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Bab VI 

STRATEGI MENJALIN KEMITRAAN DAN 

PENINGKATAN PERAN NEGARA, 

ORGANISASI MASYARAKAT DAN SEKTOR 

SWASTA DALAM KEMITRAAN 

 

Pembangunan pendidikan membutuhkan hadirnya negara, 

partisipasi masyarakat, lewat komite sekolah dan organisasi alumni dan 

partisipasi pihak swasta. Negara tidak mampu untuk mencukupi 

tuntutan pembangunan yang semakin tinggi. Pemenuhan standar 

sarana prasarana seperti yang diatur dalam Permendiknas Nomor 24 

Tahun 2007 merupakan tuntutan pembangunan di bidang pemenuhan 

sarana prasarana sekolah yang ditentukan oleh negara, dalam hal ini 

pemerintah pusat. Bab VI ini akan membahas strategi menjalin 

kemitraan dan konstruksi peran nagara, peran organisasi masyarakat, 

dan peran pihak swasta dalam pemenuhan standar sarana prasarana 

melalui kemitraan Public, Organization, Private Partnership (POPP) 

dalam pemenuhan standar sarana prasarana di sekolah menengah atas.  

 

Strategi Menjalin Kemitraan  

Kemitraan merupakan alternativedalam pemenuhan sarana 

prasarana. Dalam kemitraan entitas yang bermitra adalah aktor-aktor 

pelaku pembangunan di lapangan. Sekolah, pemerintah, masyarakat 

yaitu organisasi komite sekolah dan organisasi alumni dan pihak swasta 

adalah pelaku-pelaku atau aktor-aktor yang menjalankan pem-

bangunan pendidikan dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan 

di sekolah. Aktor-aktor pembangunan ini menjalankan kegiatan secara 

bersama-sama, menggunakan potensi yang dimiliki untuk mencapai 
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tujuan bersama yaitu memenuhi standar sarana prasarana pendidikan 

di sekolah.  

Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah bagaimana 

sekolah mampu memiliki kemitraan yang kuat sehingga sarana 

prasarana sekolah bisa terpenuhi? Langkah-langkah apa saja yang 

diambil oleh sekolah, pemerintah, masyarakat, orang tua dan pihak 

swasta untuk melaksanakan kemitraan dengan tujuan yang sama yaitu 

terpenuhinya standar sarana prasarana sekolah? 

Dalam pembangunan pendidikan sebenarnya hanya ada 3 

entitas pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak 

swasta. Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, dalam hal ini 

Kementrian Pendidikan Nasional, pemerintah provinsi dalam hal ini 

Dinas Pendidikan Provinsi, pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas 

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo 

dan unit terkecil adalah satuan pendidikan atau sekolah negeri. 

Sekolah negeri merupakan bagian dari pemerintah dalam pelaksanaan 

pembangunan pendidikan.  

Pelaku pembangunan pendidikan yang pertama adalah 

pemerintah, dalam banyak teori tentang negara, pemerintah adalah 

penanggung jawab utama pembangunan bagi rakyatnya. Pemerintah 

adalah pelaku utama yang menentukan kebijakan publik termasuk 

kebijakan pendidikan. Peran pemerintah dalam hal ini adalah: 1) 

Pemerintah menerbitkan kebijakan pendidikan untuk dijadikan 

pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan termasuk di 

dalamnya pemenuhan sarana prasarana, 2) Pemerintah mendanai 

pembangunan. Pemerintah berkewajiban mendanai pembangunan 

termasuk pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

Entitas yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat disini 

diartikan menjadi: 1) orang tua siswa yaitu orang tua yang memiliki 

anak-anak yang bersekolah di SMA negeri dan 2) organisasi alumni, 

yaitu organisasi masyarakat yang memiliki anggota bagian dari 

masyarakat tetapi merupakan alumni dari sebuah sekolah. Orang tua 

siswa disebut juga wali murid, merupakan pelaku pembangunan 
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pendidikan dalam pembangunan pendidikan karena mereka dilibatkan 

dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan 

pendidikan. Organisasi alumni merupakan anggota masyarakat yang 

memiliki ikatan emosi sangat dekat dengan sekolah dan terhimpun 

dalam sebuah organisasi alumni.  

Entitas yang ketiga adalah pihak swasta, yaitu perusahaan atau 

BUMN yang memiliki potensi untuk ikut peduli terhadap 

pembangunan pendidikan.  

Pelaku-pelaku pembangunan inilah yang melaksanakan 

pembangunan pemenuhan sarana prasarana sekolah. Bagaimana 

pelaku-pelaku pembangunan ini bermitra, bekerjasama, saling 

membantu dengan potensi dan kelebihan masing-masing untuk 

mencapai tujuan bersama yaitu memenuhi sarana prasarana pendidikan 

di sekolah yang akan dibahas di Bab ini.  

Sekolah negeri sebagai bagian dari entitas pemerintah yang 

bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan 

pendidikan adalah aktor pembangunan atau pelaku pembangunan 

pendidikan utama dalam hal pemenuhan sarana prasarana pendidikan 

di sekolah. Sekolahlah yang secara langsung  berperan dalam 

penentuan langkah, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, 

pengevaluasi kegiatan, dan pembuat laporan dalam pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan di sekolah. Sekolah dalam hal ini adalah 

pengurus sekolah yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala 

tata usaha, bendahara dan tim pengembang sekolah. Mereka adalah 

pelaku pembangunan di sekolah karena merekalah yang mengambil 

inisiatif, mencari jalan, menggalang dana, bernegosiasi, membuat 

jejaring untuk meningkatkan pembangunan di sekolah. Mereka harus 

menjalin kerja sama atau bermitra dengan baik dengan pemerintah, 

masyarakat maupun orang tua. Sekolah tidak bisa hanya bekerja sama 

dan bergantung kepada pemerintah namun memerlukan dukungan 

dari masyarakat dan orang tua. Sekolah melakukan inisiatif untuk 

menjalin kerja sama dengan pemerintah, masyarakat maupun orang tua 

siswa.  
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Pemerintah, komite sekolah, organisasi alumni dan pihak swasta 

melalui peran dan potensi masing-masing juga melakukan kegiatan- 

kegiatan untuk memenuhi sarana prasarana sekolah. Berikut adalah 

langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing aktor 

pembangunan dalam menjalin kemitraan. 

Sekolah 

Menyusun Program Kerja Sarana Prasarana 

Setiap awal tahun pelajaran, sekolahmenyusun Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) berdasarkan Rencana Kerja Sekolah (RKS). 

Penyusunan RKT ini dilaksanakan oleh tim pengembang sekolah yang 

terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan di sekolah seperti 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, bendahara 

sekolah, ketua dan pengurus komite sekolah serta perwakilan siswa. 

Sebelum menyusun RKT ini, sekolah menyusun evalusi diri sekolah 

untuk mengetahui kondisi sekolah yang sesunguhnya. Dari Evaluasi 

diri sekolah (EDS), sekolah menyusun analisis SWOT (strength, 
weakness, opportunities dan threat). Dari analisis SWOT kemudian 

disusun program-program sekolah yang salah satunya adalah program 

sarana prasarana sekolah untuk tahun berjalan. Dari program sarana 

prasarana diterjemahkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah atau 

RKAS yang merupakan bagian dari RAPBS sekolah.  Penyusunan 

RKAS mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh bupati dalam 

bentuk Keputusan  Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan 

Honorarium, Biaya Pemeliharaan Serta Standar Harga Pengadaan 

Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purworejo. RKAS 

selanjutnya dibuat menjadi action plan yang memuat detail kegiatan 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah. Action plan 

memuat dengan jelas mulai dari jenis kegiatan sarana prasana, 

tujuannya, target capaiannya, target waktu pelaksanaan, biaya yang 

diperlukan dan penanggung jawab kegiatannya.  

 Pada tahap penyusunan Evaluasi Diri Sekolah, analisa SWOT, 

menyusun RKT, menyusun RKAS, menyusun RAPBS ini pelaku 

pembangunan mulai bekerja. Tim penyusun RAPBS sekolah menyusun 
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semua kegiatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah 

secara detail. Tim melihat kebutuhan sekolah, menghitung kebutuhan 

sekolah, menentukan target pencapaian, menghitung biaya, 

menentukan sumber dana, menentukan target waktu dan menentukan 

orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.  

Budi Astuti, Kepala SMA Negeri 1 Purworejo mengatakan 

bahwa, pekerjaan menyusun RAPBS dimana didalamnya terdapat 

RKAS, memerlukan kerja kerasdan ketelitian. Karena RKAS berisi 

perencanaan kegiatan sekolah selama setahun dan nantinya 

dilaksanakan serta dilaporkan. Tim di sekolah bekerja dengan 

ketelitian dan kecermatan yang tinggi karena penggunaan dana 

masyarakat harus akuntabel dan transparan. Berikut penuturannya: 

“Ya sebenarnya pembangunan sarpras dimulai dari EDS ya 
bu, kita membuat EDS, melihat kondisi nyata, lalu menyusun 
analisa SWOT, menyusun program dan kemudian menyusun 
RKT dan RKAS, nanti semua RKAS disusun dalam RAPBS. 
Sebenarnya RABPS dulu, ada gambaran rencana pendapatan, 
kemudian dibuat RKAS. Nah tim sekolah bekerja dengan 
detil dalam penyususnan RKAS, bisa berhari hari bu. Tidak 
mudah ya belum lagi nanti banyak yang tidak disetujui oleh 
Dinas” (wawancara dengan Budi Astuti, Rabu, 14 Mei 2014). 

Menyusun RAPBS di sekolah besar seperti SMA Negeri 1 

Purworejo memerlukan waktu dan tenaga lebih besar karena 

kebutuhan sekolah dan dana yang dikelola sekolah lebih besar. SMA 

Negeri 3 Purworejo dan SMA Negeri 9 Purworejo mengelola dana 

lebih kecil dari SMA negeri 1 Purworejo,  tetapi tim penyusun RAPBS 

dituntut untuk bekerja dengan teliti dan cermat dan secara detail mulai 

dari menyusun EDS, program sekolah, RKT, RAPBS dan RKAS.  

Nur Aziz,Kepala SMA Negeri 9 Purworejo juga menyatakan hal 

yang sama tentang pentingnya tim sekolah merencanakan pemenuhan 

sarana prasarana pada saat penyusunan RAPBS dan RKAS, bahwa: 

“Sekolah merencanakan kebutuhan sendiri, berdasakan EDS. 
Kebutuhan sarana prasarana dijadikan dasar penyusunan 
RKAS. Disini tim bekerja dengan sangat detail karena RKAS 
itu sudah mengatur dengan rinci tujuan, target pencapaian, 
kegiatan, sumber dana, berapa volume pekerjaan, berapa 
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orang yang akan dilibatkan, sangat jelas, ditahap ini semua 
kegiatan sarpras sudah direncanakan. Kebutuhan besar yang 
tidak mampu dipenuhi oleh sekolah diharapkan mendapat 
bantuan dari pemerintah. Tapi karena dana dari pemerintah 
belum jelas maka tidak ditulis di RKAS, nanti kalau 
mendapat bantuan di tengah perjalanan baru dibuat RAPBS 
perubahan” (wawancara dengan  Nur Aziz, Kamis, 16 
Oktober 2014) 

Sekolah mengajukan dan mengkonsultasikan RAPBS ke 

pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 

Olahraga pada awal tahun pelajaran. RAPBS diperiksa dan diberi 

masukan oleh pemeriksa untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas 

Pendidikan dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program- 

program sekolah. Penyusunan RAPBS sering harus direvisi berulang 

kali oleh tim dari sekolah karena menurut pemeriksa terdapat 

kesalahan dalam menentukan kegiatan atau kesalahan dalam 

menentukan besarnya biaya untuk tiap kegiatan.  

Mensosialisasikan Kepada Pemangku Kepentingan 

Setelah RAPBS disusun oleh tim di sekolah, selanjutnya kepala 

sekolah mensosialisasikan RAPBS secara garis besar kepada semua guru 

dan karyawan di sekolah, kepada pengurus komite, kepada orang tua 

siswa pada rapat pleno wali/orang tua siswa, dan kepada organisasi 

alumni. Hal ini dilakukan agar semua warga sekolah memahami 

progam sekolah yang akan dilaksanakan selama setahun. Sosialisasi ini 

juga bertujuan agar semua warga sekolah dan pemangku kepentingan 

bisa bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab terhadap pencapaian 

visi misi dan tujuan sekolah secara umum serta pencapaian RKT dan 

program-program sekolah pada tahun itu.  Sosialisasi kepada dewan 

guru dan karyawan, komite sekolah, orang tua dan organisasi alumni 

dilaksanakan pada hari-hari pertama masuk sekolah yaitu pada 

pertengahan bulan Juli.  

Kegiatan sosialisasi kepada orang tua dilaksanakan pada bulan 

Juli pada saat orang tua siswa baru mendapatkan penjelasan program- 

program sekolah pada awal tahun pelajaran. Sosialisasi program 

sekolah dilakukan pada awal tahun pelajaran pada awal atau 
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pertengahan bulan Juli. Kepala sekolah akan menyampaikan paparan 

tentang program-program sekolah di hadapan wali atau orang tua siswa 

baru kelas X, maupun orang tua siswa kelas XI dan orang tua siswa 

kelas XII. Biasanya pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari 

yang sama tetapi berbeda waktunya atau hari yang berbeda selang satu 

atau dua hari.  

 Pada sosialisasi ini kepala sekolah memaparkan program kerja 

sekolah yang terdiri dari program kerja kurikulum, kesiswaan, 

hubungan masyarakat, dan sarana prasarana kepada orang tua siswa 

dan pengurus komite sekolah. Orang tua siswa mendapatkan fotokopi 

program sekolah yang berisi kegiatan dan kebutuhan dana serta 

sumber dananya. Pada tahap sosialisasi ini kepala sekolah hanya 

menyampaikan program saja dan tidak membicarakan uang. Di sini 

kepala sekolah menawarkan program sekolah yang akan dilaksanakan. 

Program yang ditawarkan tidak bersifat harga mati tetapi masih 

bersifat tawaran, dapat diberi saran, masukan dan kritikan.  

