
29Jurnal  Penelitian Pendidikan
Vol. 12 No. 1,  April 2011
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Abstrak: Pengelolaan pembiayaan pada tingkat sekolah dasar, dalam mengalokasikan atau men-
distribusikan biayanya selama ini cenderung masih mengacu pada pengalaman-pengalaman yang
sudah dilaksanakan sebelumnya, belum berdasarkan pada  program atau kegiatan prioritas yang sesuai
dengan kebutuhan belajar peserta didik. Berdasarkan fakta empirik tersebut, rumusan masalah
penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan pembiayaan  Sekolah Dasar yang sesuai dengan
kebutuhan belajar peserta didik ?”. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran tentang
dasar pertimbangan untuk pemerintah dalam membiayai pendidikan di jenjang SD, kebijakan
pembiayaan, besaran biaya yang dibutuhkan, efektivitas dan efisiensi pembiayaan, serta model
pengelolaan pembiayaan SD yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Kata Kunci : Manajemen Pembiayaan, Biaya, Efektivitas, Efisiensi, Distribusi dan Alokasi Dana.

Abstract: Financing the management of primary schools level, in allocating or distributing costs are
based on experiences that have been implemented before, not based on priority programs or activities
that match the learning needs of learners. Based on these empirical facts, the formulation of this
research is “How is financing the management of elementary schools that match the learning needs
of learners?”. Research objectives to be achieved is to get a view of the basic need for governments
to finance elementary education, financing policy, the amount of the cost, effectiveness and efficiency
of financing, as well as financing the management of SD models to suit the learning needs of learners.

Key Word : Management Of Financing, Cost, Effectivity, Efficiency, Distribution, and
                     Alocation of  Fund

PENDAHULUAN

Pembiayaan untuk pendidikan dasar

khususnya sekolah negeri sesuai dengan Kebijakan

Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar yang ditetapkan

menjadi Kebijakan BOS tahun 2009 (Depdiknas:

2009), berkenaan dengan kenaikan dana BOS sejak

Januari 2009 semua Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama harus membebaskan biaya

operasional sekolah terhadap peserta didiknya.

Pembebasan biaya sekolah tersebut, hanya berlaku

bagi sekolah-sekolah yang masih mempunyai

standar lokal, tetapi untuk sekolah-sekolah yang

dijadikan program sekolah yang mempunyai standar

internasional, pembebasan biaya tersebut tidak

berlaku, peran masyarakat masih sangat dibutuhkan

untuk dapat mencapai target yang diharapkan.

Dengan adanya kebijakan pembebasan

biaya operasional bagi sekolah dasar yang masih

mempunyai standar lokal, apakah sudah mampu

membiayai program atau aktivitas yang dapat

menciptakan PBM yang sesuai dengan kebutuhan

belajar peserta didik, sehingga tujuan pendidikan

dapat tercapai sesuai dengan harapan? Hal ini perlu

dikaji lagi lebih mendalam karena di dalam kebijakan

tersebut disebutkan bahwa sekolah tidak

diperkenankan memungut biaya dari peserta didik

jika akan menjadi beban bagi siswanya. Sementara

di satu sisi, sekolah dintutut untuk menjalankan

program pendidikan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat atau daerah dengan biaya yang
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seadanya diberikan oleh pemerintah, dimana jumlah

tersebut belum tentu dapat memenuhi kebutuhan

pembangunan pendidikan yang diharapkan. Salah

satu dampak yang ditimbulkan adalah berkurangnya

semangat kerja tenaga pendidik dan kependidikan,

dan program-program pendidikan yang berkenaan

dengan pembelajaran tidak dapat dicapai dengan

maksimal.

Pada tingkat Kabupaten Bandung,

permasalahan yang terjadi seiring dengan

berjalannya otonomi daerah  (khususnya

pembiayaan pada tingkat pendidikan dasar),

berkenaan dengan masih banyaknya sekolah yang

kekurangan buku paket dan alat peraga edukatif,

sehingga menyulitkan guru melaksanakan proses

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar

peserta didik, dan masih belum meratanya distribusi

guru SD jika dilihat dari rasio murid per guru masih

terdapat kelebihan guru di beberapa kecamatan dan

kekurangan guru di kecamatan lainnya. Dalam

menyelenggarakan pendidikan dasar yang mampu

mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik,

tidak hanya kurikulum, tenaga pendidik dan

kependidikan saja yang menjadi fokus perhatian,

tetapi dukungan sarana dan prasarana yang

memadai harus menjadi perhatian utama, agar

proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar,

tenang dan aman.

Timbulnya  masalah tersebut tidak hanya

di sebabkan oleh kemampuan manajerial sumber

daya manusia baik pada tingkat pemerintah daerah

maupun di sekolah dasar, tetapi dukungan dana yang

belum memadai atau pengalokasian dana yang

kurang tepat untuk mendukung proses belajar yang

sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dalam

menjalankan setiap aktivitas proses pendidikan juga

menjadi  penyebab   timbulnya   masalah-masalah

tersebut.

Dalam memperhitungkan biaya pendidikan,

sekolah dalam menggunakan biaya hanya berdasar

pada berapa dana yang ada untuk menjalankan

rangkaian kegiatan pembelajaran dan pengajaran,

bukan kepada berapa besar dana yang dibutuhkan

untuk membiayai kegiatan tersebut, agar mampu

mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik.

Berdasarkan paparan permasalahan-permasalahan

yang telah diungkapkan, sekolah dalam membiayai

kegiatan pembelajaran dan pengajaran berdasarkan

program yang menjadi prioritas, hanya mengacu

pada pengalaman-pengalaman yang sudah

dilaksanakan sebelumnya, belum berdasarkan pada

kegiatan atau aktivitas apa saja yang seharusnya

menjadi fokus pembiayaan, agar proses pendidikan

dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik.

Identifikasi Masalah

Penetapan identifikasi masalah dalam

kajian ini sesuai dengan latar belakang masalah yang

telah diungkapkan, adalah sebagai berikut: (a)

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam membiayai

pendidikan di tingkat sekolah dasar, yang dapat

memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, belum

memiliki dasar yang kuat; (b) Kebijakan pembiayaan

yang ditetapkan untuk dapat mendukung proses

pendidikan, belum dipahami secara jelas; (c)

Besaran biaya dalam menyelenggarakan pendidikan

di sekolah dasar yang sesuai dengan kebutuhan

belajar peserta didik, belum dapat diperhitungkan

secara tepat; (d) Efektivitas pengelolaan

pembiayaan pendidikan, yang dilihat dari

ketercapaian target dibandingkan dengan besarnya

dana yang dialokasikan, belum jelas ukurannya; dan

(e) Model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar

yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik,

belum tersedia.



