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Bab VII 

MODAL SOSIAL YANG MELANDASI 

PRINSIP-PRINSIP KEMITRAAN DALAM 

PUBLIC ORGANIZATION PRIVATE 

PARTNERSHIP  

 

Ketika peran pemerintah tidak mampu memenuhi sarana 

prasarana sekolah secara maksimal, kemitraan adalah sebuah jawaban. 

Pemenuhan sarana prasarana dilaksanakan dengan kemitraan antara 

pemerintah, organisasi masyarakat yaitu komite sekolah dan organisasi 

alumni, dan pihak swasta. Kemitraan adalah ciri utama pembangunan. 

Banyak ahli dan sumber yang memberikan pendapat yang berbeda 

tentang kemitraan. Fowler (2000) menerangkan bahwa, kemitraan 

memiliki karakteristik antara lain jangka panjang, tanggung jawab 

bersama, kewajiban bersama, kesetaraan, saling menguntungkan dan 

seimbang dalam kekuasaan. World Bank (1998) menjelaskan, 

partnership sebagai hubungan kerja sama antara kesatuan-kesatuan 

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian 

peran dan kerja yang saling menguntungkan dan disetujui.  

Dalam buku Guide to Partneship Building menjelaskan bahwa 

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

transparency/transparansi dan (3) mutual benefits/keuntungan 

bersama. Bayle dan Dolan (2011) mengutip Mohiddin (1998) 

mengatakan bahwa, kemitraan adalah tingkatan hubungan kerja yang 

paling tinggi antar orang untuk membawa bersama-sama komitmen 

menuju tujuan bersama, diikat oleh pengalaman yang lama dalam 

bekerja sama dan dilanjutkan dengan adanya visi yang sama. Kemitraan 

erat hubungannya dengan sharing dan kepercayaan. Sedangkan 

Gutierrez (2008) mengatakan bahwa, kemitraan mendorong equality, 
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respect, reciprocity and ownership atau kesetaraan, penghormatan, 

berbalas dan kepemilikan.  

Kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat yaitu 

komite sekolah dan organisasi alumni, dan pihak swasta bisa berjalan 

dengan baik karena memegang prinsip prinsip kemitraan. Prinsip- 

prinsip kemitraan ternyata adalah unsur-unsur modal sosial yang 

dimiliki oleh masyarakat. Unsur modal sosial yang menjadi prinsip 

kemitraan seperti yang disebutkan oleh Wanni (2010), Dochas (2010) 

dan Crawford (2003) antara lain Reciprocity, Accountability, Join 
decision making, Respect, Trust, Transparency, Sustainability dan 

Mutual interest. 

Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya bahwa, 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah SMA negeri 

Kabupaten Purworejo dilaksanakan dengan model kemitraan antara 

pemerintah, organisasi masyarakat yaitu komite sekolah dan organisasi 

alumni serta pihak swasta. Pemerintah menentukan kebijakan 

pendidikan berupa aturan-aturan yang digunakan sebagai pedoman 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah dan memberikan 

pendanaan untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah. Pemerintah 

bagaimana pun juga tidak mampu untuk mendanai semua pemenuhan 

sarana prasarana di semua sekolah karena keterbatasan sumber daya, 

karena itu peran dan partisipasi masyarakat dan pihak swasta 

merupakan jawaban untuk itu.  

 Masyarakat hadir dalam organisasi masyarakat yaitu komite 

sekolah atau orang tua siswa dan organisasi alumni dari sekolah. Orang 

tua siswa dalam organisasi komite sekolah bersama-sama pemerintah 

dan pihak swasta melaksanakan pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan di sekolah. Hasil penelitian di 3 sekolah negeri yaitu SMA 

Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 3 Purworejo dan SMA Negeri 9 

Purworejo menunjukan bahwa peran organisasi masyarakat dalam 

pemenuhan sarana prasarana dalam memberikan kontribusi pendanaan 

jauh lebih besar dibanding pemerintah dan pihak swasta. Dilihat dari 

teori partisipasi  Arnstein (1969), partisipasi masyarakat dalam 

pemenuhan sarana prasarana sekolah mencapai tingkatan citizen 
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power atau kekuatan pada masyarakat yaitu tingkat kemitraan. Peran 

organisasi masyarakat lewat komite sekolah yang demikian tinggi 

dalam pemenuhan sarana prasarana dapat berjalan dengan baik karena 

potensi modal sosial yang mereka miliki, yang menjadi prinsip-prinsip 

kemitraan yang dilaksanakan. 

Peran komite sekolah, peran organisasi alumni dan pihak 

swasta yang tinggi untuk bersama-sama pemerintah melaksanakan 

tanggung jawab bersama dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah 

dilandasi oleh prinsip-prinsip nilai yang kuat berupa modal sosial. 

Wanni (2010), Dochas (2010) dan Crawford (2003) menekankan 

bahwa, kemitraan dapat berjalan dengan baik apabila dalam kemitraan 

yang dilaksanakan masing-masing mitra mengedepankan kemauan 

berbuat baik atau membalas perbuatan baik, menjaga akuntabilitas, 

membuat keputusan secara bersama-sama antar mitra, saling 

menghormati, saling percaya, mengedepankan transparansi, bermitra 

untuk jangka waktu yang lama atau keberlanjutan dan melaksanakan 

kemitraan demi kepentingan bersama.  

Dalam penelitian ini, ditemukan nilai-nilai yang tidak 

termasuk dalam teori prinsip-prinsip kemitraan yang telah ada. 

Ditemukan nilai-nilai modal sosial yang melandasi kemitraan dapat 

berjalan dengan baik. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.1 Rangkuman Nilai-nilai Modal Sosial  yang Melandasi Prinsip-prinsip 

Kemitraan POPP 

No Modal Sosial yang Melandasi Prinsip Kemitraan 
yang Ditemukan dalam POPP 

1 Inisiatif 

2 Negosiasi 

3 Jejaring 

4 Tanggung jawab  

5 Filantropi 

 

Dari prinsip kemitraan yang ditawarkan Wanni (2010), Dochas 

(2010) dan Crawford (2003) ditemukan bahwa, nilai-nilai tersebut 

sangat kuat dilaksanakan dan mendukung jalannya kemitraan POPP. 

Selain prinsip-prinsip tersebut, ditemukan prinsip-prinsip yang justru 
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melandasi pelaksanaan kemitraan di sekolah yang belum disebutkan 

dalam prinsip kemitraan oleh Wanni, Dochas  dan Crawford  yaitu 1) 

inisiatif, 2) negosiasi, 3) jejaring, 4) fact finding dan 5) kedermawanan. 

Berikut pembahasan prinsip-prinsip tersebut: 

 

Reciprocity 

Prinsip-prinsip kemitraan ini menjadi dasar terlaksananya 

program kemitraan yang baik. Salah satu prinsip kemitraan adalah 

reciprocity atau berbalasan. Reciprocity diartikan sebagai merespon 

tindakan positif dengan tindakan positif yang lain sehingga 

menghasilkan tindakan-tindakan yang baik (Falk & Fischbacher, 2006). 

Reciprocity dalam konstruk sosial menjelaskan bahwa seseorang 

biasanya akan membalas sebuah tindakan yang baik dengan tindakan 

yang lebih baik dan sebaliknya membalas tindakan yang buruk dengan 

tindakan yang lebih buruk. 

 Reciprocity menurut Fukuyama (1995), merupakan unsur 

modal sosial, bahwa modal sosial terbentuk dari resiprocity dalam 

masyarakat, yaitu kemauan untuk saling berbuat baik. Dalam 

kemitraan untuk memenuhi sarana prasarana sekolah, dimana 

organisasi masyarakat yaitu komite sekolah dan organisasi alumni 

memutuskan untuk bersama-sama bertanggung jawab memenuhi 

sarana prasarana adalah karena  prinsip reciprocity. Orang tua mau 

membayar uang sumbangan pengembangan institusi yang digunakan 

hanya untuk pemenuhan sarana prasarana di sekolah karena sifat ingin 

membalas kebaikan. Orang tua menyekolahkan anak-anak mereka di 

sekolah, dimana anak-anak mendapatkan pembelajaran dan 

pendidikan di sekolah. Jika orang tua merasakan tindakan baik yang 

dilakukan oleh sekolah, guru, pemerintah maka mereka membalas 

tindakan baik tersebut dengan tindakan baik pula yaitu mendukung 

pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

 Orang tua siswa menyatakan bahwa merupakan kesadaran bagi 

mereka untuk mendukung pemenuhan sarana prasarana di sekolah. 

Mereka merasa terbantu dengan menyekolahkan anak di sekolah. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Armin_Falk
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Mereka mempercayakan anak untuk belajar di sekolah, dan 

menghabiskan waktu 8 jam sehari berada di sekolah. Supardi, komite 

SMA Negeri 1 Purworejo mengatakan hal yang sama bahwa: 

“Orang tua sebenarnya merasa kalau membayar sumbangan 
ke sekolah itu tidak masalah. Mereka menitipkan anak-anak 
belajar di sekolah, mempercayakan anak-anak ke sekolah 
dan mendapatkan ilmu di sekolah. Anak-anak menjadi pinter 
ta…apalagi di sini. Anak-anak belajar banyak sekali. Jadi ya 
membayar untuk sarana itu ya konsekuensi, anak-anak 
mendapat ilmu, mereka membayar untuk itu” (wawancara 
dengan Supardi, Sabtu, 5 Juli 2014) 

Manusia akan memiliki kecenderungan untuk membalas 

tindakan baik dengan tindakan baik pula. Hal ini seperti yang 

dikatakan Gintis, Henrich dan Bowles (2008) “it embraces an ethic of 
treating others as they treat us, bestowing favors on those who 
cooperate with us, and punishing those who take advantage of our 
largesse”, bahwa reciprocity mencakup etika manusia dalam 

memperlakukan orang lain seperti bagaimana mereka diperlakukan. 

