan Bank 

BNI. CSR ini berupa bantuan ruang kelas baru sebanyak 3 ruang, 2 

ruang kelas baru dari BRI dan 1 ruang kelas baru dari BNI. Bantuan ini  

merupakan keterlibatan dan peran serta pihak swasta dalam 

pemenuhan sarana prasarana di SMA Negeri 1 Purworejo. Budi Astuti 

mengatakan: 

“Alhamdulillah kami mendapat bantuan dari BRI dan BNI  
untuk membangun ruang kelas baru. Yang pertama dari BRI 
senilai Rp 400.000.000. Dari BNI senilai Rp 200.000.000. Dan 
bantuan ini sangat bermanfaat dalam rangka mega project 
sekolah untuk membuat kampus moderen seperti grand 
desain yang dibuat alumni”(wawancara dengan Budi Astuti, 
Rabu, 14 Mei 2014). 

Berikut daftar penerimaan SMA Negeri 1 Purworejo melalui dana CSR: 

Tabel 5.11Daftar Penerimaan SMA Negeri 1 Purworejo Melalui Dana CSR 
No Nama Perusahaan/ BUMN Besarnya CSR 

1 BRI Rp. 400. 000. 000 

2 BNI Rp. 200. 000. 000 

3 PT KIEC Rp.     7. 500. 000 

4 PT WIKA BETON Rp.25. 000. 000 
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No Nama Perusahaan/ BUMN Besarnya CSR 

5 PT WIJAYA KARYA Rp.    50. 000. 000 

Jumlah RP.  682. 500. 000 

Sumber Laporan Pokja Pembangunan Muda Ganesha Tahun 2014 

 Keterlibatan pihak swasta dalam pemenuhan sarana prasarana 

sekolah di sekolah ini tak lepas dari peran alumni. Kabupaten 

Purworejo tidak memiliki perusahaan atau BUMN besar yang bisa 

memberikan CSR-nya untuk membantu sekolah membangun sarana 

prasarana. BRI dan BNI memberikan CSR ke SMA Negeri 1 Purworejo 

ini adalah BRI dan BNI pusat di Jakarta yang memiliki dana CSR. 

Dengan adanya informasi yang diperoleh alumni yang bekerja di 

Jakarta dan memiliki jejaring, SMA Negeri 1 Purworejo dapat 

mendapatkan bantuan. Hal ini diungkapkan wakil kepala sekolah 

urusan sarana prasarana sekolah, Gunawan, yang mengatakan: 

“Peran swasta di Purworejo masih rendah untuk membantu 
CSR ke sekolah. Sering memberikan beasiswa atau prasarana 
seperti komputer, tapi untuk membantu CSR memenuhi 
sarana seperti RKB masih sangat jarang. Ini kami dapat juga 
dari pusat. Berkat informasi dari para alumni kami mengaju-
kan proposal ke pusat dan Alhamdulillah mendapat bantuan 
3 RKB”(wawancara dengan Gunawan, Kamis, 12 Juni 2014). 

Jika merujuk pada  tulisan Andi Mapisangka (2009) tentang 

CSR di perusahaan,yang biasanya menggunakan istilah ring atau zona 

dalam pemberian CSR yaitu, yakni ring I meliputi daerah-daerah di 

sekitar perusahaan, ring II meliputi daerah-daerah di luar ring I, dan 

ring III meliputi daerah-daerah di luar ring I dan ring II, maka 

Purworejo akan sangat sulit untuk mendapatkan bantuan CSR ke 

sekolah. Daerah-daerah dimana terdapat perusahaan besar atau BUMN 

besar akan lebih mudah mendapatkan CSR. 

 Untuk SMA Negeri 3 Purworejo dan SMA Negeri 9 Purworejo, 

peran pihak swasta dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah belum 

terlaksana. Hal ini disebabkan antara lain seperti yang dituliskan oleh 

Andi Mapisangka yaitu berada diluar ring atau jangkauan perusahaan 

dan tidak seperti SMA Negeri 1 Purworejo, tidak memiliki jaringan 
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alumni yang bisa memberikan informasi-informasi penting tentang 

dana CSR di berbagai perusahaan dan BUMN besar yang ada.  

Pihak-pihak mitra dalam kemitraan, masing-masing memiliki 

peran. Di SMA Negeri 1 Purworejo peran pemerintah, orang tua, 

organisasi alumni dan pihak swasta dapat maksimal sesuai dengan 

potensi masing-masing. Di SMA Negeri 3 Purworejo, kemitraan dalam 

pemenuhan sarana prasarana sekolah baru terjadi antara pemerintah 

dan orang tua siswa, belum melibatkan organisasi alumni maupun 

pihak swasta, demikian juga di SMA Negeri 9 Purworejo. Berikut ini 

rekap pemenuhan sarana SMA Negeri 1 Purworejo pada tahun 

pelajaran 2012/2013 dan tahun 2013/2014.  