31Jurnal  Penelitian Pendidikan
Vol. 12 No. 1,  April 2011

Fokus Masalah

Dalam penelitian ini, fokus masalahnya

diarahkan kepada pengelolaan pembiayaan sekolah

dasar, yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta

didik atau learning needs. Berdasarkan hal

tersebut,  perlu adanya kejelasan yang berkenaan

dengan: 1) dasar pemerintah Kabupaten Bandung

perlu membiayai pendidikan sekolah dasar; 2)

kebijakan pembiayaan yang ditetapkan; 3) besaran

biaya yang diperlukan; 4) efektivitas dan efisiensi

pembiayaan; dan 5) model pengelolaan pembiayaan

yang sesuai dengan kebutuhan  belajar peserta didik.

Berdasarkan fokus kajian tersebut di atas,

maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah :

“Bagaimana pengelolaan pembiayaan  Sekolah

Dasar yang sesuai dengan kebutuhan belajar

peserta didik ?”

Dimana batasannya meliputi sumber dana

yang diterima sekolah, perencanaan penggunaan

dana, pelaksanaan dalam menggunakan dana

(menyangkut pengalokasian dan pendistribusian

dana), dan pengawasan dana yang digunakan oleh

sekolah.

Kegunaan Kajian

Kegunaan hasil kajian ini dapat dijadikan

bahan rujukan untuk membangun transparansi dan

akuntabilitas lembaga dalam manajemen

pembiayaan pembangunan pendidikan, khususnya

dalam meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat. Di samping itu, informasi dari temuan-

temuan kajian ini pun dapat dijadikan bahan

masukan bagi pengambilan keputusan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dan berkompeten,

terutama DPR, Bappenas, Departemen Diknas,

Departemen Keuangan, dan Pemerintah Daerah

atau Bappeda.

Asumsi

Asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam

kajian ini adalah sebagai berikut: (1) Biaya

pendidikan yang dipergunakan untuk proses belajar

belum mampu dalam mendukung atau

mengakomodasi proses pembelajaran dan

pengajaran yang mengarah pada pembentukan

karakter peserta didik yang sesuai dengan

perkembangan mental dan fisiknya; (2) Kompetensi

tenaga pendidik akan berkembang apabila ditunjang

dengan biaya yang memadai dalam rangka

mengembangkan kemampuan mengajar agar dapat

memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, yang

didukung dengan kelengkapan sarana dan prasaran

sebagai media pembelajaran dalam pendidikan; (3)

Pembiayaan pendidikan berfungsi untuk

memfasilitasi atau mendukung penyediaan sarana

dan prasarana sekolah yang lebih baik, sehingga

hasilnya mempunyai standar yang sesuai dengan

kebutuhan belajar peserta didik; dan (4) Rendahnya

mutu hasil belajar siswa dipengaruhi oleh manajemen

pembiayaan atau pola pembiayaan pendidikan belum

memberikan prioritas terhadap komponen-

komponen pendidikan yang benar-benar dapat

memacu peningkatan prestasi belajar,  sehingga hasil

pendidikan yang di peroleh tidak sesuai dengan

kebutuhan belajar peserta didik.

Kerangka Pikir

Kajian ini beranjak dari masalah-masalah

faktual yang terjadi di lapangan sehubungan dengan

kompleksnya aturan dan ketidakjelasan penetapan

tujuan atau sasaran yang perlu dibiayai dalam

pengelolaan pendidikan di tingkat pendidikan sekolah

dasar yang mampu mengakomodasi proses

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar

peseta didik.Produk akhir dari kajian ini adalah
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berupa rekomendasi model pengembangan

pengelolaan pembiayaan dasar berdasarkan

kebutuhan belajar.

Proses kajian ini dikembangkan

berdasarkan alur pikir peneliti seperti yang

Berdasarkan gambar tersebut, terdapat lima

aspek  yang saling berkaitan sehubungan dengan

masalah pengelolaan pembiayaan pendidikan

sekolah dasar, yaitu:

Pertama, dilihat dari konsep kebijakan

terdapat aspek-aspek yang mendorong perlu

dilakukan kajian ini yaitu adanya gap atau

kesenjangan antara lingkungan eksternal yaitu

berupa tuntutan globalisasi dalam pembangunan

pendidikan dasar.

Kedua, permasalahan yang timbul

mengakibatkan perlunya pembenahan di dalam

organisasi pendidikan pada tingkat sekolah dasar

yang berkenaan dengan: (1) atas dasar apa

pemerintah perlu membiayai pendidikan dasar; (2)

pendidikan dasar yang bagaimana yang perlu

diterapkan; (3) besaran biaya dalam

menyelenggarakan pendidikan dasar; (4) efektivitas

dan efisiensi pembiayaan; dan (5) model pengelolaan

pembiayaan sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan

belajar peserta didik.

Ketiga, berdasarkan dari fokus dan tujuan

kajian tersebut kemudian dikembangkan ke dalam

bentuk premis-premis kajian yang sekaligus menjadi

aspek-aspek yang dikembangkan dalam kajian

teoritis, serta memilih dan  menentukan metodologi

yang relevan dengan karakteristik masalah kajian.

Berdasarkan karakteristik masalah dan tujuan

kajian, maka ditentukan pendekatan kajian

naturalistik-kualitatif.

Keempat, pembahasan yang dijabarkan

merujuk kepada kondisi faktual dengan menelaah

kembali teori-teori yang telah dikembangkan

sebelumnya sebagai bahan rujukan penganalisaan

yang menjadi faktor pemicu timbulnya biaya.

Kelima, dalam upaya mengembangkan

model proses perencanaan pembangunan bidang

pendidikan di kabupaten/kota, pada dasarnya

merupakan proses trasferabilitas dari temuan-

temuan dan kesimpulan kajian.

diilustrasikan pada gambar di bawah ini

memperlihatkan bahwa proses analisis

menggunakan pendekatan Context, Input, Proses

and Product, yaitu
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METODE ANALISIS

Dalam analisis ini, metode yang digunakan

adalah “Deskriptif-analitik”, dengan pendekatan

“kualitatif”, sebab ingin melakukan pengkajian yang

mendalam mengenai proses penyusunan biaya

pendidikan, sehingga memperoleh gambaran tentang

pengelolaan pembiayaan yang dilakukan sekolah

dasar, agar  proses belajar mampu mengakomodasi

kebutuhan belajar peserta didik.