 Selanjutnya ketua komite sekolah yang mengambil peran 

menawarkan besarnya sumbangan pengembangan institusi untuk 

pemenuhan sarana prasarana sekolah. Sumbangan dari orang tua siswa 

ke sekolah saat ini terdiri dari 2 macam yaitu sumbangan 

pengembangan institusi yang digunakan khusus untuk pemenuhan 

sarana prasarana sekolah dan sumbangan operasional yang digunakan 

untuk operasional kebutuhan sekolah. Yang dibiayai dari uang 

operasional adalah semua kegiatan di sekolah yang tidak termasuk 

sarana prasarana, misalnya gaji guru tidak tetap, gaji karyawan non 

PNS, biaya penyelenggaraan ulangan mid semester, ulangan semester, 

ujian sekolah, ujian nasional, biaya kegiatan ekstra kurikuler siswa, dan 

lain lain. Ketua komite akan menawarkan kepada orang tua siswa 

untuk memberi saran, masukan, usul maupun kritikan terhadap 

program sekolah yang ditawarkan oleh kepala sekolah. 

Selain jenis kegiatan pada program sekolah, ketua komite juga 

menawarkan besarnya biaya yang harus ditanggung orang tua siswa 

untuk melaksanakan program-program sekolah selama satu tahun. 

Tawaran besarnya sumbangan pengembangan institusi (dulu dikenal 
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dengan nama uang gedung) dan sumbangan operasional dinegosiasikan 

dengan orang tua siswa. Disinilah sering terjadi dialog yang aktif antara 

orang tua siswa dengan ketua komite sekolah. Ketua komite sekolah 

sebenarnya merupakan wakil dari orang tua siswa juga. Usulan, saran, 

masukan dan kritikan dari orang tua bisa meminta keringanan 

sumbangan, mengusulkan kegiatan baru yang belum ada di program 

yang ditawarkan atau menghilangkan kegiatan yang dianggap tidak 

relevan dengan pembelajaran siswa secara langsung.  Dalam sosialisasi 

ini orang tua siswa memahami program-program sekolah, termasuk 

program sarana prasarana, menyetujui tujuan program-program 

sekolah, memberi masukan dan akhirnya menyetujui hak dan 

kewajiban untuk mencapai tujuan pencapaian program-program 

sekolah tersebut.   

Sosialisasi program sarana prasarana sekolah kepada orang tua 

siswa ini merupakan langkah tahapan sekolah mengajak orang tua 

untuk berpartisipasi dalam pemenuhan sarana prasarana. Sosialisasi ini 

merupakan strategi sekolah untuk meberitahu orang tua tentang 

pentingnya berpartisipasi, atau dalam tangga partisipasi menurut 

Arnstein (1969), adalah tangga manipulasi. Sosialisasi ini juga 

merupakan tangga terapi yaitu memberitahu orang tua siswa yang 

resistan atau tidak mau berpartisipasi, dan tangga konfirmasi yaitu 

memberi tahu orang tua siswa tentang hak dan kewajiban orang tua 

siswa dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah. 

Asmoro, Kepala Tata Usaha SMA Negeri 3 Purworejo 

mengatakan bahwa, orang tua siswa tidak begitu saja menerima 

program sekolah yang telah disusun oleh sekolah. Terjadi negosiasi, 

tawar-menawar antara pengurus komite sekolah dengan orang tua 

siswa. Walapaun tidak semua orang tua siswa menawar atau memberi 

saran dan usulan, terdapat beberapa orang tua siswa yang menawar 

agar besarnya sumbangan  lebih rendah. Di beberapa rapat pleno 

usulan ini biasanya mendapat sambutan dari wali murid yang lain yang 

setuju dengan menawar sumbangan ke sekolah untuk lebih rendah 

dengan alasan mereka tidak mampu atau sumbangan terlalu besar. 

Asmoro menuturkan: 
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“Ya rata-rata langsung setuju bu. Tidak semuanya, ada satu 
dua yang menawar supaya sumbangan lebih rendah. 
Biasanya ketua komite ya bernegosiasi, kalau memang 
mereka semuanya menghendaki sumbangan lebih rendah ya 
kita terima tetapi ada satu dua kegiatan yang tidak jadi 
dilaksanakan. Atau kalau yang usul dengan alasan tidak 
mampu ya disetujui yaitu diberi dana BOS sehingga mereka 
tidak membayar mahal. Tapi untuk yang lain tetap” 
(wawancara dengan Asmoro, Sabtu, 26 September 2014). 

Sri Sujarotun, Kepala SMA Negeri 3 Purworejo menambahkan 

bahwa, ketua komite sekolah yang bernegosiasi dengan orang tua siswa 

sampai mereka mencapai kesepakatan tentang besarnya sumbangan 

pengembangan institusi ke sekolah. Satu dua orang tua siswa sering 

memberikan usulan, saran atau permohonan untuk menurunkan 

besarnya sumbangan ke sekolah. Berikut penuturannya: 

“Satu dua wali siswa yang kritis biasanya mengusulkan 
program atau meminta salah satu program dihapus saja. Yang 
sering terjadi ya satu dua wali siswa menawar supaya 
sumbangan lebih rendah” (wawancara dengan Sri Sujarotun, 
Jumat, 8 Agustus 2014). 

Sedangkan Supardi,Ketua Komite SMA Negeri 1 Purworejo 

mengatakan bahwa kalau sekolah memberikan dan mensosialisasikan 

program sekolah dengan sangat jelas dan meyakinkan biasanya orang 

tua siswa langsung menerima usulan sekolah. Seperti yang 

disampaikannya berikut ini: 

“Saya kalau menyampaikan program sekolah jelas sekali. 
Meyakinkan, ya orang tua langsung setuju. Bukti-bukti 
tahun sebelumnya jelas, programnya jelas, kebutuhan sarana 
jelas dan besarnya biaya yang dibutuhkan jelas, ya orang tua 
langsung setuju. Tapi sekolah menyusun RAPBS dan RKAS 
nya ya harus benar. Biasanya nggak ada yang nawar. Tapi 
yang tidak mampu ya tidak membayar kita usahakan gratis 
baik dari dana BOS maupun dana dari sumber lainnya”. 
(wawancara dengan Supardi, Sabtu, 5 Juli 2014) 

Dalam kemitraan dengan orang tua siswa, pihak sekolah 

mensosialisasikan program-program sekolah dan menawarkan kepada 

orang tua siswa dalam rapat pleno komite sekolah yang dihadiri oleh 
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seluruh orang tua/wali siswa, dan dalam pertemuan ini terjadi 

kesepakatan antara sekolah dan orang tua tentang program-program 

sekolah dan besarnya sumbangan yang harus diberikan oleh orang tua 

siswa kepada sekolah untuk melaksanakan kegiatan sekolah, termasuk 

didalamnya pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

Mengajukan Proposal ke Pemerintah 

Selain bantuan yang bersifat sama untuk semua sekolah 

berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki, pemerintah menyediakan 

berbagai program bantuan untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah 

dalam bentuk blog grant, dana alokasi khusus (DAK) dan hibah. 

Bantuan ini berupa pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang 

kelas, pembangunan laboratorium fisika, laboratorium biologi, 

laboratorium kimia, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan 

pembangunan ruang belajar lainnya. Bantuan ini juga bisa berupa 

pemberian prasarana sekolah seperti buku, alat laboratorium, alat 

olahraga dan alat kesehatan siswa. Bantuan blog grant, DAK dan hibah 

ini bisa didapatkan lewat pemerintah daerah dan pemerintah pusat.  

Jumlah bantuan blog grant, DAK dan hibah ini besar namun 

tidak bisa mencakup semua sekolah. Dalam satu tahun misalnya,  DAK 

yang diberikan lewat Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo berupa 

paket bantuan untuk SMA, tersedia 5 RKB, 4 laboratorium, 6 paket 

rehab kelas dan alat alat olahraga. Hal ini berarti tidak semua sekolah 

SMA yang berjumlah 11 SMA negeri dan 14 SMA swasta bisa 

mendapatkan bantuan tersebut. Di tingkat pusat, Direktorat 

Pembinaan SMA menyediakan bantuan blog grant dan hibah kepada 

sekolah namun tidak mencukupi untuk semua SMA di seluruh 

Indonesia karena paket bantuan yang tersedia terbatas. Hal ini berarti 

tidak semua SMA mendapatkan kesempatan untuk memperoleh 

bantuan dari pemerintah pusat.  

Disinilah kerja sekolah untuk mendapatkan bantuan dari 

pemerintah diuji untuk bersaing dengan sekolah lain. Sekolah 

memerlukan inisiatif untuk mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan 

atau ke Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta. Sehingga proposal harus 
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disusun dengan benar terutama  kegiatannya, rencana anggaran 

belanjanya, gambarnya dan panitia pelaksananya. Sekolah akan 

membentuk tim untuk menyusun proposal permohonan bantuan 

dengan melibatkan perencana yang memiliki kompetensi sesuai bidang 

kegiatan yang diajukan dalam proposal. Untuk pembanguan RKB, 

rehab atau revitalisasi misalnya sekolah harus menunjuk perencana 

yang memiliki latar belakang pendidikan teknik arsitektur. Untuk 

pelaksana dan pengawas kegiatan, sekolah juga harus menunjuk 

mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tehnik sipil misalnya.  

 Sekolah memiliki kesempatan untuk mengajukan proposal atau 

analisis kebutuhan setiap tahun kepada pemerintah. Setiap akhir 

tahun,Dinas Pendidikan meminta setiap sekolah membuat pengajuan 

kebutuhan sarana prasarana sekolah. Dinas Pendidikan dalam hal ini 

seksi sarana prasarana akan menghimpun usulan tersebut dan meme-

takan kebutuhan sarana prasarana sekolah. Selain mengajukan kebu-

tuhan sarana prasarana sekolah ke Dinas Pendidikan, sekolah membuat 

proposal ke Direktorat Pembinaan SMA setiap tahun untuk mendapat-

kan bantuan dari pemerintah. Direktorat pembinaan SMA menyedia-

kan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

SMA Negeri 1 Purworejo mengajukan proposal ke pusat setiap 

saat. Bahkan Gunawan, Wakil Kepala Sekolah urusan sarana prasarana 

mengatakan bahwa, tim selalu menyusun proposal untuk diajukan 

kepada pemerintah baik kabupaten maupun pusat. Gunawan 

menuturkan: 

“Ya pokoknya kami tim, setiap saat membuat proposal bu, 
ada dan tidak ada program dari pusat. Dan kami tidak pernah 
tahu juga programnya apa, yang penting kami buat proposal 
dan mengajukannya ke pusat setiap saat. Kami buat proposal 
sesuai kebutuhan kami ada RKB, rehab, alat TIK, revitalisasi 
dan lain-lain. Nah kami sering dipanggil untuk menerima 
bantuan dengan catatan mengganti proposal karena blog 
grant atau hibah yang tersedia namanya berbeda misalnya” 
(wawancara dengan Gunawan, Kamis, 12 Juni 2014) 

Pemerintah memiliki dana terbatas untuk setiap tahun yang 

dialokasikan untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah, walaupun 
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jumlah dana yang disediakan pemerintah sudah sangat besar tetapi 

tetap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana 

12.637 SMA negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Untuk itulah 

proposal diperlukan untuk mengetahui sekolah-sekolah mana yang 

membutuhkan bantuan, dari yang mendesak harus segera diberi 

sampai yang bisa diproyeksikan untuk tahun-tahun mendatang. 

Asmoro, Kepala Tata Usaha SMA Negeri 3 Purworejo 

mengatakan bahwa, dua tahun terakhir ini bantuan pemerintah kepada 

SMA Negeri 3 Purworejo meningkat. Hal ini salah satunya karena 

sekolah aktif mengajukan proposal ke pemerintah. Asmoro 

mengatakan: 

“Ya sekolah yang aktif bu, mengajukan proposal ke Dinas 
Pendidikan dan ke Jakarta. Alhamdulillah dua tahun ini atau 
sejak Bu Sri di sini bantuan pemerintah sangat banyak. Kalau 
dulu-dulu belum, tidak banyak bantuan. Tapi akhir-akhir ini 
kami mendapatkan banyak bantuan, ada RKB, rehab dan 
yang besar revitalisasi dari pusat” (wawancara dengan 
Asmoro, Sabtu, 26 September 2014). 

Aris Yuliantoro,Wakil Kepala SMA Negeri 9 Purworejo juga 

mengatakan hal  senada. Menurutnya bantuan dari pemerintah selama 

dua tahun terakhir lumayan bagus. SMA Negeri 9 mendapatkan satu 

gedung perpustakaan dan rehab kelas serta peralatan komputer. 

Berikut penuturannya kepada peneliti: 

“Tahun 2012 dan tahun 2013 kami mendapatkan gedung 
perpustakaan, rehab dan alat komputer bu. Ini dari 
pemerintah, sekolah berinisiatif mengajukan proposal ke 
Dinas Pendidikan dan Alhamdulillah dapat. Rehab itu Rp.60. 
000.000 kalau pakai uang komite ya berat. Ini kami butuh 
rehab atap sudah rusak semua, mungkin segera mengajukan 
proposal. Kami sedang minta bantuan untuk revitalisasi 
ruang kantor sekarang” (wawancara dengan  Aris Yuliantoro, 
Senin,  3 November  2014) 

 Inisiatif sekolah mengajukan proposal, melalukan pendekatan, 

mencari informasi merupakan usaha pihak sekolah untuk memenuhi 

sarana prasarana sekolah. Selain mengajukan proposal, komunikasi 

untuk menanyakan program-program sarpras ke Dinas Pendidikan juga 
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selalu dilakukan oleh SMA Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 3 

Purworejo dan SMA Negeri 9 Purworejo, sehingga sekolah lebih 

mudah mendapatkan informasi. Sebaliknya Dinas Pendidikanpun 

menjadi lebih mengetahui kebutuhan sekolah sehingga akan lebih 

diprioritaskan seandainya ada bantuan dari pemerintah. 