Manusia juga akan bersikap melimpahkan bantuan kepada siapapun 

yang bekerja sama dengan mereka dan menghukum orang yang 

mengambil keuntungan atau memanfaatkan sumbangan mereka. 

Supardi, komite SMA Negeri 1 Purworejo menyampaikan hal yang 

sama bahwa orang tua merasa mendapatkan kebaikan dari sekolah 

dalam pendidikan anak-anak mereka, maka mereka memberikan 

sumbangan kepada sekolah, yang salah satunya berupa sumbangan 

pengembangan institusi untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

 Begitu juga Wahyudi, komite SMA Negeri 3 Purworejo 

mengatakan hal senada bahwa, membayar sumbangan pengembangan 

institusi adalah konsekuensi bagi orang tua siswa sebagai balasan atas 

pendidikan anak anak mereka di sekolah. Ia menyampaikan sebagai 

berikut: 

“Ya orang tua sebagian besar merasa mendukung program 
sekolah antara lain dengan memberikan sumbangan 
pengembangan institusi itu seperti sebuah konsekuensi, 
membalas budi, atau kewajiban lah, kan sudah mendapat 
haknya, giliran mereka memberikan kewajibannya. 
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Semuanya juga demi anak-anak mereka. Kan sarana akhirnya 
kembali ke mereka juga” (wawancara dengan Wahyudi, 
Sabtu, 6 September 2014). 

Resiprocity merupakan bagian dari nilai-nilai budaya yang 

mencakup hak dan kewajiban yang sah dari individu. Reciprocity 

merupakan bagian dari perilaku moral. Seperti yang dikatakan oleh 

Fong, Bowles, & Gintis (2005) bahwa:  

“Strong reciprocity is a universal structure of human 
morality, but it acquires concrete content only in the context 
of specific cultural values concerning the legitimate rights 
and obligations of individuals. …However, there is 
considerable agreement among individuals in advanced 
industrial societies concerning the content of moral 
behavior.”  

Dimana Reciprocity merupakan bentuk universal dari moral 

manusia, ia membutuhkan bentuk nyata dalam konteks dimana nilai-

nilai budaya secara khusus memperhatikan hak dan kewajiban yang 

sah dari tiap individu. Bahkan ada persetujuan antar individu dalam 

kehidupan masyarakat industri maju sekalipun tentang pentingnya 

perilaku moral, dan salah satunya adalah reciprocity. Fong, Bowles, & 

Gintis menuliskan bahwa perilaku moral tetap menjadi hal penting 

dalam masyarakat industri maju, perilaku moral ini mencakup 

reciprocity, kejujuran, kepercayaan dan emosi lainnya seperti rasa 

malu, cemburu, empati dan semangat untuk berkontribusi.  

 Harjito, komite SMA Negeri 9 Purworejo menyampaikan hal 

yang sama bahwa, orang tua siswa mau mendukung program 

pemenuhan sarana prasarana sekolah karena merupakan kewajiban 

sebagai konsekuensi dari pendidikan anak-anak mereka. Seperti 

penuturannya berikut ini: 

“Orang tua di sini membayar uang sarpras selain uang 
operasional sekolah. Bagaimana ya ..ya sebagai balasan, balas 
jasa ke sekolah, karena anaknya belajar di sekolah, orang 
tuanya membayar. Demi layanan yang baik terutama 
sarananya dan prasarananya selain pembelajarannya. Hanya 
memang kemampuan orang tua di sini sebagian rendah” 
(wawancara dengan  Harjito, Jumat, 26 Desember 2014) 
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Menurut Harjito, orang tua memberikan sumbangan 

pengembangan institusi atau dana untuk pemenuhan sarana prasarana 

sekolah adalah merupakan tindakan balasan kepada sekolah karena 

sekolah telah memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak 

mereka. Hal ini sama dengan pendapat Caliendo, Fossen dan Kritikos 

(2010) tentang reciprocity, bahwa: 

“Reciprocity is the intrinsic motivation to respond to the 
behavior of a related person. The concept of reciprocity is 
divided in two opposing aspects, namely positive 
reciprocity and negative reciprocity: positive (negative) 
reciprocity is the intention of rewarding (punishing) those 
who have been kind (mean) to us. Both decisions i.e. 
reward and punishment may reduce a person‟s payoff, 
while the payoff of the rewarded (punished) person will 
increase (decrease).”  

Reciprocity menurut mereka adalah motivasi intrinsik untuk 

merespon sikap perilaku orang lain. Konsep reciprocity ini dibagi 

menjadi dua yaitu reciprocity positif yaitu niat untuk memberi hal 

yang baik dengan memberi reward kepada orang yang berbuat baik 

terhadap kita dan reciprocity negatif yaitu menghukum orang yang 

kikir atau tidak baik terhadap kita. Membalas kebaikan atau 

menghukum orang karena keburukan merupakan tindakan balas budi, 

dimana tindakan balas budi ini bisa meningkatkan tindakan baik 

seseorang dan bisa mengurangi tindakan buruk seseorang.  

Organisasi alumni sebagai organisasi masyarakat memiliki 

peran penting dalam program pemenuhan sarana prasarana sekolah. Di 

SMA Negeri 1 Purworejo ditemukan bahwa, Mudha Ganesha, 

organisasi alumni SMA Negeri 1 Purworejo memberikan kontribusi 

yang besar dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. Mudha 

Ganesha menyumbang 3 ruang kelas baru lengkap dengan tangga dan 

kamar mandi. Muda Ganesha juga menyumbang komputer, ruang 

media dan buku-buku untuk perpustakaan. 

Mudha Ganesha sangat peduli terhadap pemenuhan sarana 

prasarana sekolah, mereka membuat desain besar pembangunan sarana 

prasarana sekolah, melibatkan diri secara mendalam dalam program 
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sarana prasarana sekolah, mengumpulkan dana dan menarik pihak 

swasta untuk memberikan CSR ke sekolah.  

 Dwi Wahyu Atmaji, ketua Muda Ganesha menyebutkan 

bahwa, kepedulian Muda Ganesha kepada almamaternya, SMA Negeri 

1 Purworejo merupakan bentuk balas budi terhadap sekolah yang telah 

mendidik dan membesarkan mereka sehingga mereka, para alumni 

SMA Negeri 1 Purworejo bisa menduduki jabatan dan posisi seperti 

saat ini. Seperti pernyataannya berikut ini :  

“SMA 1 Purworejo  apa ya, ya ini beruntunglah  memiliki 
sejarah yang heroik, jadi saya kira teman-teman alumni ini 
sebagian terinspirsi oleh semangat, semangat itu, semangat 
berkorban, semangat memikirkan kepentingan orang yang 
lebih banyak, karena ini sekolah didirikan oleh tentara 
pelajar, (supaya masuk dalam rekaman juga),  sekolah ini 
didirikan oleh anak-anak muda tentara pelajar, yang berjuang 
ikut  berperang melawan penjajah, dan setelah selesai perang 
mereka sekolah, saat mereka masih menjadi mahasiswa, di 
Jogja  belajar di UGM mereka ingat bagaimana mereka 
berjuang dulu dan berniat membangun sekolah sebagai 
ucapan terima kasih kepada masyarakat, kita terinspirasi oleh 
anak-anak muda itu. 
Nah sekarang sekolah ini telah menghasilkan ribuan alumni 
yang tersebar di berbagai posisi, dan posisi pengabdian di 
masyarakat, sebagian dalam tanda petik berkelebihan. Alum-
ni sekarang ingin berbuat sesuau yang tidak kalah heroiknya, 
kita ingin membuat sejarah juga dengan membangun sekolah. 
Alhamdulillah sambutan alumni cukup besar dan akhirnya 
bisa memberikan sesuatu yang nyata” (wawancara dengan 
Dwi Wahyu Atmaji, Kamis 30 Oktober 2014) 

Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan bahwa, berdirinya SMA Negeri 

1 Purworejo juga merupakan tindakan balas budi oleh sebagian 

pemuda pejuang yang ditolong dan didukung oleh masyarakat 

Purworejo pada jaman perang. Setelah mereka kuliah di Jogjakarta 

mereka berkumpul untuk membuat gagasan mendirikan sekolah 

menengah atas di Kabupaten Purworejo. Balas budi ini dilakukan oleh 

pemuda-pemuda yang kemudian diberi nama tentara pelajar sebagai 

balasan atas dukungan dan bantuan masyarakat Purworejo pada saat 

mereka berjuang berperang melawan penjajah. Menurut Atmaji, itu 

adalah kebangkitan pertama SMA Negeri 1 Purworejo. Mereka 
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membuat sejarah dengan mendirikan sekolah menengah atas di 

Kabupaten Purworejo pada tahun 1954. Secara rinci Dwi Wahyu 

Atmaji menyampaikan sebagai berikut: 

“Saya pikir ya naluri alumni merasa berhutang budi kepada 
sekolahnya kepada almamaternya saya kira ada di setiap 
alumni, kita mengajak alumni bahwa kesempatan untuk 
membuat sejarah yang ke 3 kalinya , sejarah banyak yang 
kecil-kecil, sejarah pertama SMA 1 saat didirikan tahun 
1954, ke dua ketika pindah dari gedung pinjaman ke gedung 
baru milik sendiri  dan ke 3 ini sejarah yang ke 3 
membangun gedung sekolah yang moderen” (wawancara 
dengan  Dwi Wahyu Atmaji, Kamis 30 Oktober 2014) 

Menurutnya, setiap alumni merasakan keinginan untuk 

melakukan balas budi kepada sekolah. Merujuk pada pendapat 

Caliendo, Fossen dan Kritikos (2010), tindakan reciprocity yang 

dilakukan oleh alumni ini merupakan tindakan reciprocity positif atau  

memberikan reward terhadap sekolah yang telah berbuat baik 

mendidik dan memberi pengetahuan serta keterampilan kepada 

mereka.  

 Saat ini alumni SMA Negeri 1 Purworejo yang terhimpun 

dalam wadah organisasi alumni Muda Ganesha bertekad untuk 

melaksanakan kebangkitan ketiga, membangun kembali gedung 

sekolah yang sudah memerlukan rehab karena usia yang lama. 