Dalam kajian ini, yang menjadi subjek penelitiannya

memusatkan perhatian pada:

• komponen manusia, yaitu para pejabat struktural

di lingkungan BAPPEDA, DISDIK dan Satuan

Pendidikan di lingkungan Kabupaten Bandung,

dalam mengelola pembiayaan sekolah dasar;

• sumber data tertulis berupa peraturan-peraturan,

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

proses pengelolaan

• pembiayaan sekolah dasar;

• sumber data tak tertulis berupa tindakan dalam

pemberian pelayanan, kegiatan-kegiatan dalam

proses pelaksanaan pendidikan.

1. Unit Analisis (Sampel)

Pemilihan unit analisis dalam penelitian  ini,

diambil berdasarkan kriteria, 1)  Wilayah

Pengembangan meliputi wilayah 1 sampai 8. Hal

ini oleh pemerintah Kabupaten Bandung dibagi

menjadi 8 wilayah pengembangan karena luasnya

wilayah yang ada dibawah otoritas Pemerintah

Daerah Kabupaten Bandung guna memudahkan

untuk proses pengawasan dalam hal pembangunan;

dan 2) Tipe/Klasifikasi meliputi sekolah yang

mempunyai klasifikasi A, B dan C. Berikut ini

dijabarkan rincian wilayah pengembangan daerah

yang ada di Kabupaten Bandung.

a Wilayah Pengembangan 1: yaitu wilayah yang

daerahnya sebagai wilayah Industri Non Polutif,

Pemukiman dan Jasa & Perdagangan.

b Wilayah Pengembangan 2: yaitu wilayah yang

daerahnya sebagai wilayah Pemerintahan, Jasa,

Perdagangan, Permukiman, Pertanian,

Pariwisata &   Industri Non Polutif.

c Wilayah Pengembangan 3: yaitu wilayah yang

daerahnya sebagai wilayah Jasa & Perdagangan,

Pertanian, Industri Non Polutif, Permukiman dan

Pendidikan.

d Wilayah Pengembangan 4 : yaitu wilayah yang

daerahnya sebagai wilayah Konservasi,

Permukiman, Pertanian, Pariswisata dan Jasa &

Perdagangan.

e Wilayah Pengembangan 5: yaitu wilayah yang

daerahnya sebagai wilayah Permukiman, Jasa &

Perdagangan, Industri Non Polutif, Pertanian dan

Konservasi.

f Wilayah Pengembangan 6: yaitu wilayah yang

daerahnya sebagai wilayah Non Polutif, Jasa &

Perdagangan, Permukiman, Pertanian, dan

Pariwisata.

g Wilayah Pengembangan 7: yaitu wilayah yang

daerahnya sebagai wilayah Non Polutif, Jasa &

Perdagangan, Permukiman, Pertanian, dan

Pariwisata.

h Wilayah Pengembangan 8: yaitu wilayah yang

daerahnya sebagai wilayah Industri Non Polutif,

Permukiman, Pertanian, Jasa & Perdagangan.

Sedangkan untuk klasifikasi sekolah,

ditetapkan berdasarkan peringkat akreditasi yang

di peroleh oleh sekolah yang bersangkutan, dimana

kriteria penetapan nilainya berdasarkan kegiatan

evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk
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menentukan kelayakan dan kinerja sekolah (Undang

Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturan

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan

Surat Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002).

Berikut ini definisi masing-masing kriteria yang

ditetapkan.

- Kriteria A : Amat Baik dengan nilai akreditasi 86-

100.

- Kriteria B : Baik dengan nilai akreditasi 71 -85.

- Kriteria C : Cukup dengan nilai akreditasi 56 -70.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Berikut ini instrumen pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai

berikut: (1) Pedoman Wawancara di lingkungan

BAPPEDA dan Disdik Kabupaten Bandung, yang

berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan

pengumpulan data di lingkungan pemerintah daerah

Kabupaten Bandung; (2) Pedoman Wawancara di

lingkungan Sekolah Dasar,  yang berfungsi sebagai

panduan dalam melaksanakan pengumpulan data

di lingkungan satuan pendidikan dasar; (3) Kisi-kisi

Instrumen Penelitian, yang berfungsi sebagai

panduan untuk membuat pemetaan terhadap

permasalahan penelitian, subyek yang dianalisis, data

yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan

sumber data; (4) Format Hasil Analisis dan Tafsiran

Wawancara Lapangan, yang berfungsi untuk

mendeskripsikan hasil analisis wawancara lapangan

dan mentafsirkan data yang telah disesuaikan

dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian;

(5) format Analisis Ling-kungan Organisasi,

berdasarkan teknik analisis SWOT, yang berfungsi

untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal

sekolah dasar sebagai sumber data utama penelitian;

(6) format Catatan Teori Pendukung, yang

berfungsi untuk memperkuat hasil penelitian dalam

bentuk tema-tema pokok sesuai dengan pertanyaan

penelitian; (7) Format Telaah Dokumen di

lingkungan Disdikbud Kabupaten Bandung, yang

berfungsi untuk mendeskripsikan data yang

terintegrasi berdasarkan tema-tema pokok yang

sesuai  katagorisasi unit yang dianalisis; (8)

Format Telaah Dokumen di lingkungan Sekolah

Dasar di Kabupaten Bandung, yang berfungsi untuk

mendeskripsikan data yang terintegrasi berdasarkan

tema-tema pokok yang sesuai  katagorisasi unit yang

dianalisis.

9) Format Catatan Observasi, yang berfungsi untuk

mendeskripsikan hasil pengamatan berdasarkan

pertanyaan dan tujuan penelitian.

3. Pengolahan Data

Berikut ini langkah-langkah yang ditempuh

penulis dalam pengolahan data untuk kepentingan

analisis dan pembahasan penelitian.

a) Penyajian informasi, merupakan tahap

mendeskripsikan data yang disajikan berdasarkan

hasil observasi, wawancara, dan studi

dokumentasi dari berbagai sumber informasi di

lapangan. Kemudian, dipilih dan dikelompokkan

berdasarkan katagori sebagaimana pokok-pokok

yang tetuang dalam kisi-kisi instrumen, ditelaah

maknanya berdasarkan masalah penelitian;

b) Analisis komparasi, merupakan proses analisis

keseluruhan data yang diperoleh dengan

membandingkan data empirik berdasarkan

perspektif etik, yang diarahkan kepada

interpretasi data sebagai pedoman merumuskan

kesimpulan penelitian. Dalam fase ini, dilakukan

proses penyusunan data yang diuraikan sesuai

k a r a k t e r i s t i k n y a , k e m u d i a n

mengidentifikasikannya berdasarkan pikiran,

intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu;

c)Penyajian hasil, merupakan hasil penganalisaan

pembahasan penelitian yang dilakukan secara
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mendalam, dengan memberi makna atau tafsiran

terhadap seluruh tema pokok, sesuai dengan

pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

d)Menyimpulkan dan melakukan verifikasi data

   yang sudah diproses atau ditransfer kedalam

bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola

pemecahan permasalahan yang dilakukan.