 Tidak semua proposal yang diajukan ke pemerintah 

mendapatkan bantuan seperti yang diajukan. Sering sekolah harus 

berkali-kali membuat proposal ke Jakarta dan tidak mendapatkan 

jawaban maupun bantuan. Direktorat Pembinaan SMA menerima 

ribuan proposal setiap tahun dari 12. 637 SMA Negeri dan Swasta di 

seluruh Indonesia, dan dilakukan seleksi proposal untuk memberikan 

bantuan ke sekolah-sekolah. Untuk dapat mendapatkan bantuan, 

sekolah tak kenal lelah membuat proposal dan mengirimkannya ke 

Jakarta. Untuk tahun 2012 dan 2013 SMA Negeri 1 Purworejo 

mendapatkan rehab dan RKB dari APBN serta dana revitalisasi 

perkantoran. Pada tahun 2012 SMA Negeri 1 Purworejo mendapatkan 

prioritas untuk menerima bantuan dari pemerintah karena pada waktu 

itu masih menjadi sekolah RSBI dimana sekolah RSBI mendapatkan 

dana dan perhatian lebih besar dari pemerintah. SMA Negeri 3 

Purworejo mendapatkan beberapa bantuan dari pemerintah lewat 

Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo dan dana revitalisasi 

perkantoran dari pusat. SMA Negeri 9 Purworejo mendapatkan rehab 

ruang kelas,  komputer dan perpustakaan.  

Melibatkan Organisasi Alumni  

Organisasi alumni memiliki potensi yang besar untuk ikut 

membangun sekolah. Sekolah yang memiliki organisasi yang kuat akan 

memiliki peluang untuk melibatkan organisasi alumni dalam 

pembangunan sarana prasarana sekolah dan kegiatan sekolah lainnya. 

Ikatan alumni yang kuat merupakan modal bagi pengembangan potensi 

alumni. Alumni yang telah berhasil, mempunyai posisi dan kedudukan 

strategis dalam pekerjaan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia 

dan berbagai jenis pekerjaan merupakan penggerak bagi alumni lain 

untuk bersama-sama memberikan perhatian kepada alamamater. 
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Potensi inilah yang bisa digali oleh sekolah untuk menjalin kemitraan 

dalam rangka pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

Dari 3 SMA negeri yang diteliti, yaitu SMA Negeri 1 

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

organisasi alumni yang telah berdiri kuat adalah organisasi alumni dari 

SMA Negeri 1 Purworejo, sedangkan untuk SMA Negeri 3 Purworejo 

dan SMA Negeri 9 Purworejo organisasi alumninya baru dibentuk dan 

belum kuat. Organisasi alumni SMA Negeri 1 Purworejo sudah berdiri 

sejak tahun 2000 dan memiliki kepengurusan yang kuat serta anggota 

yang besar, organisasi ini bernama Muda Ganesha, dan sering disingkat 

MG. Tiap tahun lulusan atau alumni disebut MG tahun lulusnya 

sehingga nama tiap angkatan disebut MG dan tahun lulus, misalnya 

lulusan SMA Negeri 1 Purworejo tahun 1959 disebut MG 59, lulusan 

SMA Negeri 1 Purworejo tahun 1960 disebut MG 60, dan lulusan SMA 

Negeri 1 Purworejo tahun 1986 disebut MG 86 dan seterusnya.  

SMA Negeri 1 Purworejo melihat peluang ini bahwa, organisasi 

Muda Ganesha memiliki potensi yang sangat besar untuk ikut 

berkontribusi membangun sekolah. Kalau sebelum tahun 2008 sekolah 

belum meminta dan mengajak Muda Ganesha untuk ikut memikirkan 

sekolah, dan membangun sekolah, maka sejak kepengurusan Muda 

Ganesha terbentuk secara resmi di sekolah dan memiliki kepengurusan 

yang kuat, sekolah secara terbuka mengajak dan meminta Muda 

Ganesha untuk memikirkan sekolah. Muda Ganesha diminta untuk 

dengan serius ikut bertanggung jawab berperan serta dalam 

membangun sekolah. Gayung bersambut, Muda Ganesha yang 

memiliki potensi besar, berkeputusan membuat desain besar 

membangun gedung SMA Negeri 1 Purworejo. 

Sekolah dalam hal ini pengurus sekolah, yaitu  kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, kepala tata usaha, bendahara dan pengurus 

komite sekolah terlibat aktif dengan pengurus Muda Ganesha untuk 

membuat rancangan besar membangun sekolah. Sekolah mensosiali-

sasikan program sekolah, Muda Ganesha mengetahui rancangan 

program sekolah, kemudian mereka bekerja sama menentukan 

rancangan bersama untuk memenuhi sarana prasarana sekolah yang 
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mereka inginkan. Proses ini merupakan awal pembangunan besar 

gedung sekolah di SMA Negeri 1 Purworejo. Tim dari sekolah 

mengadakan pertemuan berkali-kali untuk membahas rencana besar 

ini. Pengurus Muda Ganesha yang tinggal di Jakarta berkali-kali pulang 

ke Purworejo untuk mengadakan pertemuan dengan tim dari sekolah 

dan sebaliknya tim dari sekolah berkali-kali datang ke Jakarta untuk 

mengikuti rapat pengurus Muda Ganesha yang diselenggarakan di 

Jakarta.  

Dalam rancangan besar ini sekolah akan membangun 20 ruang 

kelas baru, 1 lobi besar, mushola, perpustakan dan membeli tanah 

untuk perluasan. Dirancang bahwa, sekolah akan mengajak kerja sama 

dan bermitra antara pemerintah, orang tua siswa atau komite sekolah, 

pihak swasta dan Muda Ganesha. Rancangan besar ini akan bisa 

diwujudkan dengan melibatkan pihak-pihak tersebut untuk ikut 

bertanggung jawab bersama mencapai tujuan bersama yaitu mewujud-

kan pemenuhan sarana prasarana di SMA Negeri 1 Purworejo.  

Sosialisasi kepada alumni melalui organisasi alumni ini juga 

merupakan langkah sekolah untuk mengajak organisasi alumni untuk 

berpartisipasi. Sosialisasi merupakan tangga pertama dalam tangga 

partisipasi Arnstein yaitu manipulasi. Koordinasi ke organisasi alumni 

berikutnya adalah tahap konfirmasi dimana sekolah menjelaskan hak 

dan kewajiban organisasi alumni dalam pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan di sekolah. Tahapan ini dilalui sebagai strategi untuk 

melibatkan partisipasi organisasi alumni hingga mencapai tahapan 

partnership atau kemitraan antara sekolah dengan organisasi alumni.  

Melibatkan Pihak Swasta  

Usaha yang dilakukan sekolah selanjutnya adalah menjalin 

kerjasama atau kemitraan dengan pihak swasta. Pihak swasta 

merupakan potensi besar bagi sekolah untuk diajak kerja sama 

membangun sekolah. Pihak swasta memiliki program Corporate Sosial 
Responsibility (CSR) yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai 

kewajiban balas budi terhadap masyarakat. CSR dari pihak swasta 

dibagi dalam beberapa bidang antara lain untuk pendidikan, kesehatan 
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dan permodalan masyarakat. CSR untuk pendidikan ini yang bisa 

menjadi potensi bagi sekolah untuk mengembangkan dan memenuhi 

sarana prasarana sekolah. 

 Yang terjadi selama ini di Kabupaten Purworejo adalah belum 

adanya pihak swasta yang secara serius ikut terlibat berpartisipasi aktif 

memberikan CSR bagi SMA negeri. Ketika hal ini ditanyakan kepada 

Muhamad Ali, Kepala BRI Wilayah Jateng DIY mengatakan bahwa, 

tidak adanya CSR pendidikan ke wilayah Kabupaten Purworejo karena 

sekolah-sekolah tidak mengetahui dan tidak mengajukan proposal ke 

pihak swasta tersebut. Beliau menambahkan bahwa, pendidikan 

merupakan prioritas CSR di berbagai perusahaan atau BUMN. 

Mengetahui hal ini sekolah seharusnya aktif mencari informasi dan 

berinisiatif mengajukan proposal ke perusahaan-perusahaan swasta 

untuk meminta dana CSR bagi pembangunan pendidikan. 

 Di SMA Negeri 1 Purworejo, alumni yang tergabung dalam 

Muda Ganesha memiliki jejaring yang kuat dalam Muda Ganesha itu 

sendiri dan di luar Muda Ganesha, dengan pemerintah, institusi 

pendidikan maupun pihak-pihak swasta. Disinilah peran jejaring 

alumni dimanfaatkan oleh sekolah. Sekolah meminta para alumni yang 

bekerja di perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN untuk 

memberikan informasi tentang CSR dan memberitahu bagaimana cara 

mengajukan proposal ke perusahaan untuk mendapatkan dana bantuan 

CSR bagi pendidikan. Peran alumni sangat besar dalam 

menghubungkan sekolah dengan pihak swasta dalam hal ini. Informasi 

dana CSR di perusahaan swasta di Jakarta tidak dapat diakses dengan 

mudah olah sekolah yang terletak jauh dari kota besar. Hal ini 

dibenarkan oleh Supardi, Ketua Komite SMA Negeri 1 Purworejo, ia 

mengatakan sebagai berikut: 

 “Sekolah kita dapat bantuan dari pihak swasta BRI dan 
BNI juga 2 perusahaan swasta lainnya. Ini yak arena 
alumni, alumni punya jejaring yang kuat di Jakarta. 
Mereka tahu kalau ada bantuan untuk pendidikan, nah 
alumni menghubungkan sekolah dengan pihak swasta 
tersebut, member tahu maksudnya, minta nya ya pakai 
prosedur, mengajukan proposal, disurvey, disetujui dan 
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diberi dana. Yang hebat ya alumninya lah kalau di sini” 
(wawancara dengan Supardi, Sabtu, 5 Juli 2014) 

SMA Negeri 1 Purworejo mendapatkan dana CSR dari BRI dan 

BNI untuk membangun 3 ruang kelas baru senilai Rp.600.000.000. dan 

dari beberapa perusahaan lain sekitar Rp.80.000.000. Hal ini sama 

dengan yang diungkapkan oleh Gunawan, Wakil Kepala Sekolah 

urusan sarana prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Purworejo. 

Menurutnya, sekolah bisa mendapatkan dana CSR dari BRI dan BNI 

karena sekolah diberitahu oleh alumni tentang adanya dana CSR dari 

BRI dan BNI yang bisa diakses oleh sekolah untuk memenuhi sarana 

prasarana sekolah. Sekolah mempelajari program CSR dari BRI dan 

BNI yang ternyata bisa diakses melalui internet dan kemudian sekolah 

menyusun proposal sesuai program CSR yang ada. Pihak swasta 

kemudian mempelajari proposal, melakukan survei ke SMA Negeri 1 

Purworejo dan menyetujuinya, kemudian memberikan dana CSR. 

Gunawan lebih lanjut  mengatakan bahwa: 

“Sekolah mendapatkan bantuan dari CSR. Ini ya baru yang 
pertama. Dulu-dulu belum. Katanya sebenarnya dana CSR 
itu banyak, Cuma kita yang ndak tahu kita di kota kecil kan 
informasi seperti ini tidak tahu dan tidak tahu caranya. 
Ternyata Muda Ganesha memberitahu bahwa program CSR 
ini bisa dilihat di internet, sekolah harus mengajukan 
proposal dan ditanyakan atau dikawal proposal itu sampai 
dapat. Alumni membantu banyak untuk akses CSR ini”. 
(wawancara dengan Gunawan, Kamis, 12 Juni 2014). 

Jejaring yang kuat merupakan kunci untuk bisa mengakses 

banyak informasi tentang dana CSR dari pihak swasta. Ketidaktahuan 

adanya dana CSR menjadikan sekolah tidak mengetahui potensi besar 

yang bisa didapatkan untuk mendapatkan bantuan pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. Dengan pengajuan proposal ke berbagai perusahaan 

swasta dan BUMN, SMA Negeri 1 Purworejo mendapatkan dana yang 

besar untuk membangun sekolah.  

Untuk SMA negeri lainnya hal ini belum terjadi, sekolah belum 

mendapatkan akses ke perusahaan atau BUMN untuk mendapatkan 

dana CSR. Hanafi, Kepala Seksi sarana prasarana bahkan mengatakan 
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bahwa untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah di SMA negeri di 

Kabupaten Purworejo belum ada pihak swasta yang berperan. Ia 

mengatakan bahwa: 

“Nampaknya belum ada pihak swasta yang ikut 
membangun sarpras di sekolah ya untuk Kabupaten 
Purworejo, kalau ada yang satu dua, mungkin di SMA 1. 
Itu juga karena alumninya sudah hebat hebat. Kalau untuk 
SMA lain sejauh ini kok saya belum melihat” (wawancara 
dengan Hanafi, Jumat, 12 April 2014) 

Pihak swasta merupakan pelaku pembangunan dibidang usaha 

mereka, namun mereka juga bisa merupakan pelaku pembangunan 

secara langsung di bidang pendidikan dengan CSR yang dikelolanya. 

Kemampuan sekolah mengajak pihak swasta untuk berpartisipasi 

dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah melalui 

dana CRS merupakan modal bagi terbentuknya kemitraan antara 

sekolah dengan pihak swasta. Sekolah yang mampu membidik peluang 

dana CSR untuk pendidikan akan memiliki peluang besar untuk 

menjalin kemitraan dengan perusahaan dan BUMN untuk 

mendapatkan bantuan guna memenuhi sarana prasarana sekolah. 

Ke 4 langkah di atas merupakan usaha dan kerja sekolah, 

bagaimana sekolah menjalin kemitraan untuk memenuhi sarana 

prasarana sekolah. Langkah berikutnya adalah melaksanakan 

pengadaan, pemeliharaan dan  perawatan sarana prasarana pendidikan.  

Melaksanakan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana 
Prasarana Pendidikan  

 Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana 

prasarana pendidikan di sekolah dilaksanakan oleh aktor-aktor 

pembangunan, mulai dari pendanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. 

Pelaksanaan ini melibatkan pemerintah, orang tua siswa, organisasi 

alumni dan pihak swasta. Sekolah memulai dengan membuat program 

sarana prasarana, mensosialisasikan ke pemerintah, orang tua siswa, 

alumni dan pihak swasta untuk mendapatkan bantuan pendanaan 

seperti yang telah diuraikan di atas. 
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 Pengadaan sarana prasarana dilaksanakan dengan beberapa 

cara. Untuk dana dari pemerintah ada dua cara yaitu, yang pertama 

diadakan oleh pemerintah melalui lelang dan sekolah hanya menerima 

gedung atau bangunan atau alat pembelajaran yang sudah jadi. Dalam 

hal ini pengadaan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas 

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Yang kedua 

swakelola, dana diperoleh dari bantuan pemerintah dan dilaksanakan 

pembangunannya oleh sekolah. Untuk pengadaan model swakelola ini 

biasanya tim perencana bukan dari sekolah tetapi lembaga atau CV 

yang berkompeten dan memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Dinas 

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Swakelola dilaksa-

nakan oleh tim dari sekolah dan sekolah melaksanakan serta membuat 

laporan ke Dinas. Untuk pembangunan gedung dengan biaya yang 

besar dan dilaksanakan dengan swakelola, pemerintah mensyaratkan 

tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas dari luar sekolah dan 

harus tim yang kompeten di bidangnya dengan ijazah sesuai bidang 

keahliannya.  

