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Bab VIII 

MODEL KEMITRAAN PUBLIC, 

ORGANIZATION, PRIVATE, PARTNERSHIP 

DALAM PEMENUHAN SARANA PRASARANA 

PENDIDIKAN 
  

 Pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah adalah 

bagian dari pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan 

memiliki fungsi hakiki yaitu mempersiapkan sumber daya manusia 

berkualitas yang akan menjadi pelaku-pelaku dalam menjalankan 

fungsi dari berbagai bidang kehidupan yang bersangkutan. Untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan 

pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dengan meningkatkan pengetahuan, wawasan, kemampuan meng-

antisipasi masalah dan keterampilannya. Tujuan pembangunan 

pendidikan ini sejalan dengan yang dituliskan Crew dan Harrison 

(1998) bahwa pembangunan adalah sebuah tujuan, sebuah cita-cita 

menuju yang dicita-citakan oleh lembaga dan individu-individu dan 

nantinya akan membawa perubahan positif yang baik. Begitu juga yang 

dikemukakan oleh Arif (2000) bahwa tujuan utama pembangunan 

adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan lebih baik. 

Pembangunan pendidikan juga bertujuan untuk membuat perubahan 

sosial ke arah yang lebih baik, seperti yang dikatakan Goulet bahwa 

istilah pembangunan juga merujuk pada tujuan perubahan sosial atau 

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

secara materi, lebih moderen secara kelembagaan dan lebih efisien 

secara teknologi) atau untuk menyusun  alat-alat untuk  mencapai 

tujuan tersebut (Goulet, 1995).  

Dalam pembangunan pendidikan, pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan pendidikan untuk mengatur penyelenggaraan 
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pendidikan. Terkait dengan sarana prasarana pendidikan, pemerintah 

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 

2007 tentang standar sarana prasarana pendidikan. Standar ini 

mengatur secara detail kebutuhan prasarana sekolah mulai dari lahan, 

ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, ruang sirkulasi, 

tempat ibadah, tempat bermain dan lain-lain. Peraturan ini juga 

mengatur sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran 

seperti meja kursi, alat laboratorium, buku referensi, buku siswa, alat 

olahraga, komputer dan lain sebagainya. Sekolah diwajibkan 

memenuhi standar sarana prasarana yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah.  

Pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah terus 

mengalami perubahan setiap saat, sering terjadi di tahun tertentu 

sekolah  sudah dinyatakan memenuhi standar sarana prasarana, namun 

seiring waktu berjalan, sekolah membutuhkan pemeliharaan, 

perawatan bahkan pengadaan sarana prasarana baru. Sekolah yang 

sangat besar dengan jumlah siswa lebih banyak, kebutuhan sarana 

prasarana justru semakin tinggi. Sekolah berusia lebih dari 50 tahun 

memerlukan banyak rehabilitasi ruang kelas dan perkantoran. 

Kebutuhan sarana prasarana sekolah dengan usia sudah lebih dari 30 

tahun juga memerlukan perbaikan atau rehab ruang-ruang yang 

penting untuk pelaksanaan pembelajaran. Apabila sekolah menambah 

jumlah rombongan belajar, sekolah juga masih memerlukan pengadaan 

ruang kelas baru, dan pengadaan prasarana lainnya. Sekolah yang 

relatif  muda, selain memerlukan rehab beberapa ruang, lebih banyak 

memerlukan pengadaan ruang-ruang tertentu untuk menunjang proses 

pembelajaran. Kebutuhan sarana prasarana pendidikan juga tidak 

berhenti di satu titik waktu, tetapi terus bertambah seiring 

bertambahnya waktu dan tuntutan perubahan.  

Selain kebutuhan prasarana seperti bangunan dan gedung, 

sekolah memiliki kebutuhan sarana yang tinggi, misalnya alat 

pembelajaran seperti LCD, komputer, buku referensi, buku siswa, alat 

laboratorium fisika, kimia dan biologi, meja kursi dan almari di setiap 

kelas dan ruang lainnya. Sekolah juga memerlukan perawatan dan 
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pemeliharaan sarana prasarana sekolah yang memerlukan pembiayaan 

yang cukup besar.  

 Bagaimana sekolah memenuhi kebutuhan pemenuhan standar 

sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran sehingga 

mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas adalah 

merupakan masalah yang harus dijawab. Apakah semuanya merupakan 

tanggung jawab negara, tanggung jawab masyarakat atau tanggung 

jawab pihak swasta, atau justru merupakan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta? 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa, pendidikan merupakan 

tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. 

Pembangunan pendidikan dalam pemenuhan sarana prasarana juga 

merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 

masyarakat. Pembangunan pendidikan memerlukan aktor-aktor 

pembangunan yang tidak hanya pemerintah saja. Pemerintah dianggap 

sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap pembangunan. 

Pemerintahlah yang dianggap bertanggung jawab terhadap 

pembiayaan pemenuhan sarana prasarana pendidikan tersebut. Namun 

pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas untuk memberikan 

pendanaan rutin bagi semua  sekolah setiap tahun untuk melaksanakan 

pemenuhan sarana prasarana sekolah agar dapat memberikan layanan 

pendidikan yang baik, sesuai standar sarana prasarana yang ditetapkan 

oleh pemerintah yaitu Permendiknas Nomor 24 tahun 2007. 

Pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan sarana yang diajukan 

oleh sekolah kepada pemerintah. Pemerintah juga belum mampu 

memenuhi kebutuhan prasarana pendidikan seperti alat-alat 

laboratorium, komputer, meja kursi, buku siswa dan lain-lain.  

 Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan 

bahwa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan 

anggaran 20% untuk pembangunan pendidikan. Ketika anggaran 20% 

ditetapkan untuk pembangunan pendidikan, masyarakat berpikir 

bahwa pemerintah sudah mampu untuk melaksanakan pembangunan 

pendidikan dan memenuhi semua kebutuhan dalam pembangunan 
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pendidikan. Di beberapa daerah bahkan masyarakat tidak 

diperbolehkan memberikan iuran dan sumbangan rutin kepada sekolah 

karena pemerintah dianggap telah mampu untuk memenuhi semua 

kebutuhan pembangunan pendidikan dan sekolah mampu memenuhi 

semua kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dengan sumber dana 

seluruhnya dari pemerintah. Pemerintah melarang sekolah untuk 

melibatkan masyarakat yaitu orang tua siswa untuk berperan aktif 

secara rutin memberikan dana ke sekolah. Dalam kasus ini negara 

dianggap sebagai satu-satunya entitas atau aktor pembangunan yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan. 

Hal ini sama dengan yang disampaikan Martinussen (1997) bahwa, 

dalam proses pembangunan, negara disebut sebagai lembaga yang 

sangat penting peranannya. Menurutnya negara adalah inisiator dan 

katalis pembangunan, hal-hal yang dilakukan untuk membawa 

perubahan ditentukan oleh negara  (Myrdal dalam Martinussen, 1997).  

Hal ini bertentangan dengan pendapat Crew dan Harrison 

(2008) yang mengatakan bahwa pembangunan yang baik adalah 

pembangunan oleh, dari dan untuk rakyat. Pembangunan yang baik 

adalah pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, 

memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki dan melibatkan masyarakat untuk menentukan pembangunan. 

Masyarakat memiliki modal sosial yang dapat memberikan  kontribusi 

signifikan dalam pembangunan. Pembangunan adalah  ketika 

pemerintah mampu memberdayakan potensi yang ada dalam 

masyarakat untuk sepenuhnya mendukung pembangunan. Dalam 

pembangunan pendidikan, khususnya pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan, masyarakat yaitu organisasi komite sekolah dan organisasi 

alumni dan sektor swasta memiliki potensi untuk bersama-sama 

bertanggung jawab dan berperan serta dalam pembangunan. Ketika 

pemerintah tidak mampu melaksanakan pembangunan dan 

menanggung biaya pembangunan karena keterbatasan sumber daya 

dan pemerintah tetap menentukan sendiri pelaksanaan dan 

pembiayaan pembangunan, maka akan muncul masalah-masalah 

transformasi pembangunan dan inisiatif pembangunan seperti masalah-
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masalah tidak efektif, tidak efisien dan kurang mampunya agen-agen 

negara, kecurangan politik dan korupsi atau resistensi masyarakat. 

Dalam pembangunan pendidikan di sekolah, sekolahlah yang 

menjadi aktor utama pembangunan pendidikan. Sekolah sebagai 

pelaksana pembangunan pendidikan menjalankan kebijakan 

pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sekolah dituntut 

untuk mampu mengembangkan sekolah dan memberikan layanan 

pendidikan terbaik untuk siswa demi terwujudnya sumber daya 

manusia yang berkualitas. Demikian pula dalam pemenuhan standar 

sarana prasarana sebagai salah satu bagian dalam pembangunan 

pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 

kebijakan pendidikan dalam standar sarana prasarana pendidikan. 

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan di 

sekolah, sekolah harus memiliki strategi agar dapat memenuhi standar 

sarana prasarana pendidikan. Strategi yang dilaksanakan oleh sekolah 

yaitu strategi melibatkan aktor–aktor pembangunan selain pemerintah 

yaitu orang tua siswa, organisasi alumni dan sektor swasta. 

Pembangunan adalah kewajiban negara atas rakyatnya untuk 

meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan kesejahteraan dan 

membuat hidup menjadi lebih baik namun tuntutan pembangunan 

menjadi semakin tinggi sementara pemerintah memiliki sumber daya 

yang terbatas. Pembangunan membutuhkan aktor-aktor pembangunan 

lain yang ikut bertanggung jawab melaksanakan pembangunan. 

Pembangunan membutuhkan kemitraan, dikatakan bahwa kemitraan 

adalah ciri pembangunan saat ini. Kemitraan ini sesuai dengan yang 

dikatakan Mohiddin (1998) 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.  

Dalam pembangunan pendidikan khususnya pemenuhan 

sarana prasarana pendidikan, sekolah mengembangkan kemitraan, 

melibatkan aktor-aktor pembangunan untuk bersama-sama 

bertanggung jawab mencapai tujuan bersama yaitu terpenuhinya 
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sarana prasarana pendidikan di sekolah. Dalam hal ini sekolah 

membangun tingkatan hubungan kerja yang paling tinggi antara 

pemerintah, orang tua siswa, organisasi alumni dan sektor swasta 

untuk bersama-sama berkomitmen menuju tujuan bersama, diikat oleh 

pengalaman yang lama dalam bekerja sama dan berkelanjutan dengan 

adanya visi yang sama yaitu memenuhi standar sarana prasarana 

pendidikan di sekolah. 

Partisipasi organisasi masyarakat termasuk di dalamnya alumni, 

dan peran serta pihak swasta menjadi sangat penting untuk 

pembangunan pendidikan dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah. 

Sekolah menjalin kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat 

dan sektor swasta, organisasi masyarakat yang dilibatkan dalam 

kemitraan ini adalah komite sekolah dengan anggotanya orang tua 

siswa dan organisasi alumni. Masing-masing entitas ini hadir dengan 

potensi, keunggulan dan tanggung jawab yang berbeda-beda untuk 

mencapai tujuan yang sama yaitu memenuhi standar sarana prasarana 

pendidikan di sekolah.  

Kemitraan dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan 

yang dilaksanakan oleh sekolah melibatkan public atau pemerintah, 

community organization yaitu komite sekolah dan organisasi alumni, 

serta melibatkan private atau sektor swasta,  yang dalam penelitian ini 

selanjutnya kemitraan antara pemerintah, organisasi komite sekolah, 

organisasi alumni dan pihak swasta disebut Public, Organization, 
Private Partnership (POPP).  