Hasilnya dirangkum sebagai upaya merumuskan

kesimpulan penelitian atas jawaban terhadap

problematik penelitian.

Untuk memperoleh keabsahan hasil

penelitian, dilakukan melalui kriteria kredibilitas

(ukuran kebenaran data yang dikumpulkan

dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana

kebenaran hasil penelitian dapat mengungkapkan

realitas pengelolaan pembiayaan), transferabilitas

(menjamin bahwa hasil penelitian yang diperoleh

dapat diterapkan dalam situasi tertentu sehingga

mempunyai makna bahwa hasil penelitian yang

didapatkan  dapat diaplikasikan oleh pemakai

penelitian), dependapibilitas (data diperiksa melalui

pengecekan ulang dari sumber yang berbeda,

dengan menggabungkan kelengkapan observasi dan

wawancara/triangulasi), dan  kon-firmabilitas

(berhubungan dengan objektivitas hasil penelitian).

Temuan dan Pembahasan Kajian

1. Dasar Pemerintah Kabupaten Bandung Perlu

Membiayai Pendidikan Di Tingkat Sekolah

Dasar (SD)

Dasar pemerintah Kabupaten Bandung

perlu membiayai pendidikan di tingkat sekolah dasar

(SD) yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta

didik, diarahkan kepada pendidikan yang dapat

membantu mengembangkan potensi kemandirian

peserta didik dengan didukung oleh kurikulum yang

sesuai dengan “Learning Needs” peserta didik.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten

Bandung perlu membiayai pendidikan di tingat

sekolah dasar dalam rangka turut membantu

mengembangkan potensi peserta didik dengan

berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan

kecakapan dasar, serta relevan dengan kebutuhan

untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi

dengan ditunjang oleh kurikulum yang berpusat pada

potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan

peserta didik berdasarkan keadaan lingkungannya,

sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara

total.

2.  Kebijakan Pembiayaan Yang Ditetapkan Dalam
Menetapkan Program Prioritas Pendidikan
Sekolah Dasar Yang Sesuai Dengan Kebutuhan
Belajar Peserta Didik

Proses pendidikan akan berjalan dengan

baik dan tujuan yang ditetapkan akan tercapai, jika

ditunjang dengan alokasi dana yang memadai. Oleh

karena itu, pemerintah wajib menyediakan alokasi

dana yang mampu mencukupi dan menutupi seluruh

biaya operasional di tingkat sekolah dasar.  Untuk

dapat mencapai hal tersebut, perlu adanya dukungan

kebijakan dalam menetapkan besaran pembiayaan

yang akan dialokasikan untuk menyelenggarakan

pendidikan khususnya di sekolah dasar.

Oleh karena itu, payung hukum dalam

menetapkan besaran pembiayaan yang dialokasikan

mengacu pada UUD 1945, Undang-undang  No.

20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Peraturan

pemerintah no 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan tahun, Peraturan

pemerintah no. 48 tentang Pendanaan Pendidikan,

PeraturAN Pemerintah no 19 tahun 2007 tentang

standar peneglolaan, Undang-undang No. 32 tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang
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No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan, dan Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung No. 4 tahun 2004 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten

Bandung.

Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan

tersebut, merupakan dasar untuk menumbuhkan

kesadaran dan menggali sumber dana dengan

membangun kerjasama antara pemerintah dan

masyarakat. Kebijakan pembiayaan yang

ditetapkan merupakan dasar untuk mendukung

pencapaian standar kompetensi lulusan;

menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya pendidikan; meningkatkan kompetensi

tenaga pendidik dan kependidikan; pelayanan

pendidikan; dan menggali sumber dana dengan

membangun kerjasama antara pemerintah dan

masyarakat.

3.  Besaran Biaya Dalam  Melaksanakan
Proses Pendidikan Pada Tingkat Sekolah
Dasar Di Wilayah Kabupaten Bandung.

Biaya pendidikan yang ditetapkan oleh

pemerintah Kabupaten Bandung, dipergunakan

untuk membiayai program prioritas dalam

pembangunan pendidikan khususnya pada jenjang

sekolah dasar, yaitu, 1) Program wajib belajar

sembilan tahun; 2) Program peningkatan mutu

pendidik dan tenaga kependidikan; dan 3) Program

manajemen pelayanan pendidikan.

Dalam melaksanakan program-program

tersebut pemerintah Kabupaten Bandung meng-

alokasikan sumber-sumber pendanaan pendidikan

tahun anggaran 2008 berasal dari:

1)APBN Pemerintah Pusat, sebesar  Rp.

81.012.412.838,-

2) APBD Provinsi, sebesar   Rp.1.997.000.000,-

3)APBD Kabupaten, sebesar Rp., 83.520.601.900,-

(Program Wajardikdas 9 Tahun).

Khusus untuk membangun/merehabilitasi gedung

SD, berasal dari dana ROLESHARING, (APBN,

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten) sebesar

Rp.189.720.000.000,-.

Pada tahun anggaran 2009, sebesar Rp.

33.727.294.000,- (lebih kecil dari tahun anggaran

2008), sehubungan ada program yang belum dicapai

secara optimal dan   menjadi  program prioritas  yang

harus segera dituntaskan, yaitu: a) Wajib belajar

pendidikan dasar sembilan tahun; b)  Peningkatan

mutu pendidik dan tenaga kependidikan; dan c)

Manajemen pelayanan pendidikan. Biaya

operasional untuk SD, minimal diperlukan sebesar

Rp. 81.883.625,- per tahun. (Hasil kajian

BAPPEDA dan LPPM UPI : 2008).

Tingkat pengembalian investasi pendidikan

(ROI), diperoleh nilai sebesar 37%, artinya

penyelenggaraan pendidikan di SD layak

dilaksanakan. Manfaat Biaya pendidikan (Cost

Benefit) diperoleh nilai sebesar 73%, artinya, biaya

yang dikeluarkan memberikan kontribusi,terhadap

produktivitas pembangunan ekonomi.

4.Efektivitas Pembiayaan Dilihat Dari
Ketercapaian Sasaran Dan Target
Dibandingkan Dengan Besarnya Dana Yang
Dialokasikan.

