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Pendahuluan 

Dalam Pembukuan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan yang ingin 

dicapai oleh negara Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara 

berkewajiban menyelenggarakan pendidikan nasional, yakni pendidikan yang dikelola 

oleh pemerintah, pendidikan yang terbuka bagi seluruh warganegara Indonesia tanpa 

membedakan suku, agama, ras, maupun status ekonomi yang bersangkutan. Dengan 

demikian semua warganegara Indonesia berhak untuk mendapakan pendidikan 

minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di lain pihak, pemerintah berkewajiban 

menyediakan dan memberikan pelayanan pendidikan, baik yang berupa kurikulum, 

sarana dan prasarana, tenaga pengajar, serta pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku. 

Dalam rangka penyediaan pendidikan minimal bagi seluruh warganegara, pemerintah 

telah menetapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk anak berusia 7 sampai 

15 tahun dengan pendidikan dasar gratis. 

Dilihat dari segi proses produksi, sekolah dapat dipandang sebagai perusahaan 

yang mengolah bahan masukan untuk menghasilkan suatu produk. Namun tujuan 

sekolah berbeda dengan perusahaan, dimana perusahaan bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sedangkan tujuan sekolah tidak untuk mencari 

keuntungan melainkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tidak 

berorientasi pada profit oriented. Karena itu kegiatan sekolah dapat dipandang sebagai 

kegiatan investasi, yakni menanamkan modal pada saat kini yang hasilnya akan 

dinikmati pada masa yang akan datang dengan hasil yang berlipat ganda serta 

berjangka panjang. Sekolah membutuhkan sejumlah input (masukan) yang berupa 

siswa untuk kemudian dilakukan proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu 

dan selanjutnya dapat diketahui jumlah dan kualitas output yang berupa lulusan. Untuk 

dapat melaksanakan proses belajar diperlukan sejumlah biaya, baik biaya untuk 

pengadaan tanah, bangunan, peralatan, tenaga pengajar, serta biaya operasional 

lainnya. Penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata merupakan tanggungjawab 

pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orangtua dan 

masyarakat. 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam 

rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, telah diatur kewajiban 

pemerintah antara lain: 

1. Pasal 11 ayat 2, disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib 

menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap 

warganegara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun; 

2. Pasal 34 ayat 2 : Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar 

tanpa memungut biaya. 

3. Pasal 41 ayat 3 : Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi 

satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang 

diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. 

Dari pasal 34 ayat 2 secara tegas disebutkan bahwa pemerintah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal, yakni Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama atau sederajat tanpa memungut biaya. Idealnya benar-benar orang tua siswa 



tidak dibebani sama sekali biaya sekolah, semua sarana, prasarana dan fasilitas sekolah 

ditanggung oleh pemerintah. Buku-buku pelajaran yang diperlukan dapat disediakan 

oleh sekolah, semua siswa mendapatkan pinjaman buku yang diperlukan sehingga 

siswa tidak perlu membeli buku pelajaran. Namun demikian kenyataannya belum 

sesuai dengan harapan, mengingat masih banyak biaya yang harus ditanggung orang 

tua siswa, sebab pendidikan gratis masih terbatas pada pembebasan SPP untuk siswa 

SD dan SMP sederajat. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan 

Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional diketahui bahwa besarnya biaya rata-

rata satuan pendidikan di tingkat orangtua/siswa sebagai berikut: 

Rata-rata Biaya Satuan Pendidikan (BSP) Untuk Pendidikan Dasar 

di Tingkat Orangtua/siswa (dalam ribuan rp) 
 

Komponen Biaya 

Jenjang dan Jenis Pendidikan 

SD MI SMP MTs 

N S N S N S N S 

Buku dan ATS 226 285 200 201 263 265 201 165 

Pak & Perl. Sek. 321 375 338 259 361 332 319 318 

Akomodasi 716 815 591 484 725 829 562 580 

Transportasi 257 406 232 198 376 372 280 205 

Konsumsi 2280 2646 2119 2125 2361 2262 2175 1930 

Kesehatan 290 412 236 244 248 291 215 191 

Karyawisata 44 66 45 40 74 55 63 51 

Uang saku 460 525 362 386 663 629 548 442 

Kursus 118 188 62 53 204 85 93 87 

Iuran sekolah 156 479 160 140 348 655 293 299 

Foregone Earning 1100 1328 1136 1237 1904 2088 1736 1634 

T o t a l 5967 7506 5481 5367 7528 7862 6485 5903 

 Sumber : Kompas, 24 Nopember 2004 

 Keterangan : N = Negeri  dan S = Swasta 

 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah biaya sekolah yang harus 

dikeluarkan orang tua siswa cukup besar, yakni antara Rp 5 juta hingga Rp 7 juta per 