Tabel 5.12 Rekap Pemenuhan Prasarana SMA Negeri 1 Purworejo pada Tahun 

Pelajaran 2012/2013 dan Tahun 2013/2014. 

No Kegiatan pemenuh-
an sarana sekolah 

Pemberi Dana 

Komite APBN Kab CSR MG Hibah 

1 4 RKB + tangga & 
WC 

V      

2 4 RKB V V     

3 4 RKB +tangga + 
WC 

V V     

4 2 RKB V V     

5 LOBBY  V     

6 2 RKB    V   

7 1 RKB    V   

8 3 RKB + tangga + 
WC 

    V  

9 Mushola      V 

Sumber: Laporan Bidang Sarana Prasarana SMA Negeri 1 Purworejo 

Rekapitulasi ini hanya merujuk pada pemenuhan prasarana, 

tidak mencakup pemenuhan sarana sekolah. Dari tabel rekap di atas 

dapat dilihat besarnya peran komite sekolah dan pemerintah dalam 

pemenuhan prasarana di SMA Negeri 1 Purworejo. Pihak swasta dan 

alumni juga berperan dengan kontribusi membangun RKB sebanyak 6 

buah serta tangga dan kamar mandi siswa. Berikut adalah gambar acara 

peletakan batu pertama oleh Bupati Purworejo, pembangunan ruang 

kelas tersebut didanai oleh BRI dan BNI. 
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Gambar 5.1 Peletakan Batu Pertama Pembangunan RKB Hasil Kemitraan 

dengan Organisasi Alumni dan Sektor Swasta di SMA Negeri 1 Purworejo 

 

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa mega proyek yang 

dicanangkan oleh organisasi alumni Muda Ganesha terlaksana 

walaupun belum semuanya. Tercatat telah dibangun 20 buah ruang 

kelas baru dan satu lobby besar di SMA Negeri 1 Purworejo yang 

dibangun dengan dana dari pemerintah, orang tua siswa, organisasi 

alumni Muda Ganesha dan pihak swasta yaitu BRI dan BNI.  

 
Gambar 5.2 Gedung Baru SMA Negeri 1 Purworejo Tahun 2014 
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Data rekap pemenuhan prasarana untuk SMA Negeri 3 

Purworejo selama 2 tahun terakhir yaitu tahun pelajaran 2012/2013 

dan tahun 2013/2014, bisa dilihat dalam daftar berikut: 

Tabel 5.13 Rekap Pemenuhan Sarana Prasarana SMA Negeri 3 Purworejo pada 

Tahun Pelajaran 2012/2013 dan Tahun 2013/2014. 

No Kegiatan pemenuhan 
Sarana sekolah 

Pemberi Dana 

Komite APBN Kab CSR masyarakat 

1 4 RKB  V    

2 Alat lab IPA   V    

3 Rehab   V    

4 Laboratorium   V    

5 Revitalisasi   V    

6 Mushola      V 

7 Gashebo  V     

8 Rehab lantai kelas  V     

Sumber: Laporan Bidang Sarana Prasarana SMA Negeri 3 Purworejo 

 

Data pemenuhan ini menunjukkan bahwa, bantuan pemerintah 

untuk SMA Negeri 3 Purworejo mencakup pembangunan 4 RKB, 

rehab ruang kelas, alat lab IPA, dan revitalisasi. Sedangkan untuk 

pemenuhan prasarana, pemeliharaan dan perawatan lainnya dipenuhi 

dari dana komite sekolah.  

 
Gambar 5.3 Gedung Baru SMA Negeri 3 Purworejo Tahun 2014 
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Data rekap pemenuhan sarana prasarana untuk SMA Negeri 9 

Purworejo selama 2 tahun terakhir, yaitu tahun pelajaran 2012/2013 

dan tahun 2013/2014 bisa dilihat dalam daftar berikut: 

Tabel 5.14. Rekap Pemenuhan Sarana Prasarana SMA Negeri 9 Purworejo 

pada Tahun Pelajaran 2012/2013 dan Tahun 2013/2014 

No  Kegiatan pemenuhan  
Sarana sekolah 

Pemberi Dana 

Komite APBN Kab CSR alumni 

1 1 perpustakaan   V    

2 Alat computer  V    

3 Rehab   V    

4 Pintu gerbang dan jalan 
masuk 

V     

5 Tempat sampah V     

6 Revitalisasi sumur air V     

7 Pembuatan taman 
depan kelas 

V     

Sumber: Laporan Bidang Sarana Prasarana SMA Negeri 9 Purworejo 

Data ini menunjukkan pemenuhan sarana prasarana di SMA 

Negeri 9 Purworejo untuk gedung perpustakaan, alat komputer dan 

rehab ruang kelas dipenuhi dari pemerintah, sedangkan untuk 

prasarana lainnya serta pemenuhan sarana, pemeliharaan dan 

perawatan dipenuhi oleh komite sekolah atau orang tua siswa.  