Analisa efektivitas biaya menghubungkan

keuntungan bukan uang dengan biaya-biaya

keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengukur

seberapa efektif suatu program tertentu memenuhi

tujuannya.  Untuk mengetahui efektivitas

pembiayaan pendidikan, proses penganalisaannya

dilakukan dengan melihat keterhubungan hasil yang

diperoleh antara input dan ouput dari keseluruhan

proses pendidikan.

Adapun temuan kajian yang dapat

diungkapkan adalah pengelolaan pembiayaan untuk
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menjalankan program wajardikdas 9 tahun kurang

efektif dilaksanakan, karena kurang mampu

mencapai target yang ditetapkan, hal ini diakibatkan

oleh pengelolaan sumber daya yang tersedia

khususnya dana yang dalam penggunaannya atau

pendistribusiannya kurang mampu mendukung

ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain

itu, dukungan sarana dan prasarana yang kurang

layak pakai, dan pengetahuan guru dalam mengajar,

masih kurang menyentuh kebutuhan dasar yang

harus dimiliki peserta didik. Di samping itu, masih

ada Kepala Sekolah yang kurang memiliki

kemampuan manajerial dalam mengelola dana,

sehingga penggunaannya tidak sesuai dengan

perencanaan dalam RAPBS/RKAS.

5. Model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar
yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta
didik.

a. Latar Belakang Pengembangan Model

Penyusunan pengembangan model

pengelolaan pembiayaan sekolah dasar dalam kajian

ini, didasarkan pada suatu kebutuhan untuk

memberikan solusi terhadap permasalahan yang

terjadi dalam mengimplementasikan pembiayaan

pendidikan oleh sekolah dasar maupun pemerintah

daerah. Pengembangan model pengelolaan

pembiayaan sekolah dasar yang dibangun,

dimaksudkan untuk memberikan arah bagi sekolah

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi

sekolah dasar.
b. Pengembangan Model Pengelolaan
     Pembiayaan  Sekolah Dasar

Model pengelolaan pembiayaan sekolah

dasar yang dibangun berdasarkan hasil temuan-

temuan kajian, dimaksudkan untuk memberikan

gambaran tentang  bagaimana memanfaatkan dana

pendidikan dengan efisien agar sesuai dengan

kebutuhan belajar peserta didik, sehingga proses

pendidikan di daerah berjalan efektif dalam

memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik

secara merata dan adil.

Hal tersebut mengandung makna bahwa

sekolah harus mengetahui apa yang menjadi tujuan

biaya, berapa sebenarnya besaran biaya yang

diperlukan dalam melaksanakan PBM, serta

program atau kegiatan apa saja yang perlu dibiayai,

agar kejelasan pendistribusian dan pengalokasian

dana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

serta dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya dalam mengembangkan model

pengelolaan pembiayaan sekolah dasar, perlu

ditetapkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman

bertindak dalam pengelolaan pembiayaan

pendidikan. Berikut ini prinsip-prinsip model

pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan

kebutuhan belajar: (1) obyektivitas, pengelolaan

pembiayaan sekolah dasar merujuk pada program

atau kegiatan yang menjadi beban biaya dalam

melaksanakan PBM; (2) kesatuan usaha,

penggunaan dana tidak boleh dicampurkan dengan

kepentingan pribadi pengelola sekolah yang tidak

mendukung kebutuhan belajar peserta didik; (3)

tarif harga, pengeluaran dana harus dicatat

berdasarkan tarif harga yang sesungguhnya saat

itu berlaku; (4) transparan, penerimaan dan

pengeluaran dana dilakukan secara mendetail dan

terbuka; (5) kondisi sekolah, pengelolaan

pembiayaan yang dilakukan sekolah perlu

memperhatikan lingkungan internal dan eksternal

sekolah; dan (6) akuntabel, penggunaan dana oleh

sekolah harus dapat dipertangungjawabkan dan

wajar.

Struktur model yang dibangun terdiri dari

unsur-unsur yang saling berhubungan dalam



38 ISSN 1412-565X

pengelolaan pembiayaan di sekolah dasar. Berikut

ini, unsur-unsur pokok model pengelolaan

pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan

belajar: (1) Learning needs, unsur ini memberikan

gambaran tentang apa yang menjadi kebutuhan

belajar peserta didik terhadap pendidikan; (2)

Program atau kegiatan, unsur ini merupakan

dasar dalam mencapai tujuan PBM, serta untuk

menentukan pendistribusian dan pengalokasian

dana secara efektif dan efisien; (3) Tujuan atau

sasaran, unsur ini merupakan arah yang akan

dicapai oleh sekolah dalam melaksanakan PBM;

(4) peserta didik, unsur ini memberikan gambaran

berapa banyak peserta didik yang mengikuti

pendidikan; (5) distribusi dan alokasi dana,

unsur ini merupakan pedoman bagi sekolah dalam

mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang

diperoleh untuk dipergunakan secara efektif dan

efisien dalam melaksanakan PBM; (6) sumber

dana, unsur ini memberikan gambaran tentang

darimana sekolah mendapatkan sumber-sumber

pembiayaan; dan (7) Standar nasional

pendidikan, unsur ini merupakan landasan dalam

memetakan kebutuhan belajar peserta didik.

Berikut ini digambarkan keterkaitan setiap

unsur-unsur pokok yang membentuk struktur

pengembangan model pengelolaan pembiayaan

sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar yang

komprehensif dan fleksibel.
Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa

Pendidikan
yang sesuai

dengan
kebutuhan

belajar siswa

Pesert
a didik

Standar
Nasional

Pendidikan

Program/
Kegiatan

PBM

Learning
Needs

Tujuan/
Sasaran

Distribusi/
Alokasi
Dana

Sumber
Dana

Gambar 2. Unsur-Unsur Model Pengelolaan
Pembiayaan Sekolah Dasar Berdasarkan

Kebutuhan Belajar

Berdasarkan gambar tersebut, pendidikan
yang dibutuhkan oleh peserta didik di tingkat
Sekolah Dasar, adalah melengkapi peserta didik
dengan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan,
sikap serta kecakapan dasar untuk tumbuh dan
berkembang secara total,  agar mampu
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan
didukung oleh nilai-nilai agama, semangat kerja
yang dilandasi oleh keteladanan  dan
kebermartabatan sebagai bekal kehidupannya di
kemudian hari.