Membangun sekolah ini mereka beri nama mega project “Membangun 

sekolah, Melestarikan sejarah”. Gedung sekolah yang dibangun pada 

tahun 1860 itu sudah harus direhabilitasi atau diganti dengan gedung 

baru. Muda Ganesha menawarkan konsep sekolah moderen dan 

mengganti atau membangun  baru gedung sekolah. Pembangunan 

menggunakan dana dari pemerintah, komite, alumni dan pihak swasta. 

Budi Wasono pengurus aktif Muda Ganesha menyampaikan bahwa: 

“Secara filosofis sebagai sebuah paguyuban alumni  MG ini 
ingin berbuat sesuatu yang bisa berguna bagi  sesama 
alumni, terus yang poin kedua berbuat sesuatu yang 
berguna bagi almamater sekolah, dan yang ketiga berguna 
bagi masyarakat memberikan kontribusi apapun bentuknya 
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kepada masyarakat Purworejo” (wawancara dengan  Budi 
Wasono, Minggu, 27 Oktober 2014) 

Muda Ganesha memberikan kontribusi kepada almamater SMA 

Negeri 1 Purworejo sebagai wujud tindakan balas budi, tindakan 

reciprocity positif dari alumni kepada sekolah. Dengan posisi strategis 

dan jabatan serta pekerjaan yang dimiliki alumni yang tersebar di 

berbagai wilayah Indonesia, Muda Ganesha berpotensi besar untuk 

melaksanakan alumni giving sekaligus alumni participation untuk 

berbagai kegiatan di SMA Negeri 1 Purworejo, termasuk program 

pemenuhan sarana prasarana sekolah.  

Walaupun belum terhimpun dalam organisasi alumni yang 

kuat, alumni SMA Negeri 3 Purworejo dan SMA Negeri 9 Purworejo 

tetap memberikan kontribusi ke sekolah berupa alumni giving dan 

alumni participation. Alumni giving di SMA Negeri 3 Purworejo 

misalnya berupa pemberian alat-alat sholat di mushola, infaq untuk 

pembuatan masjid di sekolah, dan buku untuk perpustakaan. Demikian 

juga untuk organisasi alumni di SMA Negeri 9 Purworejo, organisasi 

alumni ini belum bisa berkontribusi maksimal kepada sekolah. Alumni 

baru bisa memberikan kontribusi ke sekolah berupa alat-alat sholat di 

mushola, infaq untuk mushola dan pemberian buku-buku di 

perpustakaan sekolah.  

Kontribusi ini merupakan tindakan reciprocity alumni ke 

sekolah. Mereka melakukan tindakan balas budi atau penghargaan 

kepada sekolah dengan memberikan prasarana yang dibutuhkan oleh 

sekolah. Walaupun jumlah kontribusi ini belum besar dan belum 

memberdayakan semua potensi alumni, tetap merupakan tindakan 

reciprocity ke sekolah. Keterlibatan alumni ke sekolah merujuk 

Johnson dan Eickel (dalam Geiger, 2005), yang paling nyata adalah 

kontribusi keuangan bagi almamater. Belum maksimalnya keterlibatan 

alumni di sekolah ini disebabkan antara lain belum terciptanya tradisi 

almamater dan prestise, keberhasilan ekonomi dan keberhasilan 

akademik. Untuk menciptakan tradisi melibatkan alumni di berbagai 

program sekolah terutama dalam pemenuhan sarana prasarana 
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dibutuhkan usaha dari sekolah dan adanya tokoh dari alumni sendiri 

yang bisa menjadi motor penggerak bagi alumni lainnya.  

Reciprocity dilaksanakan juga pada pihak swasta dari 

perusahaan atau BUMN. Perusahaan atau BUMN diwajibkan untuk 

melaksanakan program CSR sebagai tindakan balas budi kepada 

masyarakat. Petkoski, Jarvis dan  Garza (2006) menuliskan bahwa,  

Perusahaan-perusahaan memiliki kewajiban untuk menjadi warga 

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

bentuk partnership dengan pemerintah dan masyarakat. Perusahaan- 

perusahaan kemudian tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi 

mereka juga ingin meningkatkan reputasi dan faktor-faktor lain untuk  

keberlanjutan produksi mereka. Dijelaskan lebih lanjut bahwa, CSR 

dari pihak swasta adalah penghormatan kepada orang-orang, 

masyarakat dan lingkungan, serta komitmen bisnis untuk 

berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.  

Pihak swasta yang terlibat dalam pemenuhan sarana prasarana 

di SMA Negeri 1 Purworejo adalah BRI dan BNI yang memberikan 

kontribusi kepada sekolah dalam bentuk pendanaan pembangunan  3 

ruang kelas baru senilai Rp.600.000.000.  

Reciprocity adalah modal sosial yang ditemukan dalam 

penelitian kemitraan ini, dan merupakan prinsip yang kuat dalam 

pelaksanaan kemitraan di sekolah untuk memenuhi sarana prasarana. 

Reciprocity merupakan kemauan untuk berbuat baik setelah 

mendapatkan tindakan baik, kemauan untuk membalas budi dan 

kemauan untuk melakukan tindakan penghormatan terhadap pihak 

lain yang telah melakukan hal baik terhadap mereka.  

 

Accountability  

Akuntabilitas merupakan prinsip kemitraan yang berikutnya. 

Akuntabilitas muncul ketika hubungan antar individu atau lembaga 

dan tugas dan fungsi dari individu atau lembaga tersebut terbuka bagi 
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pihak lain, bisa diminta dan diakses dan diberikan untuk menyediakan 

informasi dan justifikasi. Konsep akuntabilitas bermakna answerability. 
Answerability maknanya adalah bisa dipertanggungjawabkan, 

tanggung gugat, atau bisa untuk menjawab. Merupakan kewajiban bagi 

pemerintah, agen dan pegawai-pegawai publik untuk menyediakan 

informasi tentang keputusan dan tindakan dan untuk memper-

timbangkan keputusan dan tindakan tersebut bagi publik.Ofoegbu 
dalam Adesopo (2013) menuliskan bahwa, akuntabilitas mencakup hal- 

hal sebagai berikut: 

a. Accountability can bring about good financial report, 
which in turn makes for better decision-making, hence 
good governance.  

b. Accountability makes governance easier and the 
citizenry responsive. It is easier to secure compliance 
with fiscal and tax policies when government is 
perceived as transparent, honest and not corrupt.  

c. Proper accountability is necessary to instill probity and 
integrity.  

d. Accountability report compels public officers to 
observe financial regulations and memoranda in 
collection and disbursement of public finances, hence 
greater financial objectives of the government are 
achieved 

Dalam tulisannya tentang pentingnya etika dan sistem 

akuntabilitas lembaga negara, Adesopo mengutip pendapat Ofoegbu 

tentang akuntabilitas mengatakan bahwa, akuntabilitas dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang baik yang nantinya akan baik 

untuk pengambilan keputusan, dan menjadikan tata kelola yang baik. 

Akuntabilitas membuat tata kelola menjadi lebih mudah dan warga 

menjadi lebih responsif, menanamkan kejujuran dan integritas, dan 

akuntabilitas membuat pejabat yang berwenang mengevaluasi 

penggunaan dana sehingga tujuan pemerintah akan tercapai.  

Dalam kemitraan antara pemerintah, organisasi komite 

sekolah, organisasi alumni dan pihak swasta, akuntabilitas menjadi 
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prinsip yang menjamin pelaksanaan kemitraan bisa berlangsung. 

Sekolah harus melaporkan semua bantuan pemerintah dengan benar 

sesuai petunjuk dari pemberi dana. Pelaporan kepada pemerintah 

dilaksanakan sesuai target waktu yang telah diatur oleh pemerintah. 

Untuk dana BOS dilaporkan tiap akhir semester. Untuk dana Bansek 

atau hibah dari Kabupaten Purworejo dilaporkan juga tiap semester 

yaitu pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Laporan ini 

diperiksa oleh pemberi dana dengan teliti sehingga semua pengeluaran 

dan penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan dan ditanggung-

gugatkan.  

Asmoro, Kepala Tata Usaha SMA Negeri 3 Purworejo 

mengatakan bahwa, akuntabilitas penggunaan dana dari pemerintah 

merupakan hal yang sangat penting. Laporan sekolah kepada 

pemerintah adalah bukti akuntabilitas penggunaan dana pemerintah. 

Berikut penjelasannya: 

“Sekolah harus mempertanggungjawabkan penggunaan 
dana pemerintah. Sekolah harus laporan secara detail, 
lengkap dan benar. Saya sering ke Semarang membawa 
laporan, kalau masih salah ya harus kembali dan 
membenarkan laporan kami. Kalau salah menggunakan 
dana ya harus dikembalikan ke kas daerah atau kas negara, 
jadi ya harus akuntabel” (wawancara dengan Asmoro, 
Sabtu, 26 September 2014) 

Akuntabilitas penggunaan dana dari pemerintah dibuktikan 

dengan laporan penggunaan dana kepada pemerintah. Pengurus 

komite memeriksa dan menandatangani laporan tersebut. Pemerintah 

tidak akan memberikan dana tahap berikutnya apabila terjadi 

penggunaan dana yang tidak semestinya, atau pemerintah akan 

meminta pihak sekolah mengembalikan dana yang tidak terpakai atau 

penggunaan dana tidak sesuai peruntukannya.  

Bantuan pemerintah seperti blog grant dan hibah bersifat 

swakelola yaitu dilaksanakan oleh pihak sekolah dan komite sekolah, 

dan dilaporkan pada saat pembangunan  selesai. Untuk beberapa model 

blog grant laporan dituntut setiap termin pencairan dana, dimana dana 

diberikan dalam 3 tahap atau termin. Sekolah harus membuat  progress 
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report pembangunan setiap termin sebagai syarat untuk bisa meng-

ambil dana termin berikutnya. Setelah selesai pembangunan, sekolah 

membuat laporan lengkap dari tiap termin. Laporan ini diperiksa oleh 

pemberi dana dan sesuai dengan petunjuk penggunaan dana yang 

ditetapkan oleh pemberi dana namun tidak boleh bertentangan dengan 

Keputusan  Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, 

Biaya Pemeliharaan serta Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa 

Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Laporan yang dinilai 

tidak sesuai dengan aturan penggunaan dana pun akan dikembalikan 

oleh pemerintah untuk ditindaklanjuti sampai benar. 