Perbedaan signifikan antara PPP atau kemitraan yang selama 

ini dikembangkan dalam pembangunan yaitu kemitraan antara 

pemerintah dan non pemerintah atau public dan private partnership 

(PPP) di banyak negara dengan POPP adalah: Pertama, PPP adalah 

kerja sama antara pemerintah dan non pemerintah. Kemitraan PPP 

biasanya melibatkan pemerintah dan pihak swasta seperti perusahaan 

sesuai yang dikatakan Petkoski, Jarvis dan  Garza (2006) bahwa dalam 

Public Private Partnership, Private diartikan sebagai pihak swasta. 

Dalam PPP di bidang pendidikan, kemitraan melibatkan pemerintah, 

sektor swasta dan masyarakat (Latham, 2009). Masyarakat dalam hal 
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ini merujuk masyarakat pada umumnya. Sedangkan dalam POPP, 
kemitraan dilaksanakan oleh sekolah dengan melibatkan pemerintah, 

organisasi masyarakat dan sektor swasta. Organisasi masyarkat  yaitu 

orang tua siswa yang terbentuk dalam komite sekolah dan organisasi 

alumni, sedangkan  sektor swasta adalah perusahaan, korporasi atau 

BUMN. Masyarakat dalam POPP adalah organisasi masyarakat, anggota 

masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi yang memiliki 

tujuan dan kepengurusan. Anggota masyarakat dalam POPP adalah 

masyarakat yang tergabung dalam organisasi komite sekolah dan 

anggota masyarakat yang tergabung dalam organisasi alumni sekolah. 

Seperti yang dikatakan oleh Peter M. Blau & W. Richard Scott (1962)  

bahwa, organisasi itu memiliki tujuan dan memiliki sesuatu yang formal, 

mengadakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan anggotanya dan 

memiliki pengurus atau staf yang bertanggung jawab dalam 

administrasinya, komite sekolah dan organisasi alumni juga memiliki 

tujuan, memiliki kepengurusan dan mengadakan koordinasi dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatannya. 

Kedua bentuk kemitraan dalam pemenuhan sarana prasarana 

yang banyak dilakukan di negara lain seperti yang dicatat World Bank 

(2007), adalah bebarapa model kemitraan seperti 1) pihak swasta 

mendesain dan membangun fasilitas dengan persyaratan tertentu, 2) 

pihak swasta menjalankan fasilitas yang dimiliki pemerintah, 3) 

pemerintah menyediakan dana, sektor swasta mendesain, membangun 

dan menjalankan fasilitas selama waktu tertentu, 4) swasta 

menyewa/membeli kepada pemerintah dan menjalankannya untuk 

periode tertentu, 5) swasta mendapatkan franchise untuk membiayai, 

membangun, mengoperasikan, mengatur, memelihara dan mengum-

pulkan uang dari pengguna untuk waktu tertentu tapi akhirnya 

menjadi milik pemerintah, dan 6) pemerintah mentransfer 

kepemilikan atau tanggung jawab atas fasilitas atau kontrak dengan 

swasta untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas. Di 

banyak contoh kemitraan dalam pendidikan, swasta membangun 

fasilitas sekolah, kemudian pemerintah membayar secara berangsur 

sehingga nantinya fasilitas menjadi milik sekolah.  
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Sedangkan dalam POPP tidak satu pun yang sama. Dalam 

POPP, pemerintah, orang tua siswa, organisasi alumni dan sektor 

swasta bersama-sama berperan serta dalam pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan di sekolah dengan gambaran sebagai berikut.  

Tabel. 8.1 Matrik Kemitraan POPP yang Dijalankan oleh Sekolah dalam 

Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di Sekolah. 

No Mitra Bentuk kemitraan Strategi  Hasil kemitraan  

1 Pemerintah Pendanaan  
Technical 
assistance 

Pembangunan 
Pembelian 
prasarana 
pembelajaran 

Pengajuan 
proposal ke 
Pemerintah 

BOS 
Bansek 
Blog grant 
Dana bansos 
Bangunan  
Prasarana 
pembelajaran 

2 Orang tua 
siswa/komite 
sekolah 

Sumbangan 
pengembangan 
institusi  

Pengajuan 
program 
sarana 
prasarana  

Pemenuhan 
sarana 
prasarana  
Pemeliharaan 
Perawatan  

3 Organisasi alumni Alumni giving 
(Donasi alumni) 
Alumni 
participation 
(partisipasi 
alumni) 
Technical 
assistance 
 

Jejaring 
alumni 

Pendanaan 
Bangunan  
Pemenuhan 
prasarana 
pendidikan 

4 Sektor swasta Pendanaan 
Pembangunan 

CSR Pendanaan  
Bangunan 
Prasarana 
pendidikan 

Dari matrik di atas dapat dilihat bahwa, dalam pemenuhan 

sarana prasarana pendidikan dapat dilaksanakan dengan menjalankan 

kemitraan antara pemerintah, orang tua siswa, alumni dan sektor 

swasta.  

 

Kemitraan dengan Pemerintah 

 Dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah, 

sekolah menjalin kemitraan dengan pemerintah. Sekolah dituntut 
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untuk melaksanakan pemenuhan standar sarana prasarana sesuai  

kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yaitu Permendiknas 

Nomor 24 Tahun 2007. Hal-hal yang dikerjasamakan dengan 

pemerintah antara lain 1) pemerintah memberikan pendanaan 

pemenuhan sarana prasarana, 2) pemerintah memberikan technical 
assistance, 3) pemerintah memberikan bangunan ke sekolah dan 4) 

pemerintah memberikan prasarana pendidikan seperti komputer, alat 

laboratorium, alat olahraga dan alat seni musik. Adapun cara 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan dengan dana dari pemerintah 

dapat diberikan dengan dua cara yaitu: 1) bantuan pemenuhan sarana 

prasarana berbentuk swakelola dimana sekolah yang melaksanakan 

pembangunan dan dana diberikan oleh pemerintah, dan 2) sekolah 

menerima bangunan jadi dimana pembangunan dilaksanakan dengan 

cara lelang dan perseroan terbatas (PT) yang memenangkan lelang 

yang melaksanakan pembangunan di sekolah. Untuk pemenuhan 

prasarana pendidikan seperti alat laboratorium, alat olahraga dan alat 

musik juga dilaksanakan oleh pemerintah dimana sekolah menerima 

bantuan dalam bentuk barang modal.  