Berikut ini program atau kegiatan yang

menjadi skala prioritas dalam melaksanakan

PBM, sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan

sasaran, yang ingin dicapai; (1) pengembangan

kurikulum tingkat satuan pendidikan; (2)

pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler; (3)

penentuan standar kompetensi lulusan; (4)

peningkatan kompetensi guru; (5) peningkatan

kesejahteraan guru honorer dan tenaga

kependidikan honorer; (6) penyediaan alat peraga

edukatif atau media/multimedia pembelajaran dan

bahan habis pakai untuk kepentingan kegiatan

belajar siswa; (7) penyediaan buku referensi dan

buku teks pelajaran untuk di perpustakaan; (8)

penerimaan siswa baru; (9) bantuan bagi siswa

miskin; dan (10) kegiatan ulangan harian,

semesteran, tahunan dan UASBN.

Dalam mendistribusikan dana agar efektif,

dilakukan dengan merujuk pada program atau

kegiatan prioritas, tujuan atau sasaran yang

ditetapkan, dan jumlah peserta didik yang

terdaftar, dimana yang menjadi landasan dalam

menetapkan program atau kegiatan tersebut

berdasarkan pada standar nasional pendidikan

dan berdasarkan komponen biaya operasional

non personalia yang ditetapkan oleh BSNP, yang

terdiri dari biaya langsung yang dikeluarkan

sekolah yang terdiri dari gaji, sarana dan prasarana,
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peralatan, pemeliharaan, dan ATK dan tidak

langsung meliputi kesehatan, transportasi, buku dan

ATK yang dikeluarkan siswa.

c. Aplikasi Model Pengelolaan Pembiayaan

     Sekolah Dasar

Berikut ini prosedur dalam mengaplikasikan

model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar

berdasarkan kebutuhan belajar dalam setting

sekolah.

Berdasarkan gambar 3 tersebut, untuk

melaksanakan PBM yang sesuai dengan kebutuhan

belajar peserta didik, diperlukan berbagai dukungan

sumber daya yang tersedia termasuk dana, untuk

membangun organisasi manajemen yang solid

antara kepala sekolah, guru dan komite sekolah,

agar  mampu merencanakan dan menetapkan

berbagai program atau kegiatan yang menjadi skala

prioritas, dengan mengarah kepada hasil belajar

yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Agar hal tersebut dapat tercapai dengan

baik, diperlukan adanya kejelasan tujuan dalam

mendistribusikan dan mengalokasikan dana untuk

mendukung terselenggaranya PBM yang sesuai

dengan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu

memperoleh berbagai ilmu pengetahuan,

keterampilan, sikap dan kecakapan dasar untuk

tumbuh dan berkembang secara total, serta dapat

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

 Pendistribusian dana akan efektif, apabila

dilakukan berdasarkan kepada program atau

kegiatan yang menjadi skala prioritas. Sedangkan

pengalokasian dana akan efisien jika dilakukan

dengan menggunakan pendekatan perhitungan biaya

berdasarkan kegiatan, yaitu menghitung besarnya

biaya yang dibutuhkan untuk setiap program atau

kegiatan, yang sesuai dengan kebutuhan belajar

peserta didik.

Dalam penghitungan tersebut, yang perlu

dilakukan adalah menetapkan besarnya komponen

biaya (sesuai yang ditentukan oleh BSNP), untuk

setiap program atau  kegiatan, dengan merinci

berapa kali frekuensi komponen biaya langsung dan

tidak langsung yang ditetapkan, berapa banyak

sumber daya yang digunakan, dan berapa banyak

Gambar 3.  Diagram Prosedur Aplikasi Model Pengelolaan
Pembiayaan Sekolah Dasar

Berdasarkan Kebutuhan Belajar Dalam Setting Sekolah

kebutuhan kegiatan tersebut dalam satu tahun

akademik, serta tarif harga yang berlaku

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Hal ini

dimaksudkan agar diperoleh besaran biaya yang

dibutuhkan untuk komponen biaya tersebut.

Dengan diketahuinya total biaya tersebut,

dapat  diketahui  biaya  satuan  per  siswa   yang

Sumber Daya
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-Dana
-Tenaga Pendidik
dan Kependidikan

-Sarana dan
Prasarana

-Material

Menyusun
RAPBS/RKAS

Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana

Jumlah Peserta
didik yang
terdaftar

Standar Nasional Pendidikan
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KEGIATAN

PBM

Manajemen
Sekolah

Komite
Sekolah/

Masyarakat
Kependidikan

Tujuan/
Sasaran

Distribusi/
Alokasi
Dana

Review / Evaluasi Proses dan Hasil

Kepala
Sekolah

Guru

Hasil
Belajar

Memperoleh
berbagai ilmu
pengetahuan,
keterampilan,

sikap serta
kecakapan dasar

untuk tumbuh
dan berkembang

secara total
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merupakan ukuran dalam menggambarkan

seberapa besar dana yang harus dialokasikan ke

sekolah untuk kepentingan setiap peserta didik

dalam menempuh pendidikan yang menjadi beban

pemerintah.

Sedangkan bagi sekolah, sehubungan dana

yang diperoleh ditentukan oleh jumlah peserta didik,

sehingga dana yang diterima terbatas besarannya,

maka dengan diketahuinya total biaya tersebut

memberikan gambaran untuk dijadikan bahan

pertimbangan apakah program atau kegiatan yang

ditetapkan tersebut layak untuk dilaksanakan dan

dialokasikan kembali dananya atau tidak.

Disamping itu, memberikan kejelasan dalam

menetapkan besarnya dana yang dialokasikan,

apakah memang layak atau justru terlalu berlebihan,

sehingga sekolah dapat mengambil sikap untuk

mengurangi dana terhadap program atau kegiatan

yang dianggap kurang mendukung terciptanya

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar

peserta didik.

Sekolah perlu menginventarisir sumber

daya apa saja yang dimiliki untuk mendukung

terselenggaranya PBM, agar sesuai dengan

kebutuhan belajar peserta didik. (1) jumlah dana

yang tersedia; (2) tenaga pendidik dan kependidikan

yang bertugas;  (3) sarana dan prasarana yang

dimiliki; dan (4) material yang tersedia.

Setelah kondisi tersebut diketahui,

selanjutnya sekolah mendata berapa jumlah peserta

didik yang terdaftar; berapa banyak rombongan

belajar atau kelas yang ada;  serta apa yang menjadi

kelemahan yang dihadapi sekolah. Hal ini bertujuan

agar pembelian atau penyediaan sumber daya yang

dibutuhkan, menyesuaikan dengan keadaan peserta

didik,  sehingga penggunaan dana dapat

dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Supaya pendistribusian dan pengalokasian

dana dapat dilaksanakan secara tertib dan mudah

untuk mempertanggungjawabkannya, maka kepala

sekolah dibantu oleh seorang guru yang bertugas

sebagai bendahara dan bertanggungjawab terhadap

pencatatan pengeluaran dana.