Penggunaan dana komite dari orang tua siswa dibuat laporan 

penggunaan dana dalam laporan bulanan. Laporan bulanan lengkap 

ditempatkan di sekolah. Orang tua siswa tidak memeriksa laporan ini 

secara langsung, tetapi diwakili oleh pengurus komite sekolah. Laporan 

penggunaan dana komite sekolah juga diperiksa oleh inspektorat 

wilayah di akhir tahun. Penggunaan dana komite didasarkan pada 

anggaran berbasis kinerja, dimana setiap pengeluaran dana harus 

didasarkan pada kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan secara garis 

besar  kepada orang tua siswa dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran 

dalam rapat pleno orang tua siswa.  

Dengan laporan penggunaan dana yang dituntut oleh pemberi 

dana dalam hal ini pemerintah, dan penggunaan dana komite kepada 

pengurus komite, orang tua siswa pada rapat pleno  dan inspektorat 

wilayah, akuntabilitas penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.  

 

Join Decision Making 

Pengambilan keputusan dalam kemitraan dilakukan bersama-

sama antar mitra. Tidak bisa salah satu mitra mengambil keputusan 

sendiri tanpa melibatkan mitra yang lain karena keputusan itu 

nantinya akan mengikat semua mitra.  Seperti disebutkan oleh Wanni, 

Dochas dan Crawfors bahwa join decision making atau pengambilan 

keputusan bersama adalah merupakan salah satu prinsip inti dalam 

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

Dalam kemitraan POPP di sekolah untuk pemenuhan sarana 

prasarana, pengambilan keputusan dilaksanakan bersama-sama antar 

mitra. Pengambilan keputusan dilaksanakan antara lain pada 

perencanaan kebutuhan sarana prasarana sekolah. Komite sekolah, 

dewan guru dan karyawan, tim pengembang sekolah, dan perwakilan 

alumni bersama-sama membuat perencanaan kebutuhan sarana 

prasarana di sekolah melalui penyusunan rencana kerja tahunan (RKT). 

Selanjutnya pengambilan keputusan dalam menentukan besarnya 

sumbangan sarana prasarana yang harus ditanggung oleh siswa juga 

dilakukan bersama-sama dalam rapat pleno anggota komite sekolah, 

dihadiri oleh seluruh orang tua/wali siswa kelas X, XI dan XII. 

Pengambilan keputusan untuk menentukan pelaksanaan pemenuhan 

sarana prasarana dan evaluasi pelaksanaan sarana prasarana 

dilaksanakan bersama-sama. 

 Budi Astuti, Kepala SMA Negeri 1 Purworejo mengatakan 

bahwa, perencanaan pemenuhan sarana prasarana sekolah merupakan 

keputusan sekolah, komite, dan alumni, serta untuk sebagian 

pemenuhan merupakan keputusan bersama antara sekolah, alumni, 

komite dan pihak swasta. 

“Perencanaan pembangunan gedung baru SMA 1 ini 
merupakan keputusan bersama antara sekolah, komite dan 
alumni. Bahkan alumni yang memprakarsai pada mulanya. 
Namun sekolah dan komite berperan sekali dalam 
menyumbangkan ide-ide sampai akhirnya disepakati dalam 
keputusan bersama untuk berani membuat desain besar 
membangun gedung baru”(wawancara dengan Budi Astuti, 
Rabu, 14 Mei 2014) 

Sri Sujarotun, Kepala SMA Negeri 3 Purworejo mengatakan hal 

senada bahwa, sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri dalam 

pemenuhan sarana prasarana sekolah. Pengambilan keputusan untuk 

pemenuhan sarana prasarana menurut Sri Sujarotun adalah, proses 
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yang panjang mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi 

program. Seperti penuturannya berikut ini: 

“Tim pengembang sekolah mengadakan pertemuan dengan 
komite sekolah untuk membuat perencanaan kebutuhan sarana 
dan prasarana sekolah. Hal ini dilaksanakan melalui rapat 
sekolah dengan pengurus komite. Kemudian hasil perencanaan 
dibawa ke rapat pleno dengan seluruh wali siswa untuk 
disosialisasikan dan diambil keputusan bersama. Setelah 
disepakati oleh sekolah, komite, dan orang tua siswa, sekolah 
membuat RKAS untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah 
dan membawanya ke dinas dalam bentuk RAPBS dan RAPBS 
inipun harus diperiksa atau disetujui oleh pemerintah dalam 
hal ini Dinas Pendidikan. Jadi sebuah program pemenuhan 
sarana prasarana pada dasarnya merupakan keputusan bersama 
melalui proses yang panjang” (wawancara dengan Sri 
Sujarotun, Jumat, 8 Agustus 2014) 

Begitu juga Supardi, pengurus komite SMA Negeri 1 Purworejo 

mengatakan hal yang sama bahwa, sekolah harus melibatkan komite 

sekolah, orang tua siswa dan alumni dalam pengambilan keputusan 

untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah. Supardi menyampaikan: 

“Sekolah merancang bersama komite dan juga perwakilan 
alumni. Nah pada rapat pleno dengan semua wali murid, 
komite menyampaikan rencana itu kepada orang tua siswa. 
Mereka nanti setuju atau tidak, atau mereka usul program 
tertentu atau sarana prasarana tertentu yang harus dipenuhi. 
Dalam rapat pleno diambil kesepakatan keputusan bersama, 
besarnya sumbangan pengembangan institusi. Biasanya tidak 
banyak yang tidak setuju, tapi banyak juga usulan dari mereka 
dan nanti diputuskan bersama sama”. (wawancara dengan 
Supardi, Sabtu, 5 Juli 2014). 

Demikian juga Budi Wasono dan Dwi Wahyu Atmaji, pengurus 

Muda Ganesha, organisasi alumni di SMA Negeri 1 Purworejo yang 

mengatakan bahwa, keputusan tentang pemenuhan sarana prasarana di 

SMANegeri 1 Purworejo melibatkan perwakilan alumni. Pengambilan 

keputusan ini menurut Budi Wasono tidak selalu sampai detail  teknis 

kegiatan tetapi untuk hal-hal besar. Untuk SMA Negeri 1 Purworejo 

misalnya, pengambilan keputusan yang sangat intensif melibatkan 

alumni adalah keputusan tentang pembangunan gedung baru yang 
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meliputi rehabilitasi 20 ruang kelas, pembuatan hall dan kamar mandi. 

Budi Wasono menuturkan bahwa, untuk pemenuhan dan 

pemeliharaan yang bersifat rutin, pengambilan keputusan melibatkan 

sekolah dan komite serta Dinas Pendidikan.  

 

Respect  

Wanni (2010); Dochas (2010); Crawford (2003) menuliskan 

bahwa, respect merupakan salah satu prinsip dalam kemitraan. Respect 
diartikan sebagai Esteem for or a sense of the worth or excellence of a 
person, a personal quality or ability, or something considered as a 
manifestation of a personal quality or ability. Bahwa Respect 
merupakan penghargaan  terhadap seseorang atau kehebatan seseorang, 

kepribadian atau kualitas seseorang. Dalam bahasa Indonesia, respect 
diartikan sebagai rasa hormat atau penghormatan.  

 Dalam kemitraan, rasa saling menghormati merupakan salah 

satu prinsip  mendasar, bahwa dalam kemitraan masing-masing mitra 

harus saling menghargai dan menghormati hak dan kewajibannya.  

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

Masing-masing mitra juga harus memahami keterbatasan dan 

komitmen mitra lainnya. Saling menghormati tetap dijalankan tanpa 

harus menjadi penghalang dalam pengambilan keputusan yang 

konstruktif.  

 Hal ini senada dengan pernyataan Nur Aziz, Kepala SMA 

Negeri 9 Purworejo yang mengatakan bahwa, saling menghormati 

merupakan kunci jalannya kemitraan antara sekolah dengan komite 

sekolah dan pemerintah. Berikut pernyataannya: 

“Dengan mengetahui potensi yang dimiliki orang tua siswa, 
sekolah sangat berhati-hati dalam mengajukan rancangan 
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pemenuhan sarpras. Kita menghargai dan menghormati orang 
tua siswa sebagai mitra sekolah. Kita tidak berani mengajukan 
rancangan pemenuhan sarpras yang terlalu tinggi sehingga 
memberatkan orang tua siswa dan tidak menghargai mereka. 
Orang tua diajak bermusyawarah, kita berikan beberapa 
alternatif dan mereka memilih salah satu yang paling mungkin 
mereka laksanakan”. (wawancara dengan  Nur Aziz, Kamis, 16 
Oktober 2014) 

Dijelaskan bahwa, saling menghargai bukan berarti menjadi 

penghambat bagi pihak-pihak yang bermitra untuk berbeda pendapat 

atau tidak berani menolak usulan salah satu mitra. Saling menghargai 

tetap dilaksanakan namun apabila memang harus berbeda pendapat 

tidak akan mengganggu jalannya kemitraan. Saling menghargai juga 

tidak menjadi penghalang untuk saling koreski dalam evaluasi  laporan 

program pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

 Supardi, pengurus komite SMA Negeri 1 Purworejo menga-

takan bahwa, pihak komite sekolah tetap memberikan catatan atau 

koreksi apabila pihak sekolah tidak benar atau tidak sesuai rencana 

dalam melaksanakan program pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

 “Komite ya tegas bu misalnya rencana untuk melaksanakan 
program A tetapi pelaksanaan menjadi berbeda yaitu 
program B. Komite pasti menanyakan dan meminta 
penjelasan dengan tetap menghormati pihak sekolah. Atau 
misalnya rencana anggaran pemenuhan program A sebesar 
Rp.2000.000, tetapi dilaksanakan Rp.3.000.000, komite akan 
meminta pertanggungjawaban, karena kita pengurus komite 
juga harus mempertanggungjawabkan ke orang tua siswa” 
(wawancara dengan Supardi, Sabtu, 5 Juli 2014) 

Saling menghargai merupakan modal sosial untuk bisa bekerja 

sama menjalankan kemitraan. Saling menghargai menjadikan modal 

untuk memandang bahwa kedudukan mitra adalah setara, dengan 

peran dan kewajiban yang berbeda-beda. Dalam kemintraan ada 

prinsip respect atau menghargai mitra lainnya. Istilah  „partnership‟ 

mengisyaratkan equality, respect, reciprocity dan ownership 

(Gutierrez, 2008).  
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Trust  

Kepercayaan merupakan prinsip kemitraan yang menjamin 

jalannya kemitraan. Dengan kepercayaan, kemitraan bisa berjalan 

dengan baik. Romano (2003) menjelaskan bahwa, trust adalah: (1) 

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

terhadap pengaruh dari konsekuensi yang akan diterima dan (3) 

kecenderungan terhadap pengaruh dari manifestasi yang disukai. 