Pemenuhan sarana prasarana ke sekolah yang bersifat 

swakelola dapat berupa blog grant atau bantuan sosial untuk  ruang 

kelas baru, rehab ruang kelas, gedung laboratorium dan perkantoran. 

Untuk pelaksanaan swakelola, pemerintah memberikan technical 
assistance dengan menunjuk  tim perencana yang membuatkan 

perencanaan pembangunan dan tim pengawas pelaksanaan 

pembangunan. 

Strategi yang dilaksanakan oleh sekolah untuk menjalin 

kemitraan dengan pemerintah dilaksanakan dengan mengajukan 

proposal ke pemerintah. Pemerintah menyediakan bantuan untuk 

pemenuhan sarana prasarna seperti blog grant, DAK dan bantuan sosial 

atau hibah namun tidak bisa mencakup semua sekolah. Tidak semua 

SMA mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan dari 

pemerintah pusat. Di sinilah strategi sekolah untuk mendapatkan 

bantuan dari pemerintah diuji untuk bersaing dengan sekolah lain. 

Sekolah yang memiliki inisiatif tinggi untuk mengajukan proposal ke 
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Dinas Pendidikan atau ke Direktorat Pembinaan SMA di Jakarta 

memiliki potensi lebih besar untuk mendapatkan bantuan dari 

pemerintah. Komunikasi yang intensif dengan Dinas Pendidikan dan 

akses informasi tentang program bantuan pemerintah merupakan 

strategi yang dapat ditempuh sekolah sebelum pengajuan proposal ke 

pemerintah.  

Penyususunan proposal harus dilaksanakan dengan benar  

terutama  kegiatan, rencana anggaran belanja, gambar dan panitia 

pelaksana. Dalam penyusunan proposal, sekolah melibatkan perencana 

yang memiliki kompetensi sesuai bidang kegiatan yang diajukan dalam 

proposal. Disyaratkan tim perencana memiliki ijazah untuk bidang 

keahlian yang dikerjakan, misalnya untuk pembanguan RKB, rehab 

atau revitalisasi misalnya, perencana yang memiliki latar belakang 

pendidikan teknik arsitektur. Untuk ketua tim pelaksana dan pengawas 

kegiatan, mereka juga harus memiliki ijazah yang sesuai. Pengajuan 

proposal ke pemerintah dapat dilaksanakan setiap saat.  

 Strategi pengajuan proposal ke pemerintah dapat diajukan 

langsung ke Direktorat Pembinaan SMA di Kementrian Pendidikan 

Nasional atau ke Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota. Setiap 

akhir tahun Dinas Pendidikan menghimpun usulan dari masing-

masing sekolah tentang kebutuhan sarana prasarana pendidikan di 

sekolah. Dinas Pendidikan memetakan kebutuhan sarana prasarana 

sekolah seluruh kabupaten dan mengusulkan kebutuhan sarana 

prasarana pendidikan seluruh kabupaten ke Direktorat Pembinaan 

SMA di Jakarta. Tidak semua proposal yang diajukan ke pemerintah 

mendapatkan bantuan seperti yang diajukan. Proposal dari masing-

masing sekolah merupakan data bagi pemerintah untuk mengambil 

keputusan pemberian bantuan sarana prasarana pendidikan.  

 Hasil kemitraan yang dapat diperoleh sekolah dari pemerintah 

antara lain berupa bantuan pemenuhan sarana prasarana pendidikan 

berupa blog grant, Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bantuan sosial 

(bansos) atau berupa bangunan dan prasarana pembelajaran. Selain 

bantuan khusus untuk pemenuhan sarana prasarana tersebut, 

pemerintah memberikan dana bantuan sekolah (bansek) dari 



Modal Kemitraan Public, Organization, Private, Partnership dalam Pemenuhan Sarana 
Prasarana Pendidikan 

297 

pemerintah kabupaten dan bantuan operasional sekolah (BOS) dari 

pemerintah pusat. Dari Bansek dan BOS, sekolah diperbolehkan 

menggunakan sebagian dana untuk pemeliharaan yaitu rehab ringan. 

Melalui kemitraan ini sekolah melaksanakan pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan. Namun bantuan pemerintah khusus untuk 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan ini tidak bersifat rutin dan 

tidak didapatkan sekolah secara pasti. Sekolah tidak dapat 

melaksanakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan dengan hanya 

tergantung kepada pemerintah. Sekolah harus melibatkan aktor 

pembangunan selain pemerintah.  

Di sisi lain program bantuan dari pemerintah ini ada yang 

mensyaratkan bantuan imbal swadana untuk melibatkan masyarakat 

berperan serta dalam pembangunan sarana prasarana sekolah. 

Pemerintah mengajak masyarakat untuk bersama-sama bertanggung 

jawab dalam pengadaan sarana prasarana sekolah. 

 

Kemitraan dengan Organisasi Komite Sekolah/Orang Tua 

Siswa 

Dalam pemenuhan sarana prasana pendidikan, sekolah 

menjalin kemitraan dengan orang tua siswa atau komite sekolah. 