Pengadaan sarana prasarana dari komite sekolah atau orang tua 

siswa sepenuhnya dilaksanakan oleh sekolah. Sekolah dalam hal ini 

adalah tim pengadaan sarana prasarana. Tim ini terdiri dari tim 

pembelian, tim pemeriksa barang dan tim penyimpan barang. Untuk 

pembangunan gedung, sekolah membentuk kepanitiaan yang terdiri 

dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Tim 

ini melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan sarana 

prasarana, kepala tata usaha/ kepala administrasi sekolah, bendahara 

komite dan pengurus komite sekolah dan beberapa guru.  

Pengadaan sarana prasarana di SMA Negeri 1 Purworejo dari 

organisasi alumni dilaksanakan secara bersama-sama antara tim dari 

organisasi alumni dan tim dari sekolah. Tim perencana adalah tim dari 

alumni dan pelaksana tim dari sekolah. Sedangkan bantuan CSR dari 

BUMN dan perusahaan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemberi dana 

dan sekolah menerima bangunan jadi sesuai perencanaan yang dibuat 

bersama-sama.  
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Dalam pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana 

prasarana pendidikan ini banyak pihak yang terlibat, antara lain kepala 

sekolah sebagai penanggung jawab, wakil kepala sekolah urusan sarana 

prasarana sebagai ketua panitia, kepala administrasi sekolah, 

bendahara, tim pembeli, tim pemeriksa barang, tim penyimpan barang. 

Pada pengadaan dengan pembelian juga melibatkan penjual barang–

barang atau penyedia barang, pengurus komite sekolah, pengurus 

organisasi alumni dan tim CSR dari pihak swasta. Apabila dana berasal 

dari pemerintah, maka pengadaan sarana prasarana melibatkan Dinas 

Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga seksi sarana prasarana. 

Apabila pekerjaan pengadaan dilelangkan, maka pekerjaan akan 

melibatkan pemborong yang melaksanakan pengadaan. Pengadaan, 

pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pendidikan dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi. 

 Dalam pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan, 

masing-masing pihak mitra terlibat di dalamnya. Masing–masing pihak 

mitra menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai potensi dan 

keunggulannya sehingga kemitraan dapat berjalan dengan baik. 

Berikut pembahasan pihak mitra yaitu pemerintah, orang tua siswa, 

organisasi alumni dan pihak swasta dalam perannya masing-masing 

dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

Pemerintah 

Sebagai pelaku pembangunan, pemerintah memegang peranan 

yang penting dalam pembangunan dan pemenuhan sarana prasarana 

sekolah di Indonesia. Pemerintah menetapkan peraturan tentang 

sarana prasarana dan memberikan dana untuk pemenuhan sarana 

prasarana tersebut. Pemerintah memberikan bantuan dana ke sekolah- 

sekolah berupa blog grant, DAK dan hibah. Pemerintah mengajak 

masyarakat dalam hal ini orang tua siswa untuk bermitra dengan 

pemerintah. Hal ini jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tantang Sisdiknas, dimana dijelaskan bahwa pendidikan 

adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah dan masyarakat. Undang-Undang Sisdiknas ini menyatakan 

dengan jelas bahwa pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah 
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semata tetapi keterlibatan masyarakat menjadi sebuah keharusan untuk 

bersama-sama melaksanakan pembangunan pendidikan.  

Untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah, 

pemerintah menggulirkan bantuan-bantuan yang bersifat imbal 

swadana. Hampir semua bantuan pemerintah untuk pengadaan 

prasarana pendidikan di sekolah seperti RKB, laboratorium, 

perpustakaan dan ruang belajar lain mensyaratkan adanya 

pendampingan dari sekolah. Dengan bantuan yang mensyaratkan 

adanya imbal swadana, pemerintah menghendaki adanya keterlibatan 

masyarakat dan orang tua siswa untuk ikut serta bertanggung jawab 

terhadap pemenuhan sarana prasarana sekolah. Sekolah yang 

diprioritaskan mendapatkan bantuan adalah sekolah yang bersedia 

menyediakan dana pendamping dari komite sekolah. Bantuan dari 

pemerintah bisa dilaksanakan tetapi dengan standar minimal sehingga 

sekolah harus menyediakan dana pendamping untuk menyelesaikan 

bangunan sarana agar lebih bagus. 

Pemerintah memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana 

sekolah berdasarkan pengajuan kebutuhan yang dihimpun oleh Dinas 

Pendidikan dan diajukan ke pemerintah pusat dan berdasarkan 

proposal yang masuk. Konsistensi pengajuan proposal juga merupakan 

pertimbangan dalam pemberian bantuan. Sekolah-sekolah yang 

konsisten mengajukan proposal dianggap sebagai sekolah yang 

bersungguh-sungguh menginginkan bantuan pemerintah. Pertim-

bangan kedua adalah sekolah yang pernah mendapat bantuan dan 

memberikan laporan tepat waktu, dalam arti melaksanakan 

pembangunan dengan benar dan membuat laporan sesuai target waktu. 

Sekolah seperti ini, dinilai sebagai sekolah yang bertanggung jawab 

dalam melaksanakan bantuan dari pemerintah. Sekolah yang pernah 

menerima bantuan dan tidak menyelesaikan pembangunan maupun 

membuat laporan tidak tepat waktu, tidak akan diprioritaskan 

mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya.  

Pemerintah juga memberikan bantuan sarana pendidikan ke 

sekolah-sekolah setiap tahun, namun jumlah bantuan sarana 

pendidikan yang diberikan ke sekolah sangat sedikit dibandingkan 
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dengan kebutuhan prasarana di sekolah. Bantuan yang setiap tahun 

digulirkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten berupa dana, kemudian 

dikelola oleh Dinas Pendidikan berdasarkan rekap kebutuhan sekolah 

yang dapat didanai, kemudian dilakukan pembelian oleh Dinas 

Pendidikan dan diberikan ke sekolah berupa sarana yang dibutuhkan, 

bukan berupa dana. Untuk Kabupaten Purworejo, sarana yang 

diberikan ke sekolah berupa alat olahraga, alat kesenian dan alat 

laboratorium biologi, fisika dan kimia.  Namun pemberian sarana 

misalnya alat olahraga, alat laboratorium, dan alat kesenian yang 

diberikan ke SMA Negeri 1, 3 dan 9 Purworejo tetap tidak memenuhi 

yang dibutuhkan, sehingga sekolah memenuhi kebutuhan alat-alat 

tersebut dengan dana dari komite sekolah.  

Untuk sekolah pelaksana Kurikulum 2013 seperti SMA Negeri 

1 dan 3 Purworejo, pemerintah memberikan bantuan sarana 

pendidikan berupa buku siswa yang diberikan kepada siswa dan bukan 

untuk disimpan di perpustakaan agar menjadi prasarana sekolah yang 

tercatat.  

Organisasi Komite dan Orang Tua Siswa  

Komite sekolah dan orang tua siswa terlibat langsung dalam 

pemenuhan sarana prasana sekolah dalam hal pendanaan. Pemenuhan 

sarana prasarana sekolah membutuhkan dana yang besar yang tidak 

bisa terpenuhi semuanya dari pemerintah. Dari tabel rekab pemenuhan 

prasarana sekolah di Tabel 5.12, 5.13 dan 5.14, dapat dilihat bahwa  

SMA Negeri 1 Purworejo adalah sekolah di Purworejo yang tercatat 

paling banyak menerima bantuan pemerintah disamping sumbangan 

pengembangan institusi (SPI) dari orang tua murid yang bahkan lebih 

besar dari jumlah bantuan  pemerintah. Dari tabel tersebut juga dapat 

dilihat bahwa, komite berperan besar dalam pemenuhan prasarana 

seperti pembangunan gedung di sekolah. 

Sedangkan untuk sarana pendidikanseperti meja kursi siswa, 

meja kursi guru dan karyawan, papan tulis, buku referensi, buku mata 

pelajaran, media pembelajaran, komputer, LCD, almari, kelengkapan 

kelas dan kantor seperti tempat sampah, almari kelas, papan pajang, 
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kekurangan alat olahraga, kekurangan alat laboratorium dan lain-lain 

dipenuhi dengan dana dari komite sekolah. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa tiga sekolah yaitu SMA Negeri 1, 3 dan 9 Purworejo 

telah memenuhi standar sarana pendidikan di sekolah. Masing-masing 

sekolah telah memiliki sarana pendidikan sesuai standar yang 

dituangkan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Beberapa 

poin sarana di SMA Negeri 1 Purworejo bahkan melebihi standar 

sarana prasarana yang disyaratkan, misalnya dalam standar sarana 

prasarana tidak disyaratkan LCD di ruang kelas, namun di kelas 

tersedia LCD untuk pembelajaran. Sarana yang tidak disyaratkan tetapi 

disediakan oleh SMA Negeri 1 Purworejo selain LCD di setiap kelas, 

juga ada loud speaker dan air minum di setiap kelas, buku referensi 

melebihi syarat minimal dalam standar sarana prasarana, komputer di 

laboratorium komputer, dan media pembelajaran berupa CD 

pembelajaran interaktif. Ditemukan juga bahwa pemenuhan sarana di 

masing-masing sekolah dipenuhi oleh sekolah dengan dana dari komite 

sekolah dan sebagian merupakan bantuan sarana dari pemerintah. 

Orang tua siswa menerima penjelasan tentang program- 

program sekolah pada saat dikumpulkan sebagai wali siswa baru di 

awal tahun pelajaran pada saat anak-anak mereka kelas X, atau pada 

rapat pleno komite sekolah di akhir tahun pelajaran atau awal tahun 

pelajaran. Dalam pertemuan inilah orang tua atau wali siswa diberi 

pemahaman atau mendapatkan sosialisasi tentang program-program 

sekolah termasuk program sarana prasarana sekolah. Orang tua 

memahami program sekolah dengan rincian kegiatan dan dana yang 

dibutuhkan dalam satu tahun. Orang tua sebagai mitra dari sekolah 

dalam pembangunan pendidikan mempunyai hak dan kewajiban. Hak 

orang tua adalah mendapatkan layanan pendidikan terbaik bagi anak-

anak mereka, dan mendapatkan laporan perkembanganserta laporan 

hasil belajar anak-anak mereka. Kewajiban orang tua adalah 

mendukung  sekolah dalam memberikan layanan terbaik bagi anak-

anak mereka yaitu antara lain dengan berbagi tanggungjawab bersama-

sama sekolah untuk membiayai operasional sekolah dan 

pengembangan institusi.  Bagi orang tua siswa, bertanggung jawab 

bersama atau ikut berpartisipasi membiayai operasional sekolah dan 
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pengembangan institusi merupakan tindakan nyata pelaku 

pembangunan. Bagi orang tua yang mampu secara ekonomi, tidak akan 

terlalu sulit untuk membayar sumbangan pengembangan institusi dan 

uang operasional tiap bulan. Mereka hanya menyisihkan sebagian kecil 

uang bulanan mereka untuk membayar ke sekolah. Tetapi bagi yang 

tidak mampu, merupakan hal yang sangat berat bagi orang tua untuk 

ikut membangun sekolah.  

Bantuan dari pemerintah berupa dana BOS, dimana tiap siswa 

mendapatkan bantuan Rp.1.000.000 setiap tahun, diberikan untuk 

bantuan operasionalsetiap bulan. Dengan besaran uang operasional 

setiap bulan sebesar Rp.250.000, satu tahun siswa berkewajiban 

membayar Rp.3.000.000, sedangkan dana BOS dari pemerintah sebesar 

Rp.87.000 per bulan atau Rp.1.000.000 per tahun. Masih jauh dari 

cukup apabila diberikan untuk tiap anak Rp.1.000.000  pertahun. Dana 

BOS di SMA tidak diberikan sama untuk tiap siswa seperti dana BOS 

untuk SD dan SMP sebagai tanggung jawab pemerintah dalam program 

wajib belajar 9 tahun. Dana BOS di SMA diberikan berdasarkan pada 

pendidikan menengah universal, dimana dana BOS tidak diberikan 

merata untuk semua siswa tetapi sesuai kebutuhan siswa, siswa miskin 

bisa diberikan lebih dari Rp.1.000.000 per tahun bahkan bisa mencapai 

Rp.3.000.000  pertahun, karena kriterianya adalah dibebaskan 100 %, 

75 %, 50 % atau 25 % dari biaya operasional setiap bulan selama satu 

tahun. Ini berarti orang tua siswa yang tidak mampu bisa dibebaskan 

dari kewajiban membayar biaya operasional. Yang menjadi masalah 

bagi orang tua yang tidak mampu adalah, membayar sumbangan 

pengembangan institusi karena uang BOS dari pemerintah tidak 

mencakup pembiayaan ini. Orang tua membiayai biaya personal yaitu 

keperluan sekolah anak-anak mereka mulai dari seragam, buku dan 

transportasi serta uang saku. Dana BOS membantu orang tua tetapi 

orang tua tetap menyediakan dana yang tidak sedikit untuk biaya 

personal dan biaya sumbangan pengembangan institusi ke sekolah. 

Disinilah peran orang tua sangat besar sebagai pelaku pembangunan 

yang sesungguhnya.  
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Pengurus komite sekolah, dibentuk dalam organisasi komite 

sekolah, merupakan wakil dari orang tua siswa. Pengurus komite 

sekolah terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris,bendahara dan 

anggota. Unsur komite sekolah terdiri dari tokoh masyarakat, wali 

murid, guru, dan alumni. Pengurus komite sekolah adalah orang-orang 

yang bertugas ikut merencanakan program-program sekolah, 

memaparkan kebutuhan sekolah kepada orang tua siswa, menawarkan 

program-program dari sekolah yang akan dilaksanakan, menawarkan 

untuk bernegosiasi mengenai besarnya sumbangan orang tua siswa 

untuk sumbangan pengembangan institusi dan sumbangan operasional 

setiap bulan. Pengurus komite juga bertugas mengevaluasi jalannya 

pelaksanaan program-program sekolah. Peran pengurus komite yang 

lain adalah, meyakinkan orang tua siswa tentang pentingnya program-

program sekolah dan pentingnya tanggung jawab bersama antara 

sekolah, pemerintah, orang tua siswa dan pihak swasta.  