McKnight dan Chervan (2000) dalam Trust and Distrust definition 

menjelaskan bahwa, seseorang layak dipercaya kalau memiliki hal-hal 

seperti niat yang baik, kejujuran, moral yang baik, keahlian dan 

perhatian. 

Begitu juga kemitraan bisa berjalan dengan baik apabila 

masing-masing pihak mitra saling memiliki niat yang baik, jujur, moral 

yang baik, memiliki keahlian dan perhatian. Dalam kemitraan antara 

pemerintah, orang tua siswa melalui komite sekolah dan organisasi 

alumni serta pihak swasta, masing-masing pihak harus memiliki 

kepercayaan terhadap pihak lain. Pemerintah tidak akan memberikan 

bantuan kepada sekolah apabila pemerintah tidak memiliki 

kepercayaan terhadap sekolah, bahwa sekolah mampu melaksanakan 

program sarana prasarana yang didanai oleh pemerintah. Orang tua 

siswa akan segan untuk ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan 

sarana prasarana sekolah apabila mereka tidak percaya bahwa sekolah 

mampu melaksanakan program dengan baik. Demikian pula organisasi 

alumni dan pihak swasta. Organisasi alumni tidak akan berani 

menggalang dana untuk sekolah tanpa kepercayaan terhadap sekolah 

bahwa sekolah mampu melaksanakan program yang direncanakan. 

Pihak swasta melakukan seleksi terhadap sekolah-sekolah yang layak 

dipercaya untuk mendapatakan dana CSR. 

Pemerintah memberikan dana bantuan kepada sekolah yang 

bersifat blog grant dan hibah selain didasarkan pada kebutuhan sekolah 

juga karena kepercayaan pemerintah kepada sekolah. Pemerintah tidak 

memberi dana bantuan kepada sekolah yang tercatat tidak memberikan 

pertanggungjawaban laporan dana pada tahun sebelumnya. 

Kepercayaan dari orang tua siswa juga memegang peranan penting 
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dalam pelaksanan kemitraan. Orang tua siswa tidak akan mudah 

memberikan sumbangan ke sekolah kalau mereka tidak percaya 

terhadap sekolah, atau meragukan penggunaan dana oleh pihak 

sekolah. Kepercayaan ini menjadi modal bagi sekolah untuk mengajak 

orang tua siswa bermitra bersama-sama mendukung pemenuhan sarana 

prasarana sekolah. 

Begitu juga organisasi alumni memiliki kepercayaan yang 

tinggi kepada sekolah untuk mengelola dan melaksanakan dana dari 

alumni ke sekolah. Hal ini terjadi pada organisasi alumni di SMA 

Negeri 1 Purworejo, Muda Ganesha, yang memiliki dana yang cukup 

besar dari anggota. Dana  diserahkan kepada sekolah untuk dikelola, 

dilaksanakan menjadi ruang kelas baru seperti yang direncanakan. 

Tanpa kepercayaan yang tinggi, organisasi alumni tidak akan dengan 

suka rela menyerahkan dana ke sekolah. Tanpa kepercayaan kepada 

sekolah, masing-masing angkatan dan individu tidak akan 

berkontribusi ke sekolah. Demikian juga dengan pihak swasta dalam 

hal ini BRI dan BNI. Tanpa kepercayaan yang tinggi kepada sekolah 

BRI dan BNI tidak akan memberikan dana CSR kepada SMA Negeri 1 

Purworejo. Karena mereka percaya bahwa sekolah pantas 

mendapatkan dana, percaya bahwa dana akan sangat bermanfaat dan 

percaya bahwa pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lancar, maka 

mereka memberikan dana CSR ke SMA Negeri 1 Purworejo. 

Seperti yang dikatakan oleh Fukuyama (1995) bahwa, 

kepercayaan  merupakan salah satu unsur modal sosial yang dimiliki 

oleh masyarakat. Modal sosial  merupakan salah satu potensi yang 

besar untuk melaksanakan pembangunan. 

 

Transparency 

Bauhr dan Grimes (2012) menuliskan bahwa, transparansi adalah 

aliran informasi yang akurat dan terpercaya di bidang ekonomi, sosial 

dan politik yang bisa diakses oleh semua stake holder atau pemangku 

kepentingan.  
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Kemitraan yang dilaksanakan di sekolah untuk memenuhi sarana 

prasarana sekolah dengan melibatkan pemerintah, orang tua siswa, 

alumni dan pihak swasta didasarkan pada prinsip transparansi. 

Pengelolaan keuangan dari pemerintah dilaporkan secara tertulis 

kepada pemerintah sebagai pemberi dana. Pengelolaan keuangan ini 

juga disampaikan kepada pengurus komite sekolah, orang tua siswa dan 

guru serta karyawna di sekolah. Akses untuk mendapatkan informasi 

tentang penggunaan dana dan pengelolaannya dapat diakses dengan 

mudah. Untuk uang dari komite sekolah, transparansi di sekolah 

bahkan diwujudkan dengan dipasangnya rencana pendapatan dan 

belanja sekolah di beberapa tempat yang mudah diakses pemangku 

kepentingan di sekolah. RAPBS dicetak di digital printing dan dipasang 

di beberapa tempat di sekolah. Transparansi ini membuat semua pihak 

mitra merasa mudah mengetahui pengelolaan keuangan dan dana yang 

didapatkan. 

Bendahara SMA Negeri 1 Purworejo, Titik Istikomah 

menjelaskan bahwa, transparansi penggunaan dana pemerintah 

maupun komite terjaga sangat tinggi. Berikut penuturannya: 

“Untuk penggunaan dana komite supaya transparan di 
sekolah dipasang tentang RAPBS di tempat tertentu bu. Di 
situ siapa pun bisa melihat arah pendapatan dan peruntukan 
dana komite. Guru, karyawan, orang tua dan bahkan alumni 
atau tamu bisa melihat. Juga di akhir semester atau akhir 
tahun wakil kepala sekolah akan menyampaikan kepada 
teman-teman guru dan karyawan tentang penggunaan dan 
pemanfaatan dana di bidang masing-masing” (wawancara 
dengan Titik Istikomah, Rabu, 16 Juli 2014). 

Demikian juga Sri Sujarotun, Kepala SMA Negeri 3 Purworejo 

menyampaikan hal yang sama bahwa, transparansi penggunaan dana 

dari pemerintah dan komite sekolah bisa dijaga. Seperti 

penyampaiannya berikut ini: 

“Penggunaan dana pemerintah jelas bu, di awal sebelum 
program dilaksanakan, disampaikan kepada komite dan guru 
serta karyawan. Dana digunakan untuk apa, bagaimana 
aturannya, berapa persen untuk perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan. Semua dijelaskaan kepada pemangku 
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kepentingan. Tapi memang tidak dijelaskan rinci kepada 
setiap pemangku kepentingan. Tapi kalau mereka mau atau 
ingin tahu ya bisa kok, itu terbuka di bendahara kegiatan, 
sedangkan untuk dana komite, sekarang transparan sekali 
karena penggunaan dana dibuat dalam RKAS yang digunakan 
oleh setiap panitia kegiatan sekolah. Artinya kepanitiaan 
apapun di sekolah menggunakan dana komite berdasar RKAS 
yang ada. Dan setiap orang di sekolah bisa melihatnya. Jadi 
terbuka sekali sekarang dan nyaman”  (wawancara dengan 
Sri Sujarotun, Jumat, 8 Agustus 2014). 

Bahwa penggunaan dana di sekolah sangat tranparan, baik dana 

dari pemerintah maupun dana dari komite sekolah. Penggunaan RKAS 

sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sekolah merupakan 

salah satu kunci bagaimana penggunaan dana di sekolah bisa 

transparan. Pelaporan dan sosialisasi program-program dan kegiatan di 

sekolah kepada banyak pihak di sekolah juga merupakan tindakan 

untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana di sekolah. 

Transparansi penggunaan dana oleh alumni dibuat dengan cara 

informasi tentang penggalangan dana dan penggunaannya dapat 

diakses dengan mudah baik oleh anggota organisasi alumni maupun 

pihak sekolah. Dalam organisasi alumni SMA Negeri 1 Purworejo yaitu 

Muda Ganesha, pendapatan dana dari alumni diunggah di group media 

sosial alumni dan dikirim melalui mailing list ke anggota dan pengurus 

Muda Ganesha. Dengan demikian setiap anggota bisa mendapatkan 

informasi yang akurat tentang pendapatan dan pemanfaatan dana 

alumni.  