Pembangunan tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah saja dengan 

sumber daya yang terbatas. Masyarakat dalam hal ini organisasi komite 

sekolah merupakan mitra dalam pelaksanaan pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan di sekolah. Hal-hal yang dikerjasamakan dengan 

orang tua siswa yaitu pendanan sumbangan pengembangan institusi 

atau SPI. Orang tua siswa dilibatkan untuk ikut bertanggung jawab 

terhadap pemenuhan sarana prasarana pendidikan ketika pemerintah 

tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan sarana prasarana 

pendidikan di sekolah. Orang tua siswa menyumbangkan pendanaan 

rutin tiap bulan untuk sumbangan operasional sekolah dan sumbangan 

pengembangan institusi. Sumbangan pengembangan institusi menjadi 

sumber dana  utama untuk melaksanakan pengadaan, pemeliharaan 

dan perawatan sarana prasarana pendidikan. Orang tua siswa yang 
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diwadahi dalam organisasi komite sekolah memiliki potensi yang besar 

untuk ikut bertanggung jawab dalam pembangunan pendidikan di 

sekolah. Peran serta komite sekolah merupakan keterlibatan organisasi 

masyarakat untuk ikut bertanggung jawab mencapai pemenuhan 

sarana prasarana pendidikan, hal ini sesuai dengan yang dituliskan oleh 

Keith Davis dalam Sastropoetro (1988) dan Huneryager dan Heckman 

(1992) bahwa, berpartisipasi berarti terlibat baik secara  mental/pikiran 

maupun emosi/perasaan di dalam situasi kelompok dan terdorong  

untuk memberikan sumbangan kepada kelompok untuk mencapai 

tujuan bersama dan ikut  bertanggung jawab terhadap usaha untuk 

mencapai tujuan bersama.  

Keterlibatan komite sekolah membuktikan bahwa, 

pembangunan pendidikan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada 

pemerintah karena pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas. 

Ife (2002) menyatakan bahwa, kunci keberhasilan pembangunan 

adalah adanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.  

Pembangunan yang baik adalah dari, oleh dan untuk masyarakat 

sehingga partisipasi masyarakat akan menentukan jalannya 

pembangunan. Pembangunan yang melibatkan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat akan menjadikan dasar pembangunan yang 

lebih kuat, bahkan ketika negara karena sebab tertentu tidak hadir 

pun, masyarakat akan tetap dapat melaksanakan pembangunan dari, 

oleh dan untuk mereka.  

Untuk menjalin kemitraan dengan organisasi komite sekolah, 

sekolah menjalankan strategi, antara lain 1) Menyusun program kerja 

sarana prasarana, 2) Mensosialisasikan kepada orang tua siswa dalam 

rapat pleno, 3) Mengadakan negosiasi melalui pengurus komite ke 

orang tua siswa, 4) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan 

perawatan sarana prasarana pendidikan di sekolah, 5) Membuat 

pelaporan. Penyusunan program kerja sarana prasarana dilaksanakan 

pada awal tahun pelajaran dengan melibatkan warga sekolah, program 

kerja sarana prasarana meliputi perencanaan yang mencakup 

pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, jadwal pelaksanaan, biaya, 

monitoring dan evaluasi. Sosialisasi kepada komite sekolah 
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dilaksanakan melalui rapat pleno orang tua siswa, dalam rapat pleno 

inilah negosiasi antara sekolah dengan orang tua siswa dilaksanakan. 

Sekolah menawarkan dan mensosialisasikan program sarana prasarana 

dan orang tua siswa menanggapi dengan menyetujui, menolak 

beberapa item atau memberikan saran dan masukan.  

 Hasil yang diperoleh dari kemitraan dengan orang tua siswa 

adalah pemenuhan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana. 

Sumbangan pengembangan institusi dari orang tua siswa dimanfaatkan 

untuk pengadaan sarana prasarana pendidikan, untuk melakukan 

pemeliharaan dan perawatan.  

 Peran serta organisasi komite sekolah dalam hal pemenuhan 

sarana prasarana pendidikan di sekolah tidak hanya berupa pendanaan 

saja. Komite sekolah melalui pengurus komite berperan dan bersama 

sama sekolah menentukan program sarana prasarana pendidikan di 

sekolah, turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan ikut 

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program sarana prasarana di 

sekolah. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Cohen dan Uphoff 

(1979) bahwa, partisipasi dapat mencakup (1) partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) 

partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan (4) partisipasi dalam 

evaluasi.  

 

Kemitraan dengan Organisasi Alumni 

Kemitraan POPP melibatkan organisasi masyarakat yaitu 

komite sekolah dan organisasi alumni. Dalam pemenuhan sarana 

prasana pendidikan, sekolah menjalin kemitraan dengan organisasi 

alumni. Hal-hal yang dikerjasamakan dengan organisasi alumni antara 

lain 1) alumni giving atau donasi alumni, 2) alumni participation atau 

partisipasi alumni dan 3) technical assistance atau bantuan teknis. 

Organisasi alumni yang kuat dapat memberikan kontribusi bagi 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Dengan terbentuknya 

organisasi alumni yang sudah kuat memungkinkan sekolah untuk 

melibatkan alumni dalam pemenuhan sarana prasarana. Organisasi 
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alumni dapat meningkatkan alumni giving dan alumni participation-
nya serta technical assistance dalam pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan di sekolah.  

Salah satu potensi organisasi alumni adalah memberikan 

alumni giving atau donasi alumni ke almamater. Organisasi alumni 

yang kuat memiliki potensi yang lebih besar untuk menjaring donasi 

alumni. Ikatan masing-masing anggota yang kuat ke organisasi 

alumninya akan menentukan besar kecilnya donasi alumni yang dapat 

digali. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Mael and 

Ashforth (1992) bahwa, donasi alumni lebih banyak didasarkan pada 

teori organisasi. Dikatakan bahwa seorang alumni memberikan donasi 

karena dia termasuk dalam sebuah ikatan sosial yaitu organisasi. 

Tergabung dalam organisasi memberikan seseorang identitas sosial dan 

setiap individu  memerlukan identitas sosial. Ketika seorang alumni 

sudah tergabung dalam organisasi alumni, dia akan memiliki 

kecenderungan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dalam 

organisasi alumni tersebut.  

Untuk bisa melaksanakan kemitraan ini sekolah harus 

melaksanakan strategi yang tepat supaya organisasi alumni bersama-

sama terlibat dan bertanggung jawab mencapai tujuan bersama yaitu 

pemenuhan sarana prasarana sekolah. Strategi yang ditempuh sekolah 

adalah 1) membuat program sarana prasarana pendidikan di sekolah, 2) 

mensosialisasikan kepada organisasi alumni, dan 3) memperkuat 

jejaring alumni.  