Sedangkan untuk kebutuhan sarana pendidikan di sekolah 

dipenuhi oleh komite sekolah. Kebutuhan sarana pendidikan di 

sekolah meliputi a) untuk kelas yaitu meja kursi siswa, meja kursi guru, 

papan tulis, almari, kelengkapan kelas seperti tempat sampah, gambar 

presiden, wakil presiden dan lambang negara, b) untuk kantor yaitu 

meja kursi kepala sekolah, guru dan karyawan, almari, komputer, 

printer, telepon, tempat sampah, brangkas, kelengkapan gambar 

presiden, wakil presiden dan lambang negara, c) untuk perpustakaan 

yaitubuku mata pelajaran, media pembelajaran, komputer, buku 

referensi, papan panjang, rak buku, rak majalah, dan peralatan multi 

mediamasih kekurangan, d) untuk laboratorium IPA yaitu alat 

laboratorium fisika, kimia dan biologi, almari, meja kursi guru dan 

siswa, meja persiapan dan meja demonstrasi, e) untuk laboratorium 

komputer dan bahasa yaitu komputer, printer, stabilizer, scanner, LCD, 

server dan Local Area Network (LAN) atau jaringan dan akses internet, 
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f)  sarana lain yaitu  alat olahraga. Pemenuhan kebutuhan sarana di 

SMA Negeri 1, 3 dan 9 Purworejo dipenuhi dengan dana dari komite 

sekolah.  

Sekolah juga mengajukan proposal ke pemerintah dan 

mendapatkan bantuan dari pemerintah. SMA Negeri 1, 3 dan 9 

Purworejo menerima bantuan sarana dari pemerintah melalui Dinas 

Pendidikan berupa alat-alat laboratorium atau alat-alat olah raga. 

Untuk sekolah pelaksana kurikulum 2013 yaitu SMA Negeri 1 dan 3 

Purworejo, mendapatkan bantuan buku siswa untuk pembelajaran 

sejumlah siswa, namun buku siswa tidak menjadi asset sekolah karena 

diberikan kepada siswa. Pihak lain selain komite sekolah dan 

pemerintah, yang terlibat dalam pemenuhan sarana pendidikan di 

sekolah adalah organisasi alumni dan pihak swasta. Muda Ganesha,  

organisasi alumni di SMA Negeri 1 Purworejo memberikan sumbangan 

buku pengayaan dan komputer ke sekolah. SMA Negeri 3 dan 9 

Purworejo mendapatkan bantuan alat- alat ibadah dari alumni.  

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pembangunan 

pendidikan dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah 

membutuhkan kemitraan yang kuat antara pemerintah, organisasi 

masyarakat dan pihak swasta. Sekolah harus memiliki strategi agar 

dapat memenuhi standar sarana prasarana pendidikan. Strategi yang 

dilaksanakan oleh sekolah menengah atas (SMA) negeri di Kabupaten 

Purworejo adalah dengan melibatkan aktor–aktor pembangunan selain 

pemerintah yaitu orang tua siswa, organisasi alumni dan sektor swasta. 

Kemitraan ini melibatkan public atau pemerintah, community 
organization yaitu komite dan organisasi alumni, serta melibatkan 

private atau sektor swasta. Dalam penelitian ini selanjutnya disebut 

Public, Organization, Private Partnership (POPP). 

Dari 3 sekolah yang diteliti, sumber dana dari orang tua siswa 

dapat lebih besar daripada bantuan pendanaan dari pemerintah. 

Organisasi alumni yang kuat dapat memberikan kontribusi bagi 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan, namun dari SMA Negeri 1, 3 

dan 9 Purworejo, baru alumni dari SMA Negeri 1 Purworejo yang 

mampu berkontribusi  berarti bagi sekolah. Demikian juga dengan 
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sektor swasta, dari BUMN dan perusahaan yang memberikan program 

SCR untuk pendidikan, baru terjadi di SMA Negeri 1 Purworejo.  

Dengan kemitraan inilah SMA negeri di Kabupaten Purworejo 

melaksanakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah. 

Untuk bisa melaksanakan kemitraan ini sekolah harus melaksanakan 

strategi yang tepat supaya pihak pemerintah, komite, alumni dan pihak 

swasta bersama-sama terlibat dan bertanggung jawab mencapai tujuan 

bersama yaitu pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

 

 

 

 

 