Budi Wasono, pengurus aktif Muda Ganesha mengatakan 

bahwa, pemasukan dana alumni dan penggunaanya dapat diakses 

dengan mudah oleh anggota atau bahkan pihak sekolah karena laporan 

pemasukan dan penggunaan dana diunggah di media sosial. Berikut 

penjelasannya: 

“Kita semua terbuka mbak, dana dari sumbangan individu 
atau angkatan dikumpulkan ke bendahara, ada yang 
langsung tapi yang banyak lewat rekening. Bendahara 
laporan lewat update setiap saat. Biasanya pakai group bb 
ya, nanti kalau lengkap lewat facebook group Muda 
Ganesha. Atau pakai email di mailing list, jadi ya siapa saja 
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bisa melihat dan mendapatkan informasi. Nah ke pihak 
sekolah sekarang. Dana diserahkan ke sekolah dan 
digunakan untuk membangun ruang kelas baru. Sekolah 
sebagai pelaksana juga transparan, jelas habisnya uang 
berapa, untuk apa saja dan laporannya diserahkan ke Muda 
Ganesha, bisa dibaca siapa saja. Jadi ya transparan” 
(wawancara dengan  Budi Wasono, Minggu, 27 Oktober 
2014). 

Kemitraan tidak akan berjalan dengan baik apabila penggunaan 

dana, pengambilan keputusan, pelaksanaan program-programnya tidak 

transparan, tidak dapat diakses oleh pihak mitra. Dengan menjaga 

transparansi, kerja sama kemitraan bisa berjalan dengan baik dan 

tujuan bersama akan bisa dicapai.  

 

Sustainability 

Sustainability berarti keberlanjutan, tidak berhenti untuk 

sesaat. Sustainability juga diartikan capable of being sustained atau 

kemampuan untuk tetap berkelanjutan. Pembangunan saat ini 

diarahkan ke pembangunan berkelanjutan. Salah satu definisi yang 

paling sering dikutip, yaitu definisi dalam Our Common Future, atau 

laporan komisi Brundtland dari PBB: 

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

Bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mempersulit generasi yang akan 

datang untuk memenuhi kebutuhannya.  

 Prinsip kemitraan sustainability berarti bahwa, kemitraan bisa 

berjalan untuk jangka waktu lama. Mohiddin (1998: 5) mengatakan 

bahwa, kemitraan bisa bertahan lama karena masing-masing mitra 

memiliki visi yang sama atau:  

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

Dalam kemitraan POPP sekolah, orang tua siswa, komite 

sekolah, alumni dan pihak swasta memiliki visi yang sama yaitu 

memberikan layanan pendidikan yang baik dengan memenuhi 

kebutuhan sarana prasarana sekolah. Persamaam visi ini menurut 

Mohiddin  merupakan sarat bagi keberlajutan kemitraan.  

 Dwi Wahyu Atmaji, ketua organisasi alumni Muda Ganesha 

SMA Negeri 1 Purworejo mengatakan bahwa, kemitraan antara Muda 

Ganesha dengan SMA 1 Purworejo merupakan program berkelanjutan. 

Salah satu buktinya adalah dengan membuat desain pembangunan 

gedung baru SMA Negeri 1 Purworejo yang diproyeksikan 

memerlukan jangka waktu yang panjang untuk penyelesaiannya dan 

nantinya hasilnya juga dimanfaatkan untuk jangka panjang bagi 

layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Purworejo. Berikut penuturannya 

kepada peneliti: 

 “Program pemenuhan sarpras berupa pembangunan gedung 
baru SMA 1 ini merupakan program jangka panjang. Butuh 
waktu tidak sebentar untuk mewujudkannya, ini program 
berkelanjutan yang akan dilaksanakan oleh pengurus MG 
tahun 2010-2015 dan dilanjutkan nanti oleh kepengurusan 
berikutnya. Nanti saya digantikan yang lebih junior. Tapi 
Alhamdullillah tahun ini sebagain besar dari perencanaan 
sudah terwujud. Kerja sama atau kemitraan ini akan terus 
berlanjut dengan program berikutnya” (wawancara dengan  
Dwi Wahyu Atmaji, Kamis 30 Oktober 2014). 

 Sekolah mengusahakan bahwa kemitraan yang dijalin antara 

sekolah, pemerintah, orang tua siswa, komite dan pihak swasta 

merupakan program berkelanjutan, dilaksanakan untuk jangka panjang 

dengan rencana untuk jangka panjang pula.  

 

Mutual Interest 

Mutual interest diartikan sebagai kepentingan bersama, 

merupakan salah satu prinsip yang mendasari jalannya kemitraan 

POPP. Masing-masing mitra memiliki kepentingan bersama untuk 
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dicapai dalam kemitraan. Merujuk beberapa sumber misalnya USAID 

(1995) yang menjelaskan bahwa, partnership adalah jalan dua arah 

yang didasarkan pada hak dan kewajiban bersama dimana masing-

masing mitra membawa keahlian dan pengalaman yang berbeda tapi 

saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama.  

Begitu juga Fowler (2000) menerangkan bahwa, kemitraan 

memiliki karakteristik antara lain jangka panjang, tanggung jawab 

bersama, kewajiban bersama, kesetaraan, saling menguntungkan dan 

seimbang dalam kekuasaan. Sedangkan World Bank (1998) 

menegaskan bahwa, Partnership adalah cara atau jalan menuju sebuah 

akhir, dimana tujuan utamanya adalah mencapai cita-cita bersama 

secara lebih efektif dan efisien. 

Dari beberapa rujukan tersebut dikatakan bahwa kepentingan 

bersama, tujuan bersama, atau cita-cita bersama merupakan prinsip 

yang mendasari kemitraan. Demikian juga dalam kemitraan POPP, 

kepentingan bersama menjadi salah satu prinsip jalannya kemitraan. 

Sri Sujarotun, Kepala SMA Negeri 3 Purworejo mengatakan 

bahwa sekolah, pemerintah, orang tua siswa atau komite sekolah dan 

masyarakat memiliki kepentingan yang sama yaitu memberikan 

layanan pendidikan sebaik-baiknya. Berikut petikan wawancaranya: 

“Sebenarnya begini, pembangunan pendidikan itu ya 
kepentingan bersama. Pemerintah berkewajiban memenuhi 
sarpras di sekolah tapi tidak mampu sepenuhnya. Orang tua 
berkepentingan memberikan layanan pendidikan terbaik 
untuk anak-anak kan. Jadi ya kemitraan atau kerja sama ini 
demi kepentingan bersama” (wawancara dengan Sri 
Sujarotun, Jumat, 8 Agustus 2014). 

Senada dengan yang dikatakan Sri Sujarotun, Gunawan, Wakil 

Kepala Sekolah bidang sarana prasarana SMA Negeri 1 Purworejo 

menyampaikan bahwa, kemitraan antara pemerintah, komite dan 

pihak swasta sama-sama demi kepentingan bersama.  

“Jadi sekolah yang mengusahakan. Membuat proposal 
kesana kemari, koordinasi dengan orang tua, bekerja sama 
dengan alumni itu ya demi kepentingan bersama. Demi para 
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siswa. Demi pendidikan yang baik. Pemerintah wajib 
memberikan pendidikan, orang tua wajib memberikan 
pendidikan,alumni ingin memberikan sekolah yang baik, 
pihak swasta ingin CSR di pendidikan. Muaranya sama, 
ingin SMA 1 baik untuk pendidikan” (wawancara dengan 
Gunawan, Kamis, 12 Juni 2014). 

Begitu juga Nur Aziz, Kepala SMA Negeri 9 Purworejo 

berpendapat sama, bahwa sebenarnya kerja sama antara pemerintah, 

orang tua siswa atau komite sekolah merupakan kemitraan yang 

dilaksanakan untuk mencapai kepentingan bersama, bahwa: 

“Di SMA 9, sebenarnya potensi orang tua untuk 
memberikan sumbangan ke sekolah tidak besar. Tetapi 
pemerintah juga tidak memberikan pemenuhan sarpras 
sepenuhnya seperti standar sarpras. Maka sekolah membuat 
masing-masing berkontribusi untuk pembangunan sekolah 
sesuai potensi yang dimiliki. Pemerintah memberikan dana 
untuk beberapa gedung dan rehab. Masyarakat dalam hal 
ini orang tua memberikan sumbangan untuk pemeliharaan 
sarpras. Pemerintah wajib memberikan pendidikan. 
Masyarakat ingin menyekolahkan anak-anak di sekolah 
yang baik” (wawancara dengan Nur Aziz, Kamis, 16 
Oktober 2014). 

Selain dari modal sosial yang menjadi prinsip kemitraan POPP 

tersebut, dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam kemitraan 

antara pemerintah, organisasi komite sekolah, organisasi alumni, dan 

pihak swasta dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah terdapat 

unsur-unsur modal sosial lainnya yang sangat kuat yang melandasi 

prinsip-prinsip kemitraan. Unsur modal sosial terbesut yaitu: 

 

Inisiatif 

Inisiatif diartikan sebagai dorongan untuk memulai atau meng-

awali. Kata inisiatif sering dipadankan dengan kata prakarsa. Dalam 

kemitraan, dorongan atau tindakan untuk memulai, mengawali, mela-

kukan lebih awal merupakan prinsip yang ditemukan dalam penelitian 

ini. Kemitraan bisa berjalan dengan baik ternyata salah satu kuncinya 

yaitu ada pihak yang membuat inisiatif. Ada pihak yang mengajak, 
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mengawali dan memulai lebih dahulu untuk melakukan kegiatan-

kegiatan kemitraan dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

Dalam kemitraan antara pemerintah, orang tua siswa, 

organisasi alumni dan pihak swasta untuk pemenuhan sarana prasarana 

sekolah, inisiatif paling tinggi ditunjukkan oleh pihak sekolah. Sekolah 

ternyata sangat aktif, memiliki inisiatif yang tinggi untuk memulai 

kemitraan. Sekolah berinisiatif mengajukan proposal ke pemerintah, 

tanpa proposal bantuan pemerintah yang berupa blog grant atau hibah 

tidak akan pernah sampai ke sekolah. Dengan selalu berinisiatif 

mengajukan berbagai proposal ke pemerintah, sekolah mendapatkan 

blog grant dan hibah untuk pembangunan sarana sekolah. 