Organisasi Alumni 

Anggota masyarakat yang memiliki hubungan emosional paling 

dekat dengan sekolah adalah alumni. Organisasi alumni menghimpun 

anggotanya yaitu para alumni dalam wadah organisasi sehingga mudah 

untuk mengatur kegiatan alumni, mulai dari merencanakan program, 

melaksanakan dan mengevaluasi program-program alumni. Organisasi 

alumni yang kuat akan mampu memobilisasi dan menggerakkan 

potensi besar yang dimiliki alumni. Dari 3 sekolah yang diteliti, 

organisasi alumni yang paling kuat adalah organisasi alumni dari SMA 

Negeri 1 Purworejo yang bernama Muda Ganesha. Sedangkan di SMA 

Negeri 3 Purworejo dan SMA Negeri 9 Purworejo organisasi alumni 

belum besar dan belum bisa berkontribusi banyak pada sekolah.  

Muda Ganesha resmi berdiri sebagai organisasi alumni pada 

tahun 2000 dan memulai kegiatan yang terorganisir dengan sistem 

manajemen yang bagus  pada tahun 2010 dengan ketua Dwi Wahyu 

Atmaji yang saat ini menjabat Sekretaris Menteri PAN RB di Jakarta. 

Sebagai organisasi alumni, MG memiliki potensi yang sangat besar 

untuk membangun sekolah, Muda Ganesha memiliki semangat 

berkontribusi yang tinggi dan memiliki kerjasama yang kuat. Hal ini 
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bisa dilihat dari bukti-bukti kegiatan yang telah, sedang dan akan 

dilakukan oleh Muda Ganesha. Program-program alumni yang 

dilaksanakan oleh Muda Ganesha antara lain: 

a. Membuat desain gedung sekolah yang baru 

b. Mensosialisasikan program mega projectpembuatan gedung 

sekolah baru 

c. Mengadakan kegiatan-kegiatan untukmempromosikan Muda 

Ganesha 

d. Menggalang kontribusi untuk menambah prasarana sekolah 

e. Menggalang dana untuk merealisasikan gedung sekolah baru 

f. Melibatkan pihak-pihak lain yang potensial  

Alumni dalam wadah Muda Ganesha berjuang keras membuat 

mega project terwujud. Kontribusi alumni di SMA Negeri 1 Purworejo 

melalui Muda Ganesha yang sangat signifikan adalah mengajukan 

rancangan sekolah moderen untuk SMA Negeri 1 Purworejo. Gedung 

yang dibangun pada tahun 1960-an sudah sangat tua dan 

membutuhkan rehab besar. Muda Ganesha mengusulkan desain besar 

perubahan gedung sekolah, dari desain lama berubah menjadi desain 

baru dengan gedung berlantai 2 berbentuk huruf U, hall utama yang 

besar, ruang pertemuan, perpustakaan, aula dan ruang kelas. Desain ini 

dirancang oleh tim yang diketuai salah satu alumni yang 

berpendidikan teknik arsitektur. Muda Ganesha memiliki harapan 

bahwa mega proyek ini akan selesai dalam waktu 10 tahun. Semangat 

Muda Ganesha ini merupakan modal sosial yang kuat dalam 

melaksanakan pembangunan sarana prasarana di SMA Negeri 1 

Purworejo. 

 Muda Ganesha mengadakan kegiatan setiap tahun untuk 

mempromosikan Muda Ganesha itu sendiri. Dengan mempromosikan 

Muda Ganesha, organisasi alumni ini akan semakin memiliki banyak 

anggota aktif dan memiliki semakin besar potensi untuk bisa 

dimobilisasi.  Untuk hal ini, Muda Genesha aktif mengadakan kegiatan 

antara lain:  
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1. Memasukkan lulusan SMA Negeri 1 Purworejo ke Muda 

Ganesha tepat pada hari pelepasan siswa kelas XII di SMA 

Negeri 1 Purworejo. Kegiatan ini dilakukan oleh Ketua Muda 

Ganesha, Dwi Wahyu Atmaji. Di kegiatan ini disosialisasikan 

Muda Ganesha dan segala kegiatannya.   

2. Menyambut Muda Ganesha baru di setiap kota. Muda Ganesha 

yang tinggal atau kuliah di Jakarta misalnya akan mengadakan 

sambutan bagi mahasiswa baru di Jakarta pada awal tahun 

pelajaran. Demikian juga di kota lain seperti Surabaya, 

Semarang, Bandung dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan 

membantu Muda Ganesha junior yang baru menjadi mahasiswa 

di luar kota dan sekaligus mengenalkan Muda Ganesha. 

3. Mengadakan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat setiap lima 

tahun pada acara lustrum sekolah. Bakti sosial meliputi 

kegiatan pembagian sembako, sunatan massal, donor darah, 

pasar murah, bazar, penyuluhan, dan pengobatan gratis.  

Muda Ganesha melakukan kegiatan menggalang kontribusi 

untuk pemenuhan prasarana sekolah seperti program seribu buku. 

Dalam rangka lustrum ke 12 tahun 2015, Muda Ganesha 

mencanangkan program sejuta buku. Buku diperoleh dari alumni yang 

tersebar di berbagai kota dan pengajuan oleh alumni ke pihak-pihak 

yang potensial untuk memberikan sumbangan buku baik pribadi atau 

lembaga. 

Muda Ganesha menggalang dana khusus untuk membangun 

ruang kelas baru dalam rangka mewujudkan program membangun 

gedung sekolah moderen yang mereka canangkan dan disetujui oleh 

pihak sekolah. Penggalangan dana ini dilakukan secara gencar oleh 

pengurus Muda Ganesha induk dengan memberi contoh dan mengajak 

rekan-rekan alumni. Tercatat banyak alumni yang secara pribadi 

menyumbang sebesar Rp.10.000.000 untuk pembangunan ini. Tiap 

angkatan menggalang dana dan mengumpulkannnya di bendahara 

Muda Ganesha Induk.  
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Alumni secara suka rela menyumbangkan dana untuk 

membangun sekolah. Gerakan membangun sekolah ini menjadi 

gerakan masif yang mampu mengajak banyak alumni dari angkatan 

yang berbeda, tercatat yang masih aktif dari angkatan 68 sampai 

angkatan terbaru yaitu angkatan 2014. Dana yang terkumpul 

digunakan untuk membuat ruang kelas baru dan sudah bisa 

dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah.  

Kegiatan Muda Ganesha lainya yang bermanfaat dalam 

pemenuhan sarana prasarana sekolah adalah melibatkan pihak lain 

untuk ikut berkontribusi. Dengan posisi dan kedudukan di tempat-

tempat strategis, alumni di Muda Ganesha memiliki jejaring yang kuat 

baik di swasta maupun dalam pemerintahan. Dengan jejaring yang 

kuat, Muda Ganesha lebih mudah mendapatkan informasi tentang 

program-program CSR dari BUMN maupun pihak swasta lainnya. 

Dengan demikian Muda Ganesha bisa meminta sekolah  membuat 

proposal untuk mengajukan bantuan dana ke pihak swasta untuk ikut 

serta mendanai pembangunan sarana prasarana sekolah. 

Kegiatan organisasi alumni untuk melibatkan lebih banyak 

anggota dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya 

berkontribusi dan berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan organisasi 

merupakan tahapan partisipasi menuju ke kemitraan. Selain itu 

pengurus organisasi mengajak yang belum bersedia bergabung, 

memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban organisasi kepada 

anggota. Dengan strategi tersebut, Muda Ganesha mampu menarik 

lebih banyak anggota untuk memberikan alumni giving dan alumni 
participation dan menjadikan kekuatan bagi Muda Ganesha untuk 

menjalin kemitraan dengan sekolah dalam pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan di SMA Negeri 1 Purworejo. 

Pihak Swasta 

Pihak swasta dalam hal ini adalah BUMN yang telah terbukti 

memberikan dana CSR bagi sekolah di SMA negeri Kabupaten 

Purworejo. Dari sekian banyak BUMN di Kabupaten Purworejo yang 

telah memberikan dana CSR untuk pendidikan di Kabupaten 
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Purworejo langsung ke SMA untuk pemenuhan sarana, tercatat baru 

BRI dan BNI dan beberapa perusahaan swasta lain dengan dana yang 

tidak terlalu besar. CSR inipun baru menyentuh SMA Negeri 1 

Purworejo, belum SMA lain termasuk SMA Negeri 3 Purworejo dan 

SMA Negeri 9 Purworejo.  

Untuk SMA Negeri 1 Purworejo, BRI memberikan dana 

sebesar Rp.400.000.000 dan BNI memberikan dana sebesar 

Rp.200.000.000. Dana ini digunakan untuk membangun 3 ruang kelas 

baru dengan standar tinggi dan lengkap. Pengelolaan dana ini 

dilaksanakan oleh BRI dan BNI sendiri sehingga sekolah menerima 

bangunan dalam bentuk jadi, artinya sekolah tidak dilibatkan dalam 

pelaksanaan pembangunannya.  

Bagaimana SMA Negeri 1 Purworejo bisa mendapatkan dana 

CSR ini sementara sekolah lain tidak. Muhamad Ali, Kepala BRI 

Wilayah Jateng DIY menjelaskan: 

 “Sebenarnya CSR BRI itu banyak. Dan kami memiliki 6 
prioritas CSR yang nomor 1 itu pendidikan. Nah yang 
menjadi masalah adalah sekolah pada tidak ngerti bahwa ada 
dana CSR ini dan yang nomor 1 untuk pendidikan. BRI 
sudah mengumumkan secara terbuka di web. Setiap orang 
atau setiap sekolah bisa mengaksesnya. Nah untuk SMA 
Negeri 1 Purworejo tahu lebih awal, tahu lebih jelas tentang 
dana CSR ini karena ada informasi dari alumni, maka SMA 
Negeri 1 membuat proposal dan mengajukan dana CSR ini. 
Dan diberi. Sebenarnya sekolah mana saja bisa membuat 
proposal dan mengajukan bantuan” (wawancara dengan  
Muhammad Ali, Senin, 2 Maret 2015) 

Bahwa CSR untuk pendidikan merupakan prioritas BRI dari 6 

program SCR lainnya. Peluang sekolah untuk mendapatkan dana CSR 

sebenarnya cukup besar. Sekolah membuat proposal, mengajukan 

permohonan dana dan pihak BRI akan melakukan survei lapangan dan 

apabila dinilai layak mendapatkan bantuan CSR maka CSR akan segera 

diberikan ke sekolah tersebut.  
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Muhamad Ali menambahkan bahwa siapapun bisa mengajukan 

proposal untuk mendapatkan bantuan CSR ke BRI. Proposal yang 

masuk akan diseleksi dan dicocokkan dengan program CSR BRI, 

selanjutnya dilaksanakan survei lapangan dan apabila disetujui akan 

dilaksanakan pemberian dana CSR ke sekolah. Berikut penjelasannya: 

“Komitmen BRI untuk membantu pendidikan tinggi kok bu, 
keuntungan BRI sebagian dialokasikan untuk CSR di bidang 
pendidikan. Sekolah bisa mengajukan proposal untuk 
bantuan CSR ini. Ini contohnya SMA 8 bukan hanya SMA 1 
mengajukan bantuan kursi untuk aula sekolah kami setujui 
dan akan kami berikan dana CSR untuk memmbelikan 
prasarana sekolah yang diminta. Sekolah ibu juga bisa kok 
mengajukan CSR ke kami” (wawancara dengan  Muhamad 
Ali, Sabtu 28 Februari  2015) 

Ketidaktahuan sekolah untuk mengajukan proposal bantuan 

CSR ke sekolah menjadi kendala sekolah untuk mendapatkan kesem-

patan memperoleh dana CSR dari BRI maupun BNI. Jejaring yang luas 

memungkinkan SMA Negeri 1 Purworejo mendapatkan kesempatan 

lebih awal. Inisiatif untuk membuat proposal, mengajukan permo-

honan bantuan ke BRI dan BNI ini yang belum terjadi di sekolah lain.  

 

Strategi Peningkatan Peran Entitas dalam Kemitraan  

Pemenuhan sarana prasarana sekolah di SMA negeri di 

Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan pola kemitraan antara 

pemerintah, komite sekolah, organisasi alumni dan pihak swasta atau 

Public, Organization, Private Partnership (POPP). Pola kemitraan ini 

terbukti efektif meningkatkan pemenuhan sarana prasarana di sekolah 

yang diteliti. Dalam pembahasan di Bab VI poin 1 di atas telah dibahas 

bagaimana sekolah menggunakan strategi untuk menjalin kemitraan 

antara pemerintah, komite sekolah, organisasi alumni dan pihak 

swasta. Namun dalam wawancara, observasi dan studi  dokumen 

ditemukan bahwa, peran masing-masing mitra masih bisa ditingkatkan 

untuk mendapatkan hasil maksimal. Diperlukan strategi yang berbeda 

dari yang sudah ada untuk bisa mengoptimalkan peran masing-masing 



Strategi Menjalin Kemitraan dan Peningkatan Peran Negara, Organisasi Masyarakat dan 
Sektor Swasta dalam Kemitraan 

229 

entitas dalam kemitraan, baik pihak pemerintah, pihak komite sekolah, 

pihak organisasi alumni maupun pihak swasta. Berikut ini rangkuman 

strategi peningkatan peran entitas dalam kemitraan: 

Tabel 6.1 Rangkuman Strategi Peningkatan Peran Entitas dalam Kemitraan 

No  Aspek Peningkatan peran 

Pemerintah  

1 Kebijakan 
pendidikan 

 Pemerintah memetakan pembagian kewenangan 
yang jelas antara tanggung jawab pemerintah, 
pemerintah daerah dan komite sekolah 

 Pemerintah membuat skema pelibatan sektor 
swasta yang jelas untuk mendukung pemenuhan 
sarana prasarana sekolah 

 Pemerintah daerah memiliki master plan capaian 

pemenuhan sarana prasarana ideal untuk sekolah 
untuk jangka pendek dan jangka panjang 

2 Finansial   Pemerintah menyediakan pendanaan pemenuhan 
sarana prasarana sekolah yang bersifat rutin 
sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap 
sekolah.  