Organisasi alumni dapat memberikan kontribusi yang berarti 

dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan berupa pendanaan 

pembangunan untuk ruang kelas baru atau bangunan lain serta 

prasarana pendidikan seperti komputer dan buku. Donasi alumni dapat 

ditingkatkan dengan cara memperkuat jejaring alumni. Jaringan 

alumni yang kuat mampu melibatkan lebih banyak alumni untuk ikut 

berpartisipasi dalan kegiatan alumni dan ikut memberikan donasi 

alumni. Ada perbedaan antara donasi alumni dan partisipasi alumni 

dimana donasi alumni adalah memberikan dana ke almamater, 
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sedangkan partisipasi alumni adalah ikut dalam kegiatan alumni dan 

tidak selalu tentang pengumpulan dana ke almamater.  

Kemauan alumni untuk memberikan donasi menurut Mael and 

Ashforth (1992) lebih banyak dipengaruhi oleh ikatan alumni dalam 

organisasi, sedangkan Menurut Sun dkk.(2007), kemauan alumni untuk 

memberikan donasi kepada almamater dipengaruhi oleh pengalaman 

alumni saat menjadi siswa di almamater, pengalaman alumni selepas 

belajar di almamater dalam organisasi alumni, motivasi alumni yaitu 

keinginan sendiri, dan tingkat ekonomi alumni. Untuk dapat 

memperkuat jejaring alumni, strategi sekolah yang dapat 

dikembangkan adalah memberikan pengalaman sebaik-baiknya kepada 

siswa pada saat sekolah dan menumbuhkan kesadaran dan motivasi 

berkontribusi sejak masih sekolah. Alumni yang memiliki pengalaman 

menyenangkan pada saat sekolah memiliki potensi lebih besar untuk 

berkontribusi atau memberikan donasi, maka sekolah harus 

memberikan pembelajaran dan kegiatan sekolah yang menyenangkan 

bagi siswanya. Sekolah melalui guru-guru dan karyawannya dapat 

memberikan layanan terbaik bagi siswanya. Kelak saat siswa sudah 

bekerja dan berhasil, hal inilah yang akan menjadi alasan bagi alumni 

untuk berkontribusi/memberi donasi ke almamater. Yang kedua, 

sekolah dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi pribadi siswa 

untuk memberikan donasi kelak saat mereka sudah menjadi alumni. 

Sekolah dapat menanamkan sikap-sikap dan nilai-nilai luhur seperti 

berbuat baik, membalas budi, beramal atau filantropi. Ketika nilai-nilai 

ini ditanamkan pada saat siswa masih sekolah, kelak pada saat mereka 

sudah menjadi alumni, nilai-nilai inilah yang akan menjadi motivasi 

pribadi untuk memberikan donasi ke almamater.  

 

Kemitraan dengan Sektor Swasta 

Salah satu entitas dalam kemitraan POPP adalah sektor swasta. 

Dalam pemenuhan sarana prasana pendidikan, sekolah menjalin 

kemitraan dengan sektor swasta seperti perusahaan atau BUMN. Sektor 

swasta memiliki potensi untuk berperan dalam pembangunan 
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pendidikan. Kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah 

dan sektor swasta dan pemanfaatan potensi sektor swasta akan 

mendukung sumber-sumber pemerintah yang terbatas.  

Dalam kemitraan POPP untuk pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan di sekolah, sektor swasta hadir melalui program Coorporate 
Sosial Responsibility (CSR) yaitu pendanaan pemenuhan sarana 

prasarana pendidikan. Sekolah mendapatkan dana CSR dari sektor 

swasta untuk pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah.  

Strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk menjalin 

kemitraan dengan sektor swasta agar pemenuhan sarana prasarana 

sekolah bisa dilaksanakan, adalah dengan 1) Menyusun program kerja 

sarana prasarana, 2) Melibatkan organisasi alumni dan 3)  Mengajukan 

proposal ke perusahaan/ BUMN. Sekolah dapat mengajukan proposal 

pemenuhan sarana prasarana pendidikan ke pihak swasta seperti BRI, 

BNI dan beberapa perusahaan lain untuk memberikan CSR pendidikan. 

Hal ini bisa dilaksanakan apabila jejaring alumninya kuat sehingga 

dapat memberikan informasi tentang CSR perusahaan yang dapat 

diakses oleh sekolah. 

Masing-masing korporasi/perusahaan/BUMN memiliki pro-

gram CSR sebagai wujud perhatian kepada masyarakat. Korporasi atau 

perusahaan memberikan dana CRS kepada sekolah untuk pemenuhan 

sarana prasarana pendidikan. Kotler and Lee (2005) menuliskan bahwa,  

banyak perusahaan memiliki program CSR yang meliputi bidang 

lingkungan, kesehatan dan bidang pendidikan serta permodalan 

masyarakat. Banyak korporasi menempatkan prioritas program CSR-
nya pada bidang pendidikan. CSR di bidang pendidikan untuk 

pemenuhan sarana prasarana merupakan wujud kemitraan antara 

sekolah dengan sektor swasta dalam pembangunan pendidikan. Hal ini 

sesuai dengan yang dikatakan Petkoski, Jarvis dan  Garza (2006) 

bahwa, CSR merupakan kebijakan dan praktek yang dihubungkan 

dengan kemitraan dengan pemangku kepentingan. CSR juga 

merupakan penghormatan kepada orang-orang, masyarakat dan 

lingkungan, serta komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap 

pembangunan berkelanjutan.  
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Kemitraan antara sekolah dengan sektor swasta dalam 

pemenuhan sarana prasarana merupakan filantropi atau keder-

mawanan, yang  merupakan salah satu tangga dari piramida Carol 

(1991) yaitu, bahwa CSR memiliki 4 tanggung jawab sosial yaitu 

ekonomi, legalitas, etika dan kedermawanan.  

Sekolah dapat mendapatkan akses filantropi dari sebuah 

perusahaan atau korporasi melalui beberapa cara seperti mengakses 

informasi di media masa, mendapatkan informasi di situs korporasi 

atau mendapatkan informasi langsung dari karyawan di korporasi. 