Sekolah berinisiatif mengundang orang tua siswa, 

mensosialisasikan program-program sekolah, melaporkan penggunaan 

dana dari komite sehingga orang tua siswa mengetahui program 

sekolah, mengetahui penggunaan dana dan secara suka rela ikut 

bertanggung jawab dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

Sekolah berinisiatif melibatkan organisasi alumni untuk ikut 

bertanggung jawab mendukung pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

SMA Negeri 1 Purworejo misalnya, mengundang pengurus Muda 

Ganesha, mensosialisasikan program sekolah, melaporkan penggunaan 

dana secara detail kepada pengurus Muda Ganesha. Pada gilirannya 

pengurus Muda Ganesha juga melakukan kegiatan-kegiatan inisiatif 

untuk sosialisasi program ke anggota, penggalangan dana dan 

peningkatan partisipasi anggota dalam berbagai program organisasi. 

Selain itu sekolah berinisiatif membuat proposal ke pihak-pihak swasta 

atas rekomendasi alumni untuk mendapatkan bantuan CSR. Dengan 

inisiatif ini sekolah mendapatkan kesempatan mendapatkan dana CSR 

yang bermanfaat bagi pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

 

Negosiasi 

Temuan yang berikutnya adalah bahwa dalam kemitraan 

antara pemerintah, orang tua siswa, alumni dan pihak swasta ada 
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prinsip negosiasi. Masing-masing pihak mitra ini melakukan negosiasi 

dalam melaksanakan kemitraan. Negosiasi diartikan sebagai usaha 

beberapa pihak untuk menemukan kesepakatan dalam kerja sama. 

Negosiasi merupakan unsur penting dalam kehidupan berorganisasi. 

Thompson (dalam Hamudy, 2010) menjelaskan bahwa, negosiasi 

adalah proses pengambilan keputusan yang bersifat interpersonal 

antara 2 orang atau lebih untuk menyepakati pengalokasian sumber 

daya yang terbatas. Sedangkan menurut  Goldman dan Rojot  (dalam 

Hamudy, 2010), negosiasi bisa dilaksanakan apabila sedikitnya terdapat 

lima unsur  yakni: (1) adanya aktor-aktor yang bernegosiasi, (2) adanya 

power yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses 

negosiasi, (3) setiap pihak yang terlibat dalam proses negosiasi juga 

memiliki ketergantungan terhadap power yang lainnya, (4) adanya 

sumber daya yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang terlibat, dan (5) 

setiap pihak berkepentingan untuk membangun kesepakatan dan 

keputusan kolektif. 

Dalam pemenuhan sarana prasarana, prinsip negosiasi sangat 

berperan. Sekolah harus melaksanakan negosiasi untuk mencapai 

kesepakatan untuk merencanakan dan melaksanakan program 

pemenuhan sarana prasarana baik dengan komite sekolah, dengan 

alumni, dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta.   

Dilihat dari pihak pemerintah, pemerintah menawarkan 

program-program bantuan ke sekolah dengan syarat-syarat tertentu. 

Salah satu syarat misalnya sekolah harus menyediakan dana 

pendamping, tanpa dana pendamping sekolah tidak akan mendapatkan 

bantuan tersebut. Dalam dana BOS misalnya, pemerintah memberikan 

bantuan tetapi tidak boleh digunakan untuk pembelian belanja modal. 

Hubungannya dengan sarana prasarana, dana BOS hanya boleh 

digunakan untuk rehab ringan. Dalam pelaksanaan pembangunan 

misalnya, pemerintah mensyaratkan dilaksanakan dengan cara lelang 

dan sekolah tinggal menerima bangunan jadi. Pembangunan lainnya 

disyaratkan oleh pemerintah tetapi harus swakelola dimana sekolah 

mengelola sendiri pelaksanaan pembangunan tetapi perencana, ketua 

pelaksana dan pemeriksa harus orang yang ahli di bidangnya. Syarat- 
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syarat ini menunjukkan bahwa, sekolah harus bernegosiasi untuk 

mengajukan atau menerima bantuan-bantuan tersebut. Ketika 

disyaratkan dana pendamping, sekolah harus bernegosiasi ke internal 

pengurus sekolah dan komite sekolah apakah sekolah berani 

mengajukan dan menerima bantuan tersebut atau tidak. Ketika 

disyaratkan hanya rehab ringan yang diperbolehkan untuk 

penggunaan dana BOS, sekolah harus bernegosiasi kegiatan rehab apa 

saja yang bisa dilaksanakan.  

 

Networking/ Jejaring 

Dalam kemitraan di sekolah ditemukan bahwa, prinsip jejaring 

berperan sangat penting. Sekolah harus memiliki jejaring yang kuat 

baik dengan pemerintah, komite sekolah, alumni maupun pihak 

swasta. Jejaring antar sekolah, jejaring antar anggota komite sekolah 

dan jejaring antar alumni, jejaring antara alumni dengan pihak swasta 

semuanya merupakan modal soisal yang kuat dalam membangun 

kemitraan.  

 Pengajuan proposal ke pemerintah, pengajuan program ke 

alumni, pengajuan program ke orang tua siswa, pengajuan proposal ke 

pihak swasta semuanya berdasarkan pada jejaring yang dikembangkan. 

Sekolah harus mengembangkan jejaring yang luas untuk bisa 

melibatkan lebih banyak pihak yang akan membantu sekolah 

melaksanakan pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

Ketika organisasi alumni menggalang dana untuk membangun 

RKB, kekuatan jejaring sangat berperan. Dengan semakin banyaknya 

alumni yang terlibat aktif dalam kegiatan Muda Ganesha, semakin 

banyak pula alumni yang ikut berkontribsi untuk penggalangan dana. 

Satu alumni mengajak alumni lainnya untuk berkontribusi, satu 

angkatan mengajak angkatan lainnya dan pengurus satu mengajak 

pengurus lainnya sehingga tercipta jejaring alumni yang sangat luas 

yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi. 
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Jejaring alumni dengan pihak-pihak swasta juga sangat penting 

dalam kemitraan. Alumnilah yang memberikan informasi kepada 

sekolah tentang dana-dana CSR sehingga sekolah mengajukan proposal 

dana CSR. Alumni lewat jejaring yang mereka miliki akan memonitor 

dan mengawal perjalanan proposal sampai mendapatkan bantuan. 

Dengan jejaring, alumni menarik lebih banyak pihak swasta untuk 

memberikan dana CSR bagi pendidikan di almamater.  

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, jejaring yang tercipta 

dalam organisasi alumni lebih banyak menggunakan jejaring sosial 

seperti facebook, mailing list, group black berry massenger dan group 

whats app. Tiga jejaring sosial ini mampu meningkatkan jejaring yang 

kuat di dalam Muda Ganesha. Menggalang dana misalnya, dilakukan 

dengan mem-posting di group facebook dimana anggota group sudah 

mencapai ribuan anggota. Karena tehnologi tidak bisa dipisahkan 

dalam kehidupan sehari-hari di jaman digital ini, maka menggalang 

dana yang dilakukan dengan media sosial facebook mendapatkan 

respon yang cepat. Demikian juga group black berry massenger dan 

group media sosial lainnya. Untuk program yang panjang, lengkap 

dengan penjelasan sering di-share melalui mailing list.  

Jejaring yang dimiliki alumni ini menurut teori modal sosial 

adalah bridging, yaitu adanya ikatan.  

 

Responsibility/ Tanggung Jawab 

Kemitraan dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di 

sekolah dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing mitra 

menjalankan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab. Tanpa 

tanggung jawab dari masing-masing mitra, kemitraan tidak akan dapat 

berjalan karena akan ada peran, hak dan kewajiban yang tidak 

dilaksanakan dan akan mempengaruhi jalannya program.  

Tanggung jawab atau responsibility menurut Vincent E Barry 

(dalam Bivins, 2008) adalah “a sphere of duty or obligation assigned to 
a person by the nature of that person position, function or work”, atau 
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tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang melekat pada 

seseorang karena posisi, fungsi atau pekerjaannya. Secara umum 

tanggung jawab dapat dilihat sebagai kewajiban dikarenakan pekerjaan 

atau fungsi. Secara khusus tanggung jawab dapat dilihat sebagai uraian 

pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi. Bivins menjelaskan 

bahwa, tanggung jawab tidak hanya terbatas pada pekerjaan karena 

fungsi saja melainkan termasuk banyak hal berkaitan dengan fungsi 

tersebut seperti proses dan hasilnya. Seseorang dikatakan bertanggung 

jawab apabila dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehingga 

pekerjaaannya selesai.  

Bivins menjelaskan, karena tanggung jawab adalah kewajiban 

berkaitan dengan pekerjaan, fungsi maupun posisi seseorang, maka 

seseorang akan dilihat tanggung jawabnya karena pekerjaan, posisi atau 

fungsinya. Seorang wartawan misalnya dikatakan bertanggung jawab 

apabila mampu menyampaikan berita dengan tepat dan tidak ada 

kebohongan.  

Dalam kemitraan pemenuhan sarana prasarana pendidikan di 

sekolah, aktor-aktor pembangunan dimulai dari sekolah, dari kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, tim penyusun 

RAPBS, tim pembelian barang, tim belanja, tim pemeriksa barang, tim 

perencana pembangunan, tim pelaksana pembangunan dan tim 

pengawas pembangunan. Dari pihak pemerintah, dimulai dari 

Direktorat SMA bidang sarana prasarana, Dinas Pendidikan Provinsi, 

dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Pihak masyarakat adalah organisasi 

komite sekolah dan orang tua siswa, serta organisasi alumni sedangkan 

pihak swasta adalah perusahaan atau korporasi yang memberikan dana 

CRS ke sekolah. Pelaksanaan program pemenuhan sarana prasarana 

dapat terlaksana hanya jika masing-masing aktor pembangunan ini 

bertanggung jawab atau amanah terhadap kewajiban yang dimilikinya 

berkaitan dengan posisi, pekerjaan dan fungsinya.  

Pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah rawan 

terjadi penyelewengan penggunaan dana, mark up dan pengurangan 

kualitas dan kuantitas pekerjaan. Jumlah bantuan yang besar 

merupakan godaan bagi aktor pembangunan dalam kemitraan ini. 
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Hanya dengan tanggung jawab yang tinggi, aktor pembangunan dapat 

melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga proses dan hasil 

program sarana prasarana di sekolah dapat tercapai.  

Tanggung jawab para aktor pembangunan ini bagi stake holder 
dilihat dari proses dan hasilnya. Stake holder lebih meminta 

pertanggungjawaban sekolah dengan fact finding, bukti nyata 

pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana di sekolah. Stake holder 
seperti orang tua siswa dan alumni setelah menyumbang dana ke 

sekolah lebih cenderung melihat hasil tanggung jawab aktor 

pembangunan di sekolah. Mereka menyebutkan bahwa mereka tidak 

memerlukan laporan rinci penggunaan keuangan sekolah. Sudah ada 

pihak pemeriksa yang lebih berwenang dan kompeten untuk 

melakukannya. Bagi orang tua siswa yang lebih penting adalah bukti 

nyata layanan yang diberikan kepada anak-anak mereka. Untuk uang 

operasional, bukti nyata yang mereka minta adalah layanan 

pembayaran yang semakin baik, sedangkan untuk sarana prasarana 

yang mereka bayar dengan sumbangan pengembangan institusi, bukti 

nyata yang mereka minta adalah tambahan layanan sarana prasarana 

sekolah misalnya adanya gedung baru, akses internet lancar, sekolah 

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

memadai, tempat beribadah yang layak, dan lingkungan sekolah yang 

bersih. Alumni yang berkontribusi menuntut hasil kontribusi mereka 

juga bukan dari laporan penggunaan dana secara rinci tetapi ruang 

kelas yang dibangun dengan dana alumni terbangun, lengkap dan 

dapat digunakan untuk pembelajaran.  

 Pihak mitra yang lain seperti pemerintah dan pihak swasta 

memiliki peran sebagai pemberi dana sekaligus bersama-sama sekolah 

sebagai pelaksana program pemenuhan sarana prasarana pendidikan di 

sekolah. Pihak pemerintah juga harus bertangggung jawab dalam 

memberikan dana artinya sesuai antara jumlah yang tertulis dan yang 

diterima oleh sekolah, tidak ada potongan dengan alasan apapun. Di 

sisi lain pemerintah juga sebagai pelaksana program pemenuhan sarana 

prasarana untuk bantuan dalam bentuk lelang. Pemerintah sebagai 
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pelaksana juga dituntut untuk bertanggung jawab atau amanah dalam 

menjalankan program pemenuhan sarana prasarana ini. 

 

Filantropi/Kedermawanan  

Dalam kemitraan ditemukan prinsip nilai-nilai kedermawanan 

atau filantropi dalam menjalankan kemitraan ini. Burlingame (2004) 

menuliskan bahwa, kesadaran berfilantropi masyarakat bersumber 

pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Nilai- 

nilai ini adalah norma-norma sosial yang menjunjung tinggi nilai 

solidaritas, gotong-royong dan saling membantu, dan yang kedua nilai-

nilai religius yang ada karena ajaran-ajaran agama mengajarkan dan 

menganjurkan untuk berbuat kebajikan. 

Kesukarelaan orang tua siswa untuk menyumbang dana 

pengembangan institusi dan dana operasional ke sekolah banyak yang 

dilandasi ibadah. Mereka menyebutkan bahwa membayar ke sekolah 

adalah amal, ikhlas dan ibadah atau kedermawanan. Dengan 

pandangan bahwa membayar ke sekolah adalah amal, ikhlas dan 

ibadah, orang tua siswa menjadi tidak enggan untuk membayarnya. 

Ada kemauan yang tinggi, kesadaran yang tinggi dan dorongan internal 

dari mereka untuk ikut berkontribusi. Mereka menyampaikan akan 

mendapatkan pahala yang kelak dapat membantu mereka di kehidupan 

akhiratnya. Dalam pembangunan, kedermawanan ini dinamakan 

filantropi. Filantropi merupakan  salah satu modal sosial yang telah 

menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak 

lama khususnya di masyarakat Indonesia.  

Pandangan tentang nilai ibadah ini juga dimiliki oleh organisasi 

alumni. Mereka mengatakan bahwa ikut terlibat dalam pembangunan 

sekolah, bersusah payah menggalang dana demi pembangunan sekolah, 

membuat jejaring dengan pihak swasta demi sekolah karena dilandasi 

keikhlasan, kesukarelaan untuk berbuat baik yang nantinya akan 

memberikan mereka pahala. Mereka mendasarkan berbuat baik itu atas 

nama ibadah beramal sehingga mereka ikhlas dan merasa ringan 

menjalankannya. Masing-masing alumni ketika berkontribusi secara 
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pribadi untuk pembangunan sekolah, rata rata menyebutkan alasannya 

adalah sebagai amal ibadah yang bisa mereka lakukan selain sebagai 

balas budi ke sekolah.  

Para alumni mengatakan bahwa, mereka berbuat baik 

memberikan sumbangan bagi sekolah karena keyakinan bahwa berbuat 

baik, melakukan kedermawanan adalah suatu kewajiban. Nilai-nilai ini 

mereka dapatkan selain atas dasar norma sosial, ajaran agama tetapi 

juga pelajaran tidak langsung yang mereka dapatkan dari guru-guru 

pada saat mereka bersekolah di SMA. Penanaman nilai-nilai kebaikan 

menjadi sangat penting diberikan pada pembelajaran di sekolah karena 

nantinya pada saat siswa telah menjadi alumni dan terjun dalam 

kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai kebaikan yang diajarkan di 

sekolah ini akan muncul menjadi landasan mereka dalam mengambil 

keputusan dalam bertindak.   

Dalam penelitian ini ditemukan, nilai ibadah yang kuat yaitu 

nilai-nilai religius yang ada karena ajaran-ajaran agama mengajarkan 

dan menganjurkan untuk berbuat kebajikan. Ditemukan pula bahwa 

pelaku-pelaku pembangunan dan pemenuhan sarana prasarana di 

sekolah memiliki amanah dan keikhlasan yang tinggi. Mereka 

melaksanakan dengan jujur, ikhlas dan sebaik-baiknya. Mereka 

menganggap pekerjaan dalam mengadakan, membangun, memelihara 

dan merawat sarana prasarana sekolah adalah ibadah yang dapat 

mereka lakukan, yang harapan mereka menjadi berkah suatu saat nanti 

bagi generasi setelahnya. Seperti yang disampaikan Dr. R. Agus Sartono 

MBA, alumni SMA Negeri 1 Purworejo berikut ini: 

“Kami merasa bahwa kami bisa mencapai posisi sampai 
sekarang ini karena pendidikan di SMA N 1 Purworejo. Oleh 
sebab itu saatnya kita harus menanam kembali untuk 
generasi berikutnya. Ini adalah lahan yang bagus untuk 
menyemai kebaikan. Insya Allah bangunan yang megah itu 
akan dapat dipakai paling tidak hingga 40 tahun mendatang. 
Betapa Allah telah menyediakan lahan untuk menanam 
kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Mengapa kita sia-
siakan. Saya bersyukur memiliki ruang yang sangat luas 
untuk berbuat kebaikan dan selagi saya bisa, mengapa tidak 
saya lakukan. Itulah yang mendasari mengapa kita 
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melakukan hal ini. Tetapi sekali lagi saya mengajak agar 
governance, transparansi dan akuntabilitas dikedepankan. 
Pendidikan harus menjadi garda terdepan membangun 
"integritas, moral dan akhlak". Jika pendidikan melanggar hal 
ini, rusaklah bangsa ini. Jadi didasari ketulusan berbagi dan 
berbuat untuk orang lain, insyaallah balasan dari Allah jauh 
lebih banyak” (wawancara dengan  Agus Sartono, Jumat 10 
Juli 2015). 

Hal yang sama disampaikan oleh Sri Sujarorun, Kepala SMA 

Negeri 3 Purworejo saat membangun gedung baru dengan nilai Rp 1,5 

miliar untuk revitalisasi gedung perkantoran SMA Negeri 3 Purworejo, 

bahwa: 

“Paling tidak saya sudah berusaha benbuat baik, membangun 
gedung ini dengan dana dari pemerintah, mudah-mudahan 
manfaat dan berkah bagi sekolah dan pahala bagi saya” 
(wawancara dengan Sri Sujarotun, Jumat, 8 Agustus 2014) 

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa alumni berkontribusi 

ke sekolah selain didorong oleh rasa balas budi atas apa yang telah 

diterima pada saat bersekolah, adalah niat yang baik, ikhlas, menyemai 

kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain dan mengharap pahala dari 

Tuhan Yang Maha Esa. Dorongan ini adalah nilai-nilai religius yang 

mengajarkan tentang berbuat kebajikan yang dimiliki masyarakat.  

Dari uraian Bab VII ini dapat dilihat bahwa, kemitraan dapat 

berjalan dengan baik karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat. 

Prinsip-prinsip ini dilandasi oleh unsur-unsur modal sosial yang 

dimiliki masyarakat. Modal sosial mampu menjadikan masing-masing 

pihak mitra  melakukan peran sesuai potensi yang dimiliki, hak yang 

didapatkan dan tanggung jawab yang diemban dengan baik. Unsur-

unsur modal sosial yang melandasi prinsip yang kuat dalam kemitraan 

POPP seperti yang dikemukakan oleh Wanni (2010), Dochas (2010) 

dan Crawford (2003) yaitu: 1) reciprocity, 2) accountability, 3) join 
decision making, 4) respect, 5) trust, 6) transparency, 7) sustainability, 

8)mutual interest, dan yang ditemukan dalam penelitian selain unsur 

tersebut yaitu: 9) inisiatif, 10) negosiasi, 11) jejaring, 12) tanggung 

jawab dan 13) kedermawanan.  