 Pemerintah menyediakan pendanaan untuk 
perawatan dan perbaikan sarana prasarana sekolah 
yang bersifat rutin setiap tahun 

 Pemerintah meninjau ulang kebijakan penggunaan 
dana BOS 

Komite sekolah 

1 Advisory  Komite bersama sekolah merancang kebutuhan 
sarana prasarana sekolah 

 Komite sekolah memetakan kemampuan ekonomi 
siswa 

 

2 Supporting  Komite sekolah memberikan pembebasan 
sumbangan pengembangan institusi kepada siswa 
tidak mampu 

 Komite sekolah membuat skema subsidi silang 
untuk mengoptimalkan potensi yang mampu dan 
membantu yang kurang mampu 

Organisasi alumni 

1 Alumni 
participation 

 Membentuk organisasi alumni yang kuat 

 Melibatkan diri dalam perencanaan pemenuhan 
sarana prasarana 

 Mensosialisasikan skema pemenuhan sarana 
prasarana sekolah kepada alumni 

2 Alumni giving  Mengajak lebih banyak alumni berkontribusi 

 Menggalang dana secara rutin bagi sekolah 
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No  Aspek Peningkatan peran 

Pihak swasta 

1 Filantropi  Memetakan kebutuhan sarana prasarana sekolah di 
wilayah korporasi/BUMN 

 Meningkatkan filantropi ke sekolah-sekolah untuk 
pemenuhan sarana prasarana 

 

Strategi Peningkatan Peran Negara 

Peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Peraturan  ini mengatur 

banyak hal tentang peran negara atau pemerintah dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Namun yang berkaitan langsung dengan 

sarana prasarana pendidikan di sekolah adalah menetapkan kebijakan 

pendidikan bidang sarana prasarana dalam hal ini ditetapkannya 

standar sarana prasarana sekolah, dan tanggung jawab negara untuk 

mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan sistem pendidikan.  

Ayat 4 dan 5 menjelaskan kewajiban pemerintah dalam 

pendidikan adalah menyediakan pendanaan. Ayat 4 ini berbunyi 

bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem 

pendidikan nasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan 

akuntabel.  

Peran negara dalam pembangunan pendidikan direpresen-

tasikan dalam bentuk pemerintah pusat, kemudian pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Peran pemerintah ini 

antara lain: 

1. Pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota bertanggung jawab merumuskan kebijakan 

pendidikan ditingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat 

daerah kabupaten/kota. Kebijakan pendidikan kemudian 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di 

tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.  

2. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota berkewajiban menyediakan pendanaan 
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penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, provinsi dan 

daerah kabupaten/kota.  

Komitmen pemerintah untuk pembangunan pendidikan 

tertuang  dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

anggaran pendidikan minimal harus 20% dari APBN dan APBD, 

seperti dikutip berikut ini: Ayat 4: “Negara memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 

pendidikan nasional”. Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/ kota mengalokasikan dana pendidikan dengan merujuk 

pada peraturan perundang-undangan ini yaitu sekurang-kurangnya 

dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

Ayat 4 pasal 6 Peraturan Pemerintah ini juga memberi 

penjelasan tentang kewajiban pemerintah dalam pendanaan bagi 

pendidikan. Ayat ini mengatakan bahwa, pemerintah mengalokasikan 

anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sedangkan ayat 5 

mengelaborasi lebih jauh yaitu bahwa (5) Pengalokasian anggaran 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsolidasikan oleh 

Menteri. 

Peran negara sangat jelas diatur dalam peraturan tersebut, 

namun kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

terutama dalam pemenuhan sarana prasarana masih terbatas. 

Kebutuhan sarana prasarana sekolah sangat tinggi sehingga pemerintah 

tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Dalam 

pemenuhan standar sarana prasarana, pemerintah sudah menetapkan 

standar sarana prasarana yaitu Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 

yang mengatur standar sarana prasarana sekolah secara detail.  

Peran negara dalam pemenuhan standar sarana prasarana 

sekolah dalam pendanaan adalah berupa pemberian bantuan dana ke 

sekolah melalui berbagai program pemerintah seperti blog grant, dana 

hibah, DAK, dll. Pemberian dana ke sekolah-sekolah dalam berbagai 
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program tersebut belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan 

sarana prasarana sekolah. Menurut standar sarana prasarana, 

kebutuhan sekolah meliputi sarana sekolah yaitu gedung, perabot dan 

bangunan. Sedangkan prasarana sekolah adalah semua alat 

pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. 

Kebutuhan sarana prasarana juga meliputi perawatan dan 

pemeliharaan sarana prasarana sekolah. 

Dilihat dari kewajiban pemerintah dalam pembangunan 

pendidikan yang disebutkan di atas yaitu sebagai pembuat kebijakan 

publik dalam bidang pendidikan termasuk pemenuhan sarana 

prasarana dan menyediakan pendanaan penyelenggaraan pendidikan, 

maka yang ditemukan dalam penelitian adalah: 

a. Pemerintah sudah merumuskan kebijakan pendidikan di 

tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat daerah 

kabupaten/kota. Kebijakan pendidikan kemudian digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di tingkat 

nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan ini antara 

lain standar sarana prasarana sekolah yang dijadikan pedoman 

pemenuhan sarana prasarana sekolah.Namun standar sarana 

prasarana ini sangat ideal sehingga sulit dilaksanakan. 

b. Pemerintah tidak menyediakan dana untuk pemenuhan sarana 

prasarana sekolah seperti yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah dalam kebijakan bidang pendidikan yaitu standar 

sarana prasarana. 

Dengan dua kenyataan seperti tersebut di atas, sekolah harus 

mengembangkan model pemenuhan sarana prasarana sekolah yang 

paling efektif yaitu kemitraan, kerja sama antara pemerintah, komite 

sekolah, organisasi alumni dan pihak swasta. Inisiatif sekolah, 

kemampuan negosiasi dan berjejaring sangat diperlukan untuk bisa 

menjalin kemitraan ini. Dari hasil penelitian, kemitraan ini belum 

memaksimalkan peran masing-masing entitas termasuk peran 

pemerintah. Berikut adalah konstruksi peran pemerintah dari hasil 

wawancara, observasi dan studi dokumen: 
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Tabel 6.2 Strategi Peningkatan Peran Pemerintah dalam Kemitraan 

No  Aspek Peningkatan peran pemerintah 

1 Kebijakan 
pendidikan 

 Pemerintah memetakan pembagian kewenangan yang 
jelas antara tanggung jawab pemerintah, pemerintah 
daerah dan komite sekolah 

 Pemerintah membuat skema pelibatan sektor swasta 
yang jelas untuk mendukung pemenuhan sarana 
prasarana sekolah 

 Pemerintah daerah memiliki master plan capaian 
pemenuhan sarana prasarana ideal untuk sekolah 
untuk jangka pendek dan jangka panjang 

2 Finansial   Pemerintah menyediakan pendanaan pemenuhan 
sarana prasarana sekolah yang bersifat rutin sebagai 
tanggung jawab pemerintah terhadap sekolah.  

 Pemerintah menyediakan pendanaan untuk perawatan 
dan perbaikan sarana prasarana sekolah yang bersifat 
rutin setiap tahun 

Konstruksi peran negara ini menawarkan peran yang lebih 

ideal bagi negara dalam pembangunan pendidikan khususnya 

pemenuhan sarana prasarana sekolah dalam dua aspek yaitu aspek 

kebijakan dan aspek finansial. 

Aspek kebijakan pendidikan 

Konstruksi peran pemerintah dalam lingkup aspek kebijakan 

mencakup 3 hal sebagai berikut:  

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 telah mengatur 

tentang penyelenggaraan pendidikan. Dalam peraturan ini ditentukan 

tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. 

Tetapi pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam peraturan 

menteri ini bersifat umum, misalnya dicantumkan dalam permen ini 

pada: 

- Pasal 6 ayat (4) bahwa,pemerintah mengalokasikan anggaran 

pendidikan agar sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan 

secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

- Pasal 18 ayat (4) bahwa,pemerintah provinsi mengalokasikan 

anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di 

provinsi yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, 
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efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3). 

- Pasal 29 ayat (4) bahwa,pemerintah kabupaten/kota 

mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan 

nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai 

dengan kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 

Dalam ayat-ayat tersebut ditentukan bahwa pemerintah, 

pemerintah provinsi dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran 

pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan. Anggaran dari 

pemerintah seperti sudah di bahas di Bab IV adalah lebih banyak 

diperuntukkan bagi pembiayaan tendik dan operasional. Anggaran dari 

pemerintah yang diterima oleh sekolah berupa gaji guru dan karyawan 

PNS dari pemerintah pusat, dana BOS dari pemerintah pusat dan dana 

Bansek dari kabupaten. Belum ada dana rutin dari pemerintah propinsi 

yang diterima oleh sekolah.  

 Dengan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 

kabupaten untuk mengalokasikan anggaran pendidikan, sesuai UU 

Sisdiknas yang harus 20% dari total anggaran pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi dan kabupaten, seharusnya ada skema yang jelas 

untuk tanggung jawab pemerintah meliputi pemenuhan standar 

tertentu dalam SNP. Tanggung jawab pemerintah propinsi meliputi 

standar tertentu dalam SNP dan tanggung jawab pemerintah kabupaten 

meliputi standar lainnya dalam SNP. Sekolah akan mendapatkan 

gambaran yang jelas bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 

kabupaten bertanggung jawab pada pembiayaan standar tertentu dalam 

SNP. 

Dengan mengetahui bahwa pemerintah bertanggung jawab 

terhadap pemenuhan standar tertentu dalam SNP dan tidak pada 

standar lainnya, sekolah akan mengupayakan pemenuhan standar yang 

belum terpenuhi dari sumber pendanaan lainnya.  
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 Pemerintah mengatur partisipasi masyarakat dalam peraturan 

pemerintah ini yaitu pasal 188 ayat 2, bahwa peran serta masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, 

dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:  

a. penyediaan sumber daya pendidikan;  

b. penyelenggaraan satuan pendidikan;  

c. penggunaan hasil pendidikan;  

d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;  

e. pengawasan pengelolaan pendidikan;  

f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang 

berdampak pada pemangkukepentingan pendidikan pada 

umumnya; dan/atau 

g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan 

dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan 

fungsinya.  

Peran serta masyarakat dijelaskan antara lain yaitu, masyarakat 

memberikan penyediaan sumberdaya pendidikan. Pemerintah 

memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyediakan sumber 

daya pendidikan, ini berarti masyarakat dapat ikut bertanggung jawab 

menyediakan pendanaan sarana prasarana sekolah. Pemerintah 

seharusnya memetakan dengan jelas pembiayaan yang merupakan 

tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 

Ketika pemerintah menyadari bahwa pemerintah tidak mampu 

menyedikan pendanaan untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah 

secara maksimal, seharusnya pemerintah memetakan skema yang jelas 

bagaimana sektor swasta atau pihak-pihak swasta ikut terlibat aktif 

dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah dengan porsi yang tepat. 

Perusahaan dan BUMN memiliki CSR yang merupakan potensi yang 

bisa dikelola dengan skema yang jelas dari pemerintah. 

CSR dari perusahaan/BUMN dialokasikan untuk beberapa 

kegiatan seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesehatan. 

Bagi beberapa perusahaan/BUMN, pendidikan merupakan prioritas 

kegiatan CSR. Apabila dalam satu daerah terdapat beberapa perusahaan 
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dan BUMN dengan potensi CSR yang ada, pemerintah bisa memetakan 

bantuan dana CSR ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Tanpa 

dipetakan dengan cermat, banyak sekolah yang yang tidak 

mendapatkan akses informasi dana CSR dan tidak mendapatkan 

bantuan dana CSR. 

Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran 

sebesar 20% dari total anggaran daerah untuk pendidikan. Saat ini 

pemerintah daerah memberikan dana Bansek untuk sekolah yang 

besarnya disesuaikan jumlah siswa di tiap sekolah. Besarnya dana 

Bansek adalah Rp.145.000 per siswa pertahun dan dana ini 

dialokasikan untuk biaya oprasional sekolah.  

Untuk mendukung pemenuhan sarana prasarana sekolah yang 

memadai di semua sekolah dalam waktu yang sama, pemerintah daerah 

tidak akan memiliki dana yang cukup. Pemerintah daerah seharusnya 

memiliki master plan capaian pemenuhan sarana prasarana sekolah 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di Kabupaten 

Purworejo, terdapat 11 SMA  negeri, 43 SMP negeri dan 534 SD negeri. 

Pemerintah membuat master plan dalam lima tahun ke depan ada 5 

SMA, 10 SMP dan 25 SD yang harus memiliki prasarana sekolah atau 

bangunan sekolah yang representatif. Maka dalam 1 tahun anggaran 

pemerintah menyediakan pendanaan untuk revitalisasi prasarana 1 

SMA, 2 SMP dan 3 SD di seluruh kabupaten. Tahun depannya dengan 

pola yang sama, maka dalam lima tahun akan terdapat 5 SMA, 10 SMP 

dan 15 SD yang memiliki prasarana yang bagus. Lima tahun berikutnya 

pada masa pemerintahan bupati  berikutnya program ini dilanjutkan. 

Maka dalam waktu 20 tahun misalnya, seluruh prasarana sekolah akan 

representatif semua. Demikian berulang lima tahun berikutnya pada 

tahap rehab atau revitalisasi sehingga prasarana seluruh sekolah akan 

bagus.  

Apabila pemerintah daerah tidak mampu mengalokasikan 

anggaran untuk master plan ini, pemerintah daerah mengajukan 

proposal ke pemerintah propinsi atau pemerintah pusat sehingga setiap 

daerah memiliki rancangan capaian berkesinambungan untuk 

memenuhi sarana prasarana sekolah.  
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Aspek Finansial 

Kebutuhan sekolah untuk pemenuhan sarana prasarana sangat 

tinggi, yang bisa dilihat dalam Tabel 5.1 bahwa, kebutuhan sarana 

prasarana meliputi pengadaan prasarana yang meliputi 18 poin dari 

lahan sampai lapangan olahraga, pengadaan prasarana dari meja kursi 

siswa dalam kelas sampai peralatan di kamar mandi siswa dan 

perawatan dan perbaikan semua sarana prasarana sekolah.  