siswa pada jenjang pendidikan dasar. Pertanyaan yang muncul bagaimana konsekuensi 

dengan konsep pendidikan dasar gratis. Kenyataan yang terjadi, pendidikan dasar 

gratis baru sebatas pembebasan sebagian kecil dari biaya sekolah yang berupa 

Sumbangan Pembinaan Pendidikan, sehingga orang tua siswa masih harus 

mengeluarkan biaya sekolah di luar SPP. Sedangkan untuk sekolah menengah tidak 

ada pembebasan SPP, sehingga semua biaya harus ditanggung oleh orangtua siswa. 

Berdasarkan hasil survei Balitbang Diknas, rata-rata biaya satuan pendidikan (BSP) di 

tingkat orang tua/siswa untuk SMA Negeri Rp 9.508.000,- SMA Swasta sebesar Rp 

9.158.000,- SMK Negeri sebesar 11.154.000,- SMK Swasta sebesar Rp 10.325.000,- 

MA Negeri sebesar Rp 8.150.000 dan MA Swasta sebesar Rp 8.264.000,- (Kompas, tgl 

4 Nopember 2004). 

Kita menyadari bahwa mereka yang bersekolah sebagian berasal dari keluarga 

miskin, yang sudah tentu akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

sekolah anaknya, apalagi jika yang bersekolah lebih dari satu anak. Oleh sebab itu, 

perlu pemikiran biaya apa saja yang dapat dikurangi sehingga kecenderungan ekonomi 

biaya tinggi di sekolah dapat dicegah, yang selanjutnya biaya yang dikeluarkan 

orangtua siswa tidak terlalu besar. 

 

Bisnis Tahun Ajaran Baru 



Setiap tahun ajaran baru orangtua siswa selalu dipusingkan oleh besarnya biaya 

yang harus dibayar untuk kepentingan sekolah baik untuk pendaftaran baru maupun 

pendaftaran ulang. Ada kesan dari masyarakat bahwa pada setiap tahun ajaran baru, 

pihak sekolah memanfaatkan kesempatan untuk menarik biaya dari orang tua siswa 

yang sebagian tidak langsung untuk membiayai kepentingan siswa, tetapi digunakan 

untuk kepentingan lain yang diikutkan sebagai beban yang harus ditanggung orang tua 

siswa. Oleh sebab itu, kemudian muncul kesan adanya “bisnis tahun ajaran baru”. Pada 

tahun ajaran baru, untuk keperluan daftar ulang siswa baru, pihak sekolah umumnya 

telah menetapkan sejumlah pembiayaan antara lain untuk bahan seragam, pakaian 

olahraga, sepatu, buku penunjang, OSIS, MOS dan sebagainya yang harus dibayar 

sekali pada saat pendaftaran, yang besarnya untuk SMP tidak kurang dari Rp 500.000,- 

(lima ratus ribu rupiah) dan untuk SMA/SMK/MA tidak kurang dari Rp 750.000,- 

Bahkan masih ada sumbangan sekolah yang jumlahnya cukup besar untuk ukuran 

keluarga miskin. Biaya ini merupakan beban yang sangat berat bagi orang tua siswa, 

orang tua siswa selalu berusaha memenuhi berapapun biaya sekolah yang harus 

dibayar mengingat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak dewasa ini 

memang sangat tinggi. Banyak orang tua siswa yang terpaksa menjual ternak, menjual 

pohon kelapa, atau barang lain yang dapat dijual ataupun mencari pinjaman ke bank, 

ke perorangan bahkan ke pegadaian untuk keperluan mendapatkan sejumlah uang 

untuk biaya sekolah. Meskipun besarnya biaya sumbangan dan biaya pendaftaran 

ulang telah dimusyawarahkan dan diputuskan bersama dengan Komite Sekolah, namun 

masih perlu dikritisi, sehingga factor ekonomi biaya tinggi dapat dikurangi. 

 

Upaya Memangkas Faktor Ekonomi Biaya Tinggi 

Yang dimaksud faktor ekonomi biaya tinggi dalam makalah ini adalah biaya-

biaya tambahan yang selama ini membebani orang tua siswa yang sebenarnya dapat 

dikurangi atau dihilangkan sehingga beban yang harus ditanggung orang tua siswa 

menjadi lebih ringan. Adanya biaya tinggi yang harus ditanggung orang tua siswa 

dapat disebabkan oleh adanya penggelembungan harga barang yang harus dibeli siswa, 

biaya administrasi pendaftaran ulang dan sumbangan. 