Akses langsung ke korporasi dapat didapatkan oleh sekolah melalui 

jejaring alumni. Alumni yang telah lama bekerja dan menempati posisi 

strategis dalam korporasi dapat memberikan informasi tentang 

program CSR ke sekolah. Jejaring alumni yang kuat dengan posisi 

strategis di berbagai korporasi dapat merupakan potensi untuk 

memberikan informasi dan akses terhadap program-program CSR yang 

dapat diperoleh oleh sekolah.  

 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 dalam pemenuhan sarana prasarana 

pendidikan. 

 

Modal Sosial yang Melandasi Prinsip-prinsip Kemitraan 

Kemitraan dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan 

dapat berjalan dengan baik karena didasari oleh prinsip-prinsip 

kemitraan. Prinsip-prinsip kemitraan ini ternyata dilandasi oleh unsur-

unsur modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Modal sosial yang 

dimiliki masyarakat sangat kuat melandasi jalannya kemitraan dalam 
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pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah. 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 yaitu: 9) inisiatif, 10) negosiasi, 11) 

jejaring, 12) tanggung jawab dan 13) kedermawanan.  

Reciprocity adalah imbal balik atau berbalasan. Masing masing 

mitra berkontribusi dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah karena 

melaksanakan balas budi ke sekolah atas apa yang masing-masing mitra 

dapatkan dari sekolah. Alumni bekerja sama bertanggung jawab 

dengan memberikan bantuan dana ke sekolah karena mereka telah 

belajar di sekolah dan mendapatkan layanan yang baik dari sekolah, 

dari guru-guru dan karyawan saat mereka sekolah. Orang tua siswa 

telah menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak-anak mereka ke 

sekolah. Tindakan balas budi ini dilaksanakan karena perasaan pernah 

mendapatkan tindakan dan layanan yang baik dari sekolah, hal ini 

sama dengan yang dituliskan oleh Falk & Fischbacher (2006) bahwa, 

manusia memiliki potensi untuk merespon tindakan positif dengan 

tindakan positif yang lain sehingga menghasilkan tindakan-tindakan 

yang baik. Sektor swasta melaksanakan balas budi perusahaan kepada 

masyarakat karena telah menjadi konsumen dari perusahaan.  

Akuntabilitas menjadi landasan terlaksananya kemitraan 

dengan baik. Sekolah memberikan informasi tentang program 

pemenuhan sarana prasarana yang terbuka bagi pihak mitra lainnya, 

informasi tersebut bisa diminta dan diakses dan diberikan untuk 

menyediakan informasi dan justifikasi. Informasi ini dapat digunakan 

untuk menyusun program selanjutnya. Informasi program sarana 

prasarana dapat berupa laporan penggunaan dana sarana prasarana 

pendidikan di sekolah yang diberikan kepada wali murid atau orang 

tua siswa, pengurus organisasi alumni, sektor swasta pemberi dana CSR 

http://en.wikipedia.org/wiki/Armin_Falk


Modal Kemitraan Public, Organization, Private, Partnership dalam Pemenuhan Sarana 
Prasarana Pendidikan 

305 

dan pemerintah. Akuntabilitas yang dilaksanakan di sekolah sesuai 

dengan yang dikatakan Adesopo (2013) yang mengutip pendapat 

Ofoegbu (2003) bahwa, akuntabilitas dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang baik yang nantinya akan baik untuk pengambilan 

keputusan, dan menjadikan tata kelola yang baik, lebih mudah dan 

warga masyarakat menjadi lebih responsif, lebih jujur dan 

berintegritas, terevaluasi sehingga tujuan pemerintah akan tercapai. 

Pengambilan keputusan bersama merupakan kunci 

keberhasilan kemitraan. Sekolah tidak dapat mengambil keputusan 

secara sepihak  dalam pelaksanaan program sarana prasarana namun 

harus bersama komite sekolah. Untuk penggunaan dana dari 

pemerintah dan alumni serta sektor swasta, sekolah mengambil 

keputusan bersama-sama dengan pihak dinas, organisasi alumni 

maupun perwakilan dari sektor swasta. Hal ini seperti yang dikatakan 

oleh Wanni (2010); Dochas, (2010); dan Crawford (2003) bahwa salah 

satu prinsip kemitraan adalah pengambilan keputusan bersama, dimana 

keputusan harus dibuat oleh semua mitra demi kepentingan bersama. 

Rasa saling menghormati merupakan modal sosial yang 

melandasi prinsip kemitraan yang mendasar. Masing-masing mitra 

saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban dalam 

bermitra tanpa harus menjadi penghalang dalam pengambilan 

keputusan yang konstruktif dan memahami keterbatasan dan 

komitmen mitra lainnya. Dinas Pendidikan, komite sekolah, organisasi 

alumni dan sektor swasta saling menghormati hak dan kewajiban 

masing-masing dalam pelaksanaan kemitraan, hal ini sama dengan 

yang dituliskan oleh Gutierrez (2008) bahwa, respect merupakan 

prinsip yang memungkinkan sebuah kemitraan dapat berjalan dengan 

baik.  

 Kemitraan bisa berjalan dengan baik dengan adanya unsur 

modal sosial lainnya yaitu kepercayaan. Romano (2003) menjelaskan 

bahwa, trust adalah: (1) harapan akan pengaruh dari hasil yang 

diharapkan, (2) keterbukaan terhadap pengaruh dari konsekuensi yang 

akan diterima dan (3) kecenderungan terhadap pengaruh dari 

manifestasi yang disukai. Kemitraan bisa berjalan dengan baik apabila 
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masing-masing pihak mitra saling memiliki niat yang baik, jujur, moral 

yang baik, memiliki keahlian dan perhatian. 

Modal sosial yang lain dalam kemitraan adalah transparansi. 

Sekolah melaporkan program sarana praarana pendidikan di sekolah 

kepada stake holder, dalam hal ini kepada pemerintah melalui Dinas 

Pendidikan atau Direktorat Pembinaan SMA, kepada komite sekolah 

dan orang tua siswa, kepada organisasi alumni dan kepada sektor 

swasta pemberi dana. Penggunaan dana dan pelaksanaan program 

sarana prasarana juga diperiksa oleh inspektorat wilayah setiap tahun, 

dimana penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dengan benar 

dan dapat diakses dengan mudah bagi yang berkepentingan. 