Pemerintah seharusnya menyediakan pendanaan rutin yang 

diterima sekolah setiap tahun yang khusus dialokasikan untuk 

pemenuhan sarana prasarana sekolah. Apabila pemenuhan sarana 

prasarana sekolah merupakan tanggung jawab masyarakat sepenuhnya 

atau sebagian besar, beban masyarakat akan tinggi dan akan 

memberatkan masyarakat. Mahalnya pendidikan yang akhir-akhir ini 

dikeluhkan masyarakat adalah karena, salah satunya memang tidak 

adanya sumber pembiayaan pembangunan pendidikan untuk sarana 

prasarana dari pemerintah yang bersifat rutin.  

Salah satu dari kebutuhan pemenuhan sarana prasarana adalah 

perawatan dan perbaikan. Untuk bisa melaksanakan perawatan dan 

perbaikan, dari bangunan sampai lapangan olahraga dan perawatan 

serta perbaikan prasarana pembelajaran dari meja kursi, komputer dan 

seterusnya, sekolah membutuhkan dana yang sangat tinggi.  

Pekerjaan perawatan dan perbaikan tidak bisa ditunda atau 

dikesampingkan karena menyangkut keindahan lingkungan, Kenya-

manan dan keamanan siswa di sekolah. Perawatan di sekolah meliputi 

pekerjaan pengecatan, pemeliharaan asset, pemeliharaan lingkungan.  

Pemerintah selama ini tidak menyediakan pendanaan khusus 

untuk perawatan dan perbaikan sarana prasarana sekolah, hanya boleh 

diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan 

serta Bansek. Pendanaan perawatan dan perbaikan prasarana sekolah 

yang paling tinggi adalah rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium 

dan ruang perkantoran. Rehabilitasi ruang kelas, perkantoran, ruang 

laboratorium, mushola dan ruang lain membutuhkan dana yang besar 

apabila sekolah harus memperbaiki rangka atap. Perbaikan meja kursi 
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siswa dengan jumlah besar akan membebani sekolah dengan biaya 

perawatan dan perbaikan yang tinggi pula. Apabila pemerintah meng-

alokasikan dana rutin untuk perawatan dan perbaikan ini, maka beban 

masyarakat untuk menanggung biaya perawatan dan perbaikan sarana 

prasarana sekolah bisa lebih rendah.  

Dari 3 SMA yang diteliti, sekolah membebankan pendanaan 

baik pengadaan maupun perawatan dan perbaikan ini kepada orang tua 

siswa.  

 

Strategi Peningkatan Peran Organisasi Komite Sekolah dan 

Organisasi Alumni 

Strategi Peningkatan Peran Komite Sekolah  

Pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Pemerintah menetapkan 

kebijakan pendidikan dan mengalokasikan pendanaan untuk pem-

bangunan pendidikan, demikian juga dalam fokus penelitian ini yaitu 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah menengah Kabu-

paten Purworejo. Pemerintah memiliki  sumberdaya yang terbatas dan 

tidak mampu memenuhi semua kebutuhan pemenuhan sarana pra-

sarana sekolah, oleh karena itu peran serta masyarakat menjadi sangat 

penting dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. Pemerintah 

membutuhkan peran serta masyarakat dan pihak swasta untuk melak-

sanakan pembangunan.Pemerintah bermitra dalam kemitraan untuk 

melakukan pembangunan bersama untuk mencapai tujuan bersama.  

Dilihat dari pemenuhan sarana prasarana, peran komite 

sekolah untuk membantu menggalang dana dari masyarakat menjadi 

sangat signifikan. Dana dari pemerintah didukung dana dari komite 

sekolah atau masyarakat serta pihak swasta menjadi sumber pendanaan 

dalam pemenuhan standar sarana prasarana sekolah. Untuk penelitian 

ini, data peran serta masyarakat dalam pemenuhan sarana prasarana 

sekolah bisa dilihat pada Tabel 5.12. 5.13 dan 5.14. tentang rekab 

pemenuhan sarana prasarana sekolah dimana pemenuhan kebutuhan 
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sarana prasarana didanai dari pemerintah, masyarakat, alumni dan 

pihak swasta.  

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, peran komite sekolah 

dalam pemenuhan sarana prasarana sangat tinggi. Partisipasi komite 

sekolah sampai pada tahapan kemitraan atau partnership. Orang tua 

siswa bermitra sejajar dengan pemerintah dalam penyediaan dana 

sarana prasarana sekolah. Bahkan untuk tahun-tahun tertentu dana 

dari masyarakat bisa lebih besar dari dana dari pemerintah, khususnya 

pada pemenuhan sarana prasarana sekolah. Peran komite bisa 

maksimal dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Tabel 6.3 Strategi Peningkatan Peran Organisasi Komite dalam Kemitraan 

No Aspek  Peningkatan peran komite sekolah 

1 Advisory  Komite bersama sekolah merancang kebutuhan sarana 
prasarana sekolah 

 Komite sekolah memetakan kemampuan ekonomi siswa 

2 Supporting  Komite sekolah memberikan pembebasan sumbangan 
pengembangan institusi kepada siswa tidak mampu 

 Komite sekolah membuat skema subsidi silang untuk 
mengoptimalkan potensi yang mampu dan membantu 
yang kurang mampu 

 

Komite sekolah bisa ditingkatkan perannya dalam pemenuhan 

sarana prasarana sekolah dengan beberapa strategi. Dari aspek advisory 

dan aspek supporting, komite sekolah dapat mengoptimalkan peran 

komite dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. Berikut 

pembahasan masing-masing strategi tersebut: 

a) Aspek Advisory 

Salah satu fungsi komite sekolah lewat pengurus komite adalah 

memberikan saran atau masukan ke sekolah tentang penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah. Saran atau masukan ini akan bermanfaat dalam 

perbaikan program-program sekolah. Berkenaan dengan pemenuhan 

sarana prasarana sekolah, komite seharusnya terlibat secara aktif dalam 

perencanaan kebutuhan sarana prasarana sekolah. Pengurus komite 

ikut berperan serta dalam kegiatan merencanakan kebutuhan sarana 

prasarana sekolah. Untuk ikut serta secara mendalam dalam 
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pemenuhan standar lain dalam SNP misalnya standar isi, standar 

proses, SKL maupun penilaian, komite sekolah mungkin memiliki 

keterbatasan. Namun pengurus komite sekolah dapat secara aktif ikut 

terlibat dalam program pemenuhan sarana prasarana terutama dalam 

merencanakan kebutuhannya.  

Dengan ikut terlibat secara aktif, pengurus komite akan 

mengetahui jumlah kebutuhan pemenuhan sarana prasarana selama 

satu tahun. Dengan mengetahui kebutuhan sarana prasarana sekolah 

secara detail, komite akan mengetahui jumlah pembiayaan yang 

dibutuhkan. Komite tidak hanya memberikan tanda tangan dan cap 

tanpa memahami kebutuhan sarana prasarana sekolah dan tidak 

mengetahui jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh sekolah. 

Dengan mengetahui jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, pengurus 

komite akan mencari cara, berinisiatif dan bernegosiasi dengan anggota 

komite, pihak sekolah atau pemangku kepentingan lainnya untuk 

mencukupi kebutuhan pembiayaan tersebut.  

Pengurus komite bertanggung jawab menggalang dana bagi 

pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah. Pada kegiatan 

penggalangan dana inilah diperlukan strategi yang baik yaitu 

memetakan kemampuan ekonomi siswa. Pemetaan ini sangat 

diperlukan oleh sekolah dan komite untuk melihat potensi yang 

dimiliki komite sekolah untuk mendukung pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. Program-program sarana prasarana yang 

direncanakan dibuat urutan prioritasnya dan disesuaikan dengan hasil 

pemetaan kemampuan ekonomi siswa. Pemetaan ini akan berguna 

untuk menggali potensi siswa-siswa yang mampu dan yang kurang 

mampu. Siswa-siswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi 

disarankan menyumbang pengembangan institusi atau sarana prasarana 

dengan lebih tinggi. Siswa-siswa yang kurang mampu dipetakan untuk 

mendapatkan bantuan ketika ada program yang tepat.  

b) Aspek finansial 

Dana BOS dari pemerintah telah mampu membebaskan para 

siswa yang tidak mampu untuk tidak membayar sumbangan 
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operasional sekolah. Pembebasan sumbangan operasional sekolah ini 

bervariasi dari 100%, 75%, 50% dan 25%, tergantung kondisi ekonomi 

siswa dan jumlah dana BOS yang tersedia. Dana BOS sangat membantu 

siswa yang kurang mampu untuk tetap bersekolah dan tidak terbebani 

dengan kewajiban membayar sumbangan operasional ke sekolah. 

Namun dana BOS tidak mencakup sumbangan pengembangan institusi 

sehingga siswa tidak mampu tetap harus membayar sumbangan 

pengembangan institusi ke sekolah.  

Untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau bagi 

masyarakat, komite seharusnya memberikan pembebasan sumbangan 

pengembangan institusi kepada siswa yang kurang mampu. 

Pembebasan sumbangan pengembangan institusi ini akan mengurangi 

beban siswa yang tidak mampu dan memungkinkan siswa yang kurang 

mampu tetap bisa bersekolah. Namun komite harus cermat ketika di 

sekolah terdapat banyak siswa yang tidak mampu sedangkan 

kebutuhan pemenuhan sarana prasarana tinggi dan tidak ada dana 

rutin dari pemerintah. Apabila tidak dilaksanakan dengan cermat hal 

ini bisa mengganggu pemenuhan sarana prasarana di sekolah, dan tidak 

terpenuhinya sarana prasarana di sekolah bisa mengganggu layanan 

pendidikan di sekolah.  

Orang tua siswa memiliki kemampuan ekonomi yang beragam. 

Setelah pengurus komite sekolah memiliki peta kemampuan ekonomi 

siswa/orang tua siswa, pengurus komite dapat menggunakan hasil 

pemetaan tersebut. Siswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi 

tinggi memiliki potensi yang lebih besar untuk memberikan 

sumbangan pengembangan institusi ke sekolah. Potensi ini dapat 

dimanfaatkan oleh pengurus komite sekolah untuk membuat skema 

subsidi silang yaitu siswa dengan kemampuan ekonomi tinggi 

membayar sumbangan pengembangan institusi yang lebih tinggi dan 

siswa dengan kemampuan ekonomi yang rendah dibebaskan dari 

membayar sumbangan pengembangan institusi.  

Skema subsidi silang akan membantu sekolah tetap dapat 

melaksanakan pemenuhan sarana prasarana sekolah, menggali potensi 
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yang dimiliki orang tua siswa dan membantu siswa kurang mampu 

untuk tetap bersekolah.   

 

Strategi Peningkatan Peran Organisasi Alumni 

Alumni merupakan masyarakat yang memiliki hubungan 

paling dekat dengan sekolah. Menurut Geiger (2005), semakin tinggi 

kepuasan alumni terhadap pengalaman belajarnya saat mereka berada 

di kampus, semakin besar keterlibatan dan partisipasinya terhadap 

almamater. Geiger melakukan penelitian tentang keterlibatan dan 

partisipasi alumni terhadap almamater di perguruan tinggi. Ia 

menyimpulkan bahwa “the higher the level of satisfaction with the 
academic experience, the more likely alumni are to give and/or 
participate with the university”. 

 Keterlibatan organisasi alumni memberikan arti pada 

pengembangan sekolah. Penelitian-penelitian di jurnal pendidikan 

menunjukkan tinginya keterlibatan alumni dalam pengembangan 

program di universitas. Bahkan Geiger menuliskan bahwa, akademi 

dan universitas sangat tergantung secara financial terhadap alumni. 

Johnson dan Eickel (dalam Geiger, 2005) menyatakan bahwa, 

keterlibatan alumni yang paling nyata adalah kontribusi keuangan bagi 

almamater. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya keterlibatan 

alumni dalam pengembangan almamater. Geiger menyimpulkan ada 7 

faktor yaitu: 

1. Keterlibatan siswa saat masih belajar di almamater 

2. Keterlibatan setelah menjadi alumni di almamter 

3. Tradisi almamater dan prestise 

4. Keberhasilan ekonomi 

5. Keterikatan emosional dan kualitas hubungan antara alumni 

dan almamater 

6. Keberhasilan akademik 

7. Kepuasan menyeluruh antara alumni dengan almamater 
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Keterlibatan alumni dibedakaan menjadi dua oleh Geiger, yaitu 

alumni giving dan alumni participation. Alumni giving adalah donasi 

yang dilakukan alumni sedangkan alumni participation adalah partisi-

pasi alumni dalam berbagai kegiatan almamater. Geiger dalam peneliti-

annya menyimpulkan, dalam keterlibatan alumni ditemukan lebih 

tinggi angka alumni giving dibandingkan alumni participation. Hal ini 

karena alumni giving bisa dilakukan dengan dikirimkan saja melalui 

transfer atau pos sedangkan alumni participation membutuhkan waktu, 

energi dan lain lain. Temuan Geiger yang menarik adalah siswa-siswa 

yang puas secara akademik lebih tinggi keterlibatannya dalam alumni 
giving, sedang siswa-siswa yang puas dalam kegiatan ekstrakurikuler 

lebih tinggi keterlibatannya dalam alumni participation.  

 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 almammater, yaitu 

kepuasan siswa, hubungan alumni dengan organisasi alumni, kesadaran 

alumni dan demographic alumni. Menurut mereka semakin tinggi 

kepuasan siswa saat belajar, semakin tinggi keterlibatan mereka dalam 

donasi alumni. Kemudian setelah menjadi alumni, fungsi organisasi 

atau asosiasi alumni menjadi penentu berapa banyak alumni yang mau 

terlibat dalam donasi alumni. Semakin baik asosiasi alumni mengajak 

alumni lainnya, akan semakin tinggi keterlibatan alumni terhadap 

pengembangan almamater. Yang terakhir faktor demografi, disimpul-

kan bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi alumni semakin tinggi 

keterlibatan mereka dalam donasi alumni.  

Tantangan bagi pengurus organisasi alumni adalah bagaimana 

meningkatkan peran alumni dalam pemenuhan sarana prasarana 

sekolah. Berikut ini adalah strategi yang dapat meningkatkan peran 

organisasi alumni: 

Tabel 6.4 Strategi Peningkatan Peran Organisasi Alumni dalam Kemitraan 

No  Aspek Peningkatan peran alumni 

1 Alumni 
participation 

 Membentuk organisasi alumni yang kuat 

 Melibatkan diri dalam perencanaan pemenuhan 
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No  Aspek Peningkatan peran alumni 

sarana prasarana 

 Mensosialisasikan skema pemenuhan sarana 
prasarana sekolah ke alumni 

2 Alumni giving  Mengajak lebih banyak alumni berkontribusi 

 Menggalang dana secara rutin bagi sekolah 

Peningakatan peran organisasi alumni bisa ditingkatakan 

dengan strategi sebagai berikut: 

a) Aspek Alumni Participation 

Alumni participation adalah partisipasi alumni dalam kegiatan- 

kegiatan yang diselenggarakan organissi alumni untuk almamater. 