Untuk menghilangkan atau memangkas faktor ekonomi biaya tinggi di sekolah 

antara lain : 

1. Pengurangan biaya seragam. Jumlah dan jenis pakaian seragam. Pada umumnya 

pakaian seragam yang harus dimiliki siswa ada 5 (lima) stel, yakni dua stel untuk 

seragam sekolah, satu stel seragam khusus, 1 stel seragam pramuka dan satu stel 

seragam olahraga. Pengurangan biaya seragam dapat ditempuh melalui (a) 

pengurangan jumlah bahan pakaian misalnya cukup dua stel saja sehingga biaya 

yang harus dikeluarkan orangtua siswa menjadi ringan. (b) memberikan kebebasan 

bagi orang tua siswa untuk membeli bahan pakaian seragam, sehingga dapat 

memperoleh bahan pakaian yang relatif murah. (c) memberi kebebasan bagi 

orangtua siswa untuk dapat membeli pakaian seragam mengingat ongkos jahit 

pakaian relatif tinggi dan di pasar/toko banyak menjual pakaian seragam sekolah 

yang harganya relatif lebih murah dibandingkan biaya bahan serta ongkos jahit.; 

(d) mengijinkan siswa baru menggunakan pakaian seragam bekas, sehingga pihak 

sekolah hanya menyediakan badge identitas sekolah. 

2. Menetapkan harga bahan pakaian yang wajar, sesuai dengan harga pasar. Disinyalir 

kebijakan sekolah dalam pengadaan buku dan seragam menjadi proyek bagi 

pengelola sekolah dengan cara menaikkan harga. Dari hasil kunjungan Komisi D 

DPRD Propinsi DIY, diketahui bahwa harga buku dan seragam sekolah sering di 

mark-up secara tidak wajar (Kompas, 30 Juli 2005). Oleh sebab itu, perlu adanya 



pemikiran kembali dalam menetapkan harga bahan seragam secara wajar. Apabila 

orang tua siswa diberi kebebasan untuk dapat mengusahakan sendiri, diharapkan 

dapat menghilangkan kesempatan untuk menaikkan harga bahan seragam. 

3. Meniadakan kewajiban siswa membeli buku pelajaran. Pemerintah tanggap 

terhadap hal ini, dan Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan peraturan 

No. 11 tanggal 21 Juli 2005 tentang Buku Teks Pelajaran, yang isinya antara lain 

sekolah dilarang menjual dan mewajibkan buku teks tertentu kepada siswa. Dengan 

adanya peraturan tersebut, dewasa ini tidak ada sekolah yang mewajibkan membeli 

buku tertentu yang dijual oleh sekolah. 

4. Meniadakan seragam pakaian olahraga dan sepatu dengan memberi kebebasan 

kepada siswa untuk menggunakan pakaian olahraga, sepatu sesuai dengan yang 

telah dimiliki. Misalkan siswa diperbolehkan menggunakan kaos atau celana 

pendek saat berolahraga yang warna dan bentuknya mungkin tidak sama. 

5. Memberikan kebebasan kewajiban sumbangan sekolah bagi keluarga miskin yakni 

Keluarga Pra Sejahtera maupun Keluarga Sejahtera I. Untuk pembuktian sebagai 

keluarga miskin, disamping adanya surat keterangan miskin perlu adanya 

kunjungan rumah dari tim untuk membuktikan apakah yang bersangkutan benar-

benar miskin. 

6. Menghilangkan biaya administrasi pendaftaran kembali siswa lama, sehingga siswa 

lama mendaftarkan kembali tanpa dipungut biaya apapun. 

7. Menghilangkan kewajiban siswa lama untuk membeli bahan pakaian seragam yang 

baru dari sekolah. 

 

Penutup 

Upaya memangkas biaya tinggi merupakan pekerjaan yang sangat berat, 

mengingat biaya tinggi telah menjadi membudaya di masyarakat kita. Demikian juga 

yang terjadi di sekolah. Untuk dapat terlaksana diperlukan pengorbanan yang besar 

bagi pihak sekolah, sehingga perlu adanya pro poor policy, kebijakan yang sifatnya 

memihak kepada yang lemah dan memberikan beban kepada yang kuat. Untuk 

keperluan tersebut, Komite Sekolah sebagai wakil orangtua siswa hendaknya banyak 

menghasilkan pro poor policy dan mencari terobosan dalam menggali dana ke luar 

guna membiayai upaya peningkatan mutu sekolah. Sedangkan di pihak sekolah perlu 

meningkatkan efisiensi kerja sehingga dapat dicegah pembiayaan yang kurang penting. 

 

 