Dana yang dikeluarkan atau digunakan

tersebut perlu diketahui oleh komite sekolah, untuk

menghindari penyalahgunaan dana yang dilakukan

sekolah. Organisasi ini yang menjadi penggerak

model untuk dapat berfungsi sesuai yang

diharapkan, yaitu mendistribusikan dan

mengalokasikan dana secara efektif dan efisien,

sehingga PBM yang dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan belajar peserta didik.

Dalam melaksanakan model pengelolaan

pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan

belajar, hal yang paling utama perlu dilakukan

sekolah adalah menyusun RAPBS/RKAS, yang

isinya memuat informasi berkenaan dengan sumber

perolehan dan besaranya dana, serta untuk apa dana

tersebut digunakan.

Langkah selanjutnya adalah memasukkan

program atau kegiatan prioritas ke dalam RAPBS/

RKAS, dan ditetapkanlah alokasi dananya dengan

menggunakan pendekatan penghitungan biaya

berdasarkan aktivitas. Sesudah hal tersebut

dilakukan, barulah menjadualkan alokasi dana

tersebut sesuai dengan program atau kegiatan yang

telah ditetapkan untuk dilaksanakan selama satu

tahun ajaran.

Penjadualan ini memberikan informasi

tentang berapa kali program atau kegiatan tersebut

harus dilaksanakan, dan besarnya dana yang harus

dialokasikan: (1) pengembangan kurikulum tingkat

satuan pendidikan, dengan pelaksanaannya

sebanyak 1 kali, untuk 13 mata pelajaran, dan
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kebutuhannya sebanyak 1 kali dalam setahun; (2)

pembinaan kesiswaan dan ekstrakurikuler,

dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam sebulan, untuk

5 kali kegiatan, dalam 1 tahun ajaran; (3) penentuan

standar kompetensi lulusan, dilaksanakan sebanyak

1 kali, dalam 1 tahun, untuk 14 tenaga pendidik dan

kependidikan; (4) peningkatan kompetensi guru,

dengan pelaksanaan untuk seminar dan pelatihan

sebanyak 1 kali dan KKG sebanyak 12 kali, untuk

13 orang guru, dalam 1 tahun; (5) peningkatan

kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan

honorer, sebanyak 12 kali pembayaran honor, untuk

5 orang guru honorer (seandainya di sekolah

tersebut terdapat 5 orang guru honorer), dalam 1

tahun ajaran; (6) penyediaan alat peraga edukatif

atau media/multimedia pembelajaran dan bahan

habis pakai, untuk 13 mata pelajaran per kelas,

dengan 1 kali kegiatan, dan 1 kali dalam setahun;

(7) penyediaan buku referensi dan buku teks

pelajaran, untuk 6 kelas, sebanyak 13 mata

pelajaran, dimana kebutuhannya 1 kali dalam

setahun; (8) penerimaan siswa baru, untuk 1 kali

pelaksanaan, 6 orang guru yang dilibatkan, dan 1

kali dalam setahun; (9) bantuan bagi siswa miskin,

untuk 60 orang siswa tidak mampu, selama 360 hari,

dalam 1 tahun ajaran; dan (10) kegiatan ulangan

harian, semesteran, tahunan dan UASBN, untuk 13

mata pelajaran, 240 peserta didik, untuk 3 kali

kebutuhan dalam 1 tahun.

Setelah adanya kejelasan penjadualan

tersebut, langkah terakhir adalah proses pengesahan

RAPBS/RKAS yang ditandatangani oleh kepala

sekolah, dan diketahui oleh komite sekolah, sehingga

RAPBS/RKAS yang disusun telah resmi untuk

dilaksanakan sesuai dengan jadual yang telah

ditetapkan.

d. Review dan Evaluasi Model
Pengelolaan Pembiayaan Sekolah

Dasar

Review merupakan proses pengkajian ulang

terhadap penerapan pengelolaan pembiayaan

sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar yang

telah dilakukan, untuk mengetahui apa yang menjadi

kekuatan, kelemahan, tantangan serta keberhasilan

pengelolaan pembiayaan yang diterapkan, berikut

ini instrumen pengkajian program sebagai alat bantu

untuk mempermudah dalam menetapkan upaya

pemecahan masalah dan rencana tindakan yang

akan dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan

pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan

kebutuhan belajar.
Tabel 1. Instrumen Pengkajian
Pelaksanaan Program

Nama Program
                :________________________
Tujuan yang ingin dicapai :______________

Kondisi Hasil yang Hambatan/ Upaya Rencana
Sumber Daya Diperoleh Tantangan Pemecahan Tindakan

KelemahanNo Kekuatan

Tabel tersebut di atas, memberikan

gambaran tentang hasil akhir dari pelaksanan

program atau kegiatan yang dilakukan, sehingga

sekolah memperoleh informasi yang berkenaan

dengan kekuatan, kelemahan, hambatan atau

tantangan sebagai upaya untuk menetapkan

pemecahan masalah yang diimplementasikan ke

dalam rencana tindakan dalam melakukan perbaikan

dan pengembangan atau penyempurnaan program

atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Evaluasi merupakan upaya pemberian

pertimbangan nilai keberhasilan suatu program

sebagai bahan untuk pembuatan keputusan

mengenai kelanjutan program, pengembangan
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program dan atau penghentian program.

Berdasarkan hal tersebut, evaluasi ini diarahkan pada

pelaksanaan program atau kegiatan yang menjadi

skala prioritas.

Berikut ini format evaluasi program atau

kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk

mempermudah proses pengevaluasian, sehingga

dapat diketahui apakah program tersebut telah

berhasil atau tidak untuk memberikan pengetahuan,

keterampilan, sikap dan kecakapan dasar yang perlu

dimiliki oleh peserta didik untuk tumbuh dan

berkembang secara total.