Tanpa adanya organisasi alumni yang kuat, sulit bagi alumni untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah secara 

individual. Dalam penelitian di 3 SMA yang diteliti, baru SMA Negeri 

1 Purworejo yang memiliki organisasi alumni yang kuat yang mampu 

memberikan kontribusi yang tinggi kepada sekolah.  

Pembentukan organisasi alumni yang kuat bisa diinisiasi oleh 

sekolah dengan mengundang alumni-alumni yang berpengaruh dan 

mengajak mereka untuk membentuk organisasi alumni. Organisasi 

alumni membutuhkan organisator yang mampu mengajak dan 

memberdayakan alumni lain untuk bergabung dan terlibat aktif dalam 

kegiatan-kegiatan organisasi. 

Organisasi alumni yang sudah kuat memiliki potensi besar 

untuk berkontribusi ke sekolah. Organisasi ini akan berkontribusi aktif 

dengan mengetahui kebutuhan sekolah. Dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah, organisasi alumni dapat terlibat dalam perencanaan 

pemenuhan sarana prasarana sekolah. Dengan terlibat dalam  

perencanaan, organisasi alumni akan mengetahui kebutuhan sekolah, 

bahkan organisasi alumni akan bisa menyumbangkan saran dan 

masukan tentang perencanaan sarana prasarana sekolah.  

Seperti yang dilaksanakan oleh Muda Ganesha, organisasi 

alumni dari SMA Negeri 1 Purworejo, mereka ikut terlibat aktif dalam 

perencanaan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi pemikiran 

dengan membuat proyek pembangunan gedung baru dan desain baru 
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untuk sekolah. Mereka terlibat membuat perencanaan dengan 

menggambar desain sekolah, memetakan potensi pembangunannya 

dan melaksanakan pembangunannya.  

Salah satu strategi meningkatkan peran organisasi alumni 

adalah mensosialisasikan skema pemenuhan sarana prasarana sekolah 

kepada alumni. Sosialisasi ini akan menarik lebih banyak potensi 

alumni untuk berkontribusi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui 

pertemuan anggota, melalui web alumni, atau melalui group media 

sosial.  

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, sosialisasi program-

program sekolah disebarkan oleh Muda Ganesha melalui pertemuan 

anggota yang diadakan dengan cara tidak formal misalnya di rumah 

pengurus, di rumah makan atau di sekolah, melalui media sosial seperti 

group facebook, dan group blackberry messanger serta group whatsapp. 

Sosialisasi melalui group ini sangat efektif, selain membuat para 

anggota mendapat informasi tentang program sekolah, anggota juga 

terkoneksi satu sama lain dan hal ini meningkatkan ikatan emosi para 

anggota menjadi lebih erat.  

b) Aspek  filantropi 

Salah satu potensi alumni untuk berkontribusi ke almamater 

adalah penggalangan dana bagi pelaksanaan program sekolah. 

Organisasi alumni memiliki banyak program kegiatan yang salah 

satunya adalah penggalangan dana alumni untuk sekolah. Pengurus 

organisasi alumni dapat meningkatkan peran organisasi dalam 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah dengan mengajak 

lebih banyak alumni untuk berkontribusi. Cara ini ditempuh dengan 

sosialisasi program ke anggota, membuka rekening untuk mengirimkan 

sumbangan anggota dan membuat laporan penggunaan dana ke 

anggota.  

Di organisasi alumni Muda Ganesha, setiap angkatan memiliki 

kepengurusan sendiri yang dapat mengajak anggotanya untuk 

berkontribusi ke sekolah. Masing-masing bendahara angkatan 

membuka rekening untuk mengumpulkan kontribusi anggota dan 
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nantinya menyetorkan ke bendahara induk di Jakarta. Tiap 

angkatanpun memiliki kelompok atau kepengurusan tiap kelas seperti 

ketika mereka masih bersekolah dahulu. Misalnya alumni dari kelas 

IPA 3 memiliki kelompok sendiri dan mereka akan bergabung ke 

angkatannya. Ikatan alumni di masing-masing kelas ini cukup kuat, 

kemudian mereka membentuk ikatan dalam angkatan dan berbagai 

angkatan tersebut bergabung dalam Muda Ganesha.  

Kontribusi alumni akan terkumpul dengan baik apabila tiap 

angkatan memiliki program penggalangan dana secara rutin, tidak 

hanya insidental sehingga organisasi alumni mampu menggalang dana 

secara terus menerus, tidak memberatkan dan menggali potensi yang 

dimiliki. Penggalangan dana rutin ini tidak harus bersifat rutin tiap 

bulan seperti membayar sumbangan ke sekolah bagi para siswa, tetapi 

dapat ditempuh dengan cara lain. Di angkatan tertentu Muda Ganesha 

misalnya, iuran dilakukan pada saat anggota aktif organisasi alumni 

mengadakan pertemuan setiap bulan atau setiap dua bulan sekali. 

Anggota akan memberi iuran sesuai kemampuan dan iuran 

dimasukkan dalam rekening angkatan. Apabila tiap angkatan 

melakukan hal yang sama, maka akanada penggalangan dana yang 

besar yang sangat bermanfaat bagi sekolah. Peningkatan peran alumni 

melalui alumni participation dan alumni giving akan memberikan 

kontribusi lebih besar bagi sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan di  sekolah.  

Dilihat dari teori modal sosial, ikatan yang dibangun oleh 

organisasi alumni ini adalah bridging, yaitu hubungan antar rasa 

memiliki identitas yang sama misalnya teman jauh, teman kerja atau 

asosiasi. Dalam hal ini sesama angota Muda Ganesha memiliki ikatan 

dalam asosiasi, merasa sama-sama memiliki almamater yang sama, 

terikat dalam sebuah asosiasi alumni yaitu Muda Ganesha. Dalam teori 

modal sosial, bridging ini adalah ikatan untuk bersama-sama 

memelihara kekayaan kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya, sedangkan dalam kemitraan POPP ini, alumni bersama-

sama memelihara kekayaan kolektif milik almamater demi 

meningkatkan layanan yang baik untuk adik kelasnya. Bridging ini 



Strategi Menjalin Kemitraan dan Peningkatan Peran Negara, Organisasi Masyarakat dan 
Sektor Swasta dalam Kemitraan 

247 

menjadi modal sosial yang kuat bagi Muda Ganesha untuk 

meningkatkan kontribusi dan partisipasi anggota ke organisasi dan dari 

organisasi ke almamater.  

 

Strategi Peningkatan Peran Swasta 

The Role of the State in a changing World (World 
Development Report, 1998) menggambarkan adanya shift atau 

pergeseran penting peranan negara yang dominan dalam pelaksanaan 

pembangunan melalui perencanaan ekonomi, ke arah pemanfaatan 

ekonomi dan mekanisme pasar sebagai dasar pengambilan kebijakan 

pemerintahan dan keputusan (transaksi) ekonomi oleh masyarakat 

sendiri,yang semula semua strategi dan kebijaksanaan yang mendorong 

pembangunan sosial ekonomi dilakukan oleh pemerintah, mulai 

bergeser dan berkembang ke arah upaya utama pembangunan melalui 

peran masyarakat, khususnya sektor swasta. 

Dikatakan bahwa, peran pemerintah ke depan akan semakin 

berkurang dan peran swastalah  yang justru menjadi lebih besar dalam 

menggerakkan perekonomian dan pembangunan. Pemerintah lebih 

menjalankan fungsi regulator dan fasilitator yang mengarahkan proses 

dan tujuan pembangunan. Pemerintah tidak lagi menjadi inisiator 

maupun operator dalam pembangunan. Peran inisiator dan operator 

akan banyak dilakukan oleh masyarakat dan kalangan usaha swasta. 

Dengan demikian, masyarakat bukan lagi sekedar menjadi obyek tetapi 

menjadi subyek pembangunan.  

Teori kemitraan menegaskan pentingnya kerjasama antara 

pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pembangunan. 

Pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan 

prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good governance yang 

dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai 

model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.  

Peningkatan peran pihak swasta dalam pembangunan 

pendidikan khususnya pemenuhan sarana prasarana menjadi penting, 

ketika penyediaan pembiaayan dari pemerintah tidak memenuhi 
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semua kebutuhan sekolah, diperlukan partisipasi masyarakat dan 

partisipasi pihak swasta secara nyata untuk ikut bertanggung jawab 

dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. Pihak swasta memiliki 

program CSR yang dapat membantu sekolah dalam pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. Namun program ini belum bisa dinikmati oleh 

semua sekolah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain tidak 

adanya perusahaan di daerah dimana sekolah itu berada atau tidak ada 

jejaring untuk mendapatkan CSR. Kecenderungan yang terjadi adalah 

bahwa perusahaan melaksanakan CSR di wilayah sekitar perusahaan.  

Perusahaan melaksanakan CSR dalam cakupan wilayah yang  dibagi ke 

dalam 3 ring (zona), 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.  

Peningkatan peran swasta dilaksanakan dengan strategi sebagai 

berikut: 

Perusahaan atau BUMN yang berada di suatu wilayah,  

cenderung memberikan program CSR-nya di wilayah tersebut. Untuk 

CSR di bidang pendidikan akan sangat bermanfaat apabila perusahaan 

mengetahui kebutuhan sekolah-sekolah dan memberikan program CSR 

seperti yang dibutuhkan sekolah. Perusahaan sebaiknya memetakan 

kebutuhan sekolah untuk memberikan program yang tepat ke sekolah.  

Dalam penelitian ditemukan bahwa, hal ini sudah dilakukan 

beberapa BUMN di Kabupaten Purworejo, BRI Kutoarjo misalnya 

memberikan kebutuhan sekolah berupa kursi untuk aula SMA Negeri 8 

Purworejo, BRI memberikan ruang kelas baru untuk SMA Negeri 1 

Purworejo. Pemberian CSR yang tidak sesuai kebutuhan sekolah tidak 

akan memberikan manfaat yang besar bagi sekolah.  

Kebutuhan sekolah yang belum banyak mendapatkan 

pembiayaan dari pemerintah adalah pemenuhan sarana prasarana 

sekolah. Perusahaan/BUMN dapat memanfaatkan peluang ini untuk 

berkontribusi kesekolah melalui program CSR-nya. Perusahaan 

memiliki potensi besar untuk ikut membangun sarana prasarana 

sekolah. Perusahaan seharusnya meningkatkan filantropi ke sekolah- 
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sekolah, memberikan lebih banyak dana bantuan CSR ke sekolah 

berdasarkan pemetaan kebutuhan sekolah yang telah dibuat. Sosialisasi 

program CSR ke sekolah lebih ditingkatkan sehingga sekolah memiliki 

akses informasi yang tepat dan menindaklanjutinya. 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa strategi menjalin 

kemitraan yang dilakukan sekolah menentukan keberhasilan 

kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat yaitu komite 

sekolah dan organisasi alumni dan pihak swasta dalam pemenuhan 

sarana prasarana sekolah. Masing-masing sekolah memiliki cara yang 

berbeda dalam melaksanakan strategi menjalin kemitraan.Masing–

masing sekolah melaksanakan strategi yang berbeda untuk menjalin 

kemitraan dan meningkatkan peran pemerintah, organisasi orang tua 

siswa, organisasi alumni dan sektor swasta dalam kemitraan guna 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Strategi yang dilakukan SMA 

Negeri 1 Purworejo untuk menjalin kemitraan agar pemenuhan sarana 

prasarana sekolah bisa dilaksanakan adalah dengan 1) Menyusun 

Program Kerja Sarana Prasarana, 2) Mensosialisasikan kepada 

Pemangku Kepentingan, 3) Mengajukan Proposal ke Pemerintah, 4) 

Melibatkan organisasi alumni, 5) Melibatkan Pihak Swasta. Strategi ini 

berjalan dengan baik di SMA Negeri 1 Purworejo. Organisasi alumni 

Muda Ganesha yang sudah kuat memungkinkan sekolah untuk 

melibatkan alumni dalam pemenuhan sarana prasarana. Organisasi 

alumni Muda Ganesha memberikan kontribusi yang berarti dalam 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan berupa 3 ruang kelas baru, 

tangga dan kamar mandi serta prasarana pendidikan seperti komputer, 

dan buku. SMA Negeri 1 Purworejo sudah melibatkan pihak swasta 

seperti BRI, BNI dan beberapa perusahaan lain untuk memberikan CSR 

pendidikan. Hal ini bisa dilaksanakan karena jejaring alumni yang kuat  

memberikan informasi tentang CSR perusahaan yang dapat diakses 

oleh sekolah. Dengan strategi ini SMA Negeri 1 Purworejo dapat 

menjalin kemitraan untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

Berbeda dengan SMA Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 3 

Purworejo dan SMA Negeri 9 Purworejo dapat melaksanakan 

kemitraan dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan namun 
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hanya melibatkan 2 entitas yaitu pemerintah dan organisasi masyarakat 

komite sekolah/orang tua siswa. SMA Negeri 3 Purworejo dan SMA 

Negeri 9 Purworejo melibatkan pemerintah dan orang tua siswa untuk 

bersama-sama bertanggung jawab memenuhi standar sarana prasarana. 

Dua sekolah ini belum melibatkan organisasi alumni karena belum 

adanya organisasi alumni yang kuat seperti di SMA Negeri 1 

Purworejo. Sekolah juga belum melibatkan pihak swasta untuk 

berkontribusi dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan karena 

belum adanya akses ke perusahaan dan informasi  tentang CSR yang 

dapat sekolah akses.  

Selain pihak sekolah melaksanakan strategi menjalin kemitran, 

masing-masing entitas kemitraan juga memiliki strategi. Pemerintah 

mensyaratkan bantuan imbal swadana untuk melibatkan masyarakat 

berperan serta dalam pembangunan sarana prasarana sekolah. 

Organisasi komite sekolah, organisasi alumni dan pihak swasta juga 

memiliki strategi menjalin kemitraan dengan sekolah. Strategi yang 

tepat akan menghasilkan kemitraan yang kuat yang nantinya akan 

memberi kebermanfaatan dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. 