Transparansi di sekolah ini seperti yang dikatakan oleh Kaufmann 

(dalam Bauhr dan Grimes, 2012) bahwa, transparansi bermakna 

memberikan aliran informasi yang akurat dan terpercaya, yang bisa di 

akses oleh semua stake holder atau pemangku kepentingan.  

Prinsip kemitraan lainnya adalah sustainability, yaitu kemitraan 

dirancang dan dilaksanakan untuk jangka waktu lama atau 

berkesinambungan. Kemitraan yang dibangun oleh sekolah dengan 

pemerintah, komite sekolah dan orang tua siswa, organisasi komite dan 

sektor swasta merupakan kerja sama untuk waktu yang lama, bukan 

untuk satu kegiatan saja. Hal ini sesuai yang ditegaskan oleh Crawford 

(2003) bahwa, salah satu prinsip kemitraan adalah sustainability atau 

berjangka lama.  

Selanjutnya kemitraan dapat berjalan dengan baik apabila 

didasarkan pada pencapaian kepentingan bersama. Pemerintah, orang 

tua siswa, organisasi alumni dan sektor swasta memiliki kemauan 

untuk mencapai kepentingan bersama, tujuan bersama, atau cita cita 

bersama yaitu memberikan layanan pendidikan yang baik untuk para 

siswa dengan memenuhi standar sarana prasarana pendidikan di 

sekolah. Hal ini merupakan modal sosial yang melandasi prinsip 

kemitraan seperti yang dituliskan oleh Fowler (2000) bahwa, 

kemitraan memiliki karakteristik antara lain  saling menguntungkan 

dan seimbang dalam kekuasaan. Hal ini sesuai juga dengan yang 

ditegaskan World Bank (1998) bahwa, Partnership adalah cara atau 
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jalan menuju sebuah akhir, dimana tujuan utamanya adalah mencapai 

cita-cita bersama secara lebih efektif dan efisien. 

Dalam penelitian ini juga ditemukan unsur modal sosial 

lainnya yang belum dibahas oleh Wanni (2010); Dochas (2010) dan  

Crawford, (2003) yaitu: yang pertama inisiatif,  bahwa sekolah aktif, 

memiliki inisiatif yang tinggi untuk memulai kemitraan. Sekolah 

berinisiatif mengajukan proposal ke pemerintah, mengundang orang 

tua siswa, mensosialisasikan program sekolah, melaporkan penggunaan 

dana, melibatkan organisasi alumni, membuat proposal ke pihak swasta 

untuk mendapatkan bantuan CSR. 

Yang kedua yaitu negosiasi. Sekolah 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. 

Negosiasi merupakan unsur penting dalam kehidupan berorganisasi. 

Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh Thompson (dalam Hamudy, 

2010) bahwa, negosiasi adalah proses pengambilan keputusan yang 

bersifat interpersonal antara 2 orang atau lebih untuk menyepakati 

pengalokasian sumber daya yang terbatas. 

Yang ketiga yaitu jejaring, sekolah memiliki jejaring yang kuat, 

baik dengan pemerintah, komite sekolah, organisasi alumni maupun 

pihak swasta. Jejaring merupakan modal sosial yang kuat dalam 

membangun kemitraan. Jejaring yang kuat dibangun oleh sekolah 

dengan mitra, hal ini seperti yang dituliskan oleh Bourdieu (1986) 

bahwa, jejaring yang lama atau hubungan yang melembaga dimana 

pihak-pihaknya saling bersahabat dan saling memberikan kepercayaan 

merupakan potensi yang berharga dalam masyarakat. Hal ini didukung 

oleh Riddel (1997) yang menyebutkan bahwa, ada 3 parameter modal 

sosial yaitu trust (kepercayaan), norms (norma) dan networks 
(jaringan). Kemitraan dapat berjalan dengan baik apabila di dalamnya 

terdapat jejaring yang kuat.  

Salah satu prinsip kemitraan yang ditemukan dalam penelitian 

ini adalah tanggung jawab. Kemitraan dapat terlaksana hanya dengan 
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mitra yang bertanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai peran 

masing-masing. Masing-masing aktor pembangunan dalam kemitraan 

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program pemenuhan 

sarana prasarana pendidikan di sekolah. Stake holder melihat 

pertanggungjawaban aktor pembangunan dari fact finding. Orang tua 

siswa dan organisasi alumni lebih fokus ke fact finding, bukti nyata 

pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana, selain laporan rinci berupa 

angka-angka. Orang tua siswa berpendapat sudah ada petugas atau 

pejabat yang bertugas memeriksa akuntabiliats dan transparansi 

laporan keuangan dana komite sekolah maupun dana bantuan dari 

pemerintah. Orang tua siswa lebih meminta bukti layanan yang lebih 

baik. 

Dalam kemitraan ini ditemukan pula prinsip nilai ibadah, 

dimana ada nilai-nilai kedermawanan atau filantropi dalam 

menjalankan kemitraan ini. Burlingame (2004) menuliskan bahwa,  

kesadaran berfilantropi masyarakat bersumber pada nilai-nilai yang 

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

norma sosial yang menjunjung tinggi nilai solidaritas, gotong-royong 

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

karena ajaran-ajaran agama mengajarkan dan menganjurkan untuk 

berbuat kebajikan. Orang tua siswa membayar sumbangan ke sekolah, 

alumni memberikan donasi ke sekolah dan pihak-pihak lain memberi 

sumbangan, semuanya didasarkan pada nilai kedermawanan. Pelaku-

pelaku pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana 

pendidikan melaksanakan tugas dengan amanah, jujur, dan komitmen 

yang tinggi, juga merupakan nilai-nilai ibadah yang memperkuat 

pelaksanaan kemitraan dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan 

di sekolah.  

 

 