Tabel 2. Format Evaluasi Program yang
Dilaksanakan

Total
1 2 3 Nilai

1 Bertambahnya pengetahuan
2 Meningkatnya keterampilan

3

4 Mempunyai kecakapan dasar : 4.1. kecakapan berkomunikasi
4.2. kecakapan intrapersonal
4.3. kecakapan interpersonal
4.4. kemampuan mengambil keputusan

Jumlah Bobot Nilai x x x xx

1 Bertambahnya pengetahuan
2 Meningkatnya keterampilan

3

4 Mempunyai kecakapan dasar : 4.1. kecakapan berkomunikasi
4.2. kecakapan intrapersonal
4.3. kecakapan interpersonal
4.4. kemampuan mengambil keputusan

Jumlah Bobot Nilai x x x xx

NO NAMA PROGRAM INDIKATOR PENILAIAN
BOBOT NILAI

1
Pengembangan KTSP

2
Program ………

Mempunyai sikap jujur dan adil atau adanya perubahan tingkah laku kearah yang lebih
baik

Mempunyai sikap jujur dan adil atau adanya perubahan tingkah laku kearah yang lebih
baik

Format tersebut di atas, memberikan

penilaian terhadap setiap indikator berdasarkan

program atau kegiatan yang dilaksanakan, dengan

cara melakukan pembobotan. Dimana kriteria

pembobotan-nya adalah sebagai berikut: (1) tidak

bertambah/meningkat/mempunyai; (2) cukup

bertambah/ meningkat/mempunyai; dan (3) sangat

bertambah/meningkat/mempunyai.

Selanjutnya menjumlahkan total bobot nilai

untuk menentukan apakah program atau kegiatan

prioritas tersebut memang sudah berhasil atau tidak.

Dimana kriteria penilaian berhasil atau tidaknya

program atau kegiatan tersebut adalah sebagai

berikut: (1) 0–7: tidak berhasil; (2) 8-14: cukup

berhasil; (3) 15 - 21: berhasil.

Setiap bobot nilai yang ditetapkan

berdasarkan setiap program atau kegiatan tersebut

harus dijumlahkan, untuk memperoleh hasil akhir

yang berupa perolehan nilai, sehingga dapat diketahui

apakah prgram tersebut memang berhasil dalam

memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, atau

tidak.

Berdasarkan hal tersebut, sekolah dapat

mengambil sikap untuk menetapkan apakah

program tersebut perlu dilakukan perbaikan atau

pengembangan ke arah PBM yang sesuai dengan

kebutuhan belajar peserta didik.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN

REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Secara umum proses pendidikan yang

dibutuhkan oleh peserta didik di lingkungan

Kabupaten Bandung khususnya pada tingkat

Sekolah Dasar, adalah berkenaan dengan kesiapan

peserta didik untuk mampu melanjutkan ke jenjang

yang lebih tinggi, dan dapat hidup mandiri yang

didukung oleh nilai-nilai agama, semangat kerja yang

dilandasi oleh keteladanan  dan kebermartabatan

sebagai bekal kehidupannya di kemudian hari.

Pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar di

Kabupaten Bandung, diarahkan kepada pendidikan

yang dapat membantu mengembangkan potensi

kemandirian setiap peserta didik dengan didukung

oleh kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan belajar

peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan

yang lebih tinggi.

Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan

merupakan dasar untuk menumbuhkan kesadaran

dan menggali sumber dana dengan membangun

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar

proses pendidikan dapat terlaksana dengan baik

sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Penganggaran yang berbasis pada perencanaan dan
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program yang sesuai dengan kebutuhan belajar

peserta didik, baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang belum seutuhnya dilaksanakan.

Strategi pembiayaan yang dapat diterapkan

untuk melaksanakan proses pendidikan yang sesuai

dengan kebutuhan belajar peserta didik, harus

memfokuskan pada program-program yang menjadi

objek biaya, supaya efektivitas dan efisiensi

pembiayaan pendidikan dapat tercapai. Hal tersebut

perlu dilakukan, karena ada beberapa Kepala

Sekolah yang masih belum terampil dalam

memetakan pembiayaan pendidikan untuk

dialokasikan kedalam program yang menjadi

prioritas.

2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat

ditarik beberapa implikasi, yaitu: Pertama,

kemampuan dan keterampilan yang diperoleh

peserta didik, disesuaikan dengan tujuan pendidikan

sekolah dasar yang telah ditetapkan yaitu

membentuk dan membangun watak peserta didik

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa. Kedua, dana yang dialokasikan

kedalam program-program yang menjadi prioritas,

dan kemampuan mengajar tenaga pendidik,

mengakomodasi atau memfasilitasi peningkatan hasil

belajar peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan

belajarnya, Ketiga, peningkatan kemampuan dan

keterampilan Kepala Sekolah dalam mengelola

pembiayaan pendidikan, untuk memanfaatkan dana

yang dialokasikan pada program prioritas, sehingga

proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan

belajar peserta didik. Keempat, kejelasan

pendistribusian dana untuk membiayai program-

program yang menjadi prioritas. Kelima,

perencanaan pembiayaan pendidikan atau

penganggaran yang dilakukan oleh Kepala Sekolah,

memfokuskan pada memilih program prioritas yang

paling utama untuk dibiayai dalam mendukung

peningkatan proses belajar yang sesuai dengan

kebutuhan peserta didik.

3. Rekomendasi.

Berdasarkan pada implikasi-implikasi

tersebut, kajian ini merekomendasikan beberapa hal,

yaitu: (1) pihak Pemerintah Kabupaten, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung,

serta Sekolah Dasar hendaknya menerapkan model

pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan

kebutuhan belajar, untuk menghitung kebutuhan

biaya operasional sekolah dalam melaksanakan

kegiatan PBM, sebagaimana yang telah dipaparkan

secara rinci dan komprehensif pada pembahasan

kajian; (2) Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah

yang disusun hendaknya memuat kegiatan atau

aktivitas peningkatan PBM yang menitik beratkan

pada peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan

dan kecakapan dasar bagi peserta didik, dengan

didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana

yang memadai, dalam membentuk watak dan

karakter peserta didik untuk dapat tumbuh dan

berkembang secara total; (3) pengelolaan

pembiayaan pendidikan yang dilaksanakan oleh

sekolah hendaknya memprioritaskan pada kegiatan

peningkatan sarana dan prasarana, serta

perkembangan aspek kognitif dan kepribadian siswa,

agar hasil pendidikan dapat mengakomodasi PBM

yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik;

(4) Pengeluaran biaya operasional pendidikan di

Sekolah Dasar, perlu memperhatikan tingkat

efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana,

maka faktor kepemimpinan atau manajerial yang

dimiliki oleh Kepala Sekolah untuk mengelola
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pembiayaan pendidikan perlu ditingkatkan; (5)

Dalam merencanakan pembiayaan pendidikan dan

mendistribusikan dana, sekolah dasar dan Disdikbud

Kabupaten Bandung perlu membuat strategi

pembiayaan pendidikan, dengan cara menganalisis

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

organisasi untuk menentukan tingkat urgensi

program yang menjadi skala prioritas.
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