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BAB I 
PENDAHULUAN 

Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan 

tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan 

desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen 

pembiayaan pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak 

dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan. 

Biaya pendidikan adalah nilai ekonomi dari Input atau sumber-sumber 

pendidikan tertentu yang digwakan untuk pembelajaran guna menghasilkan 

output pendidikan dari suatu program pendidikan tingkat tertentu. 

Pada tataran konsep pembiayaan secara urnum, biaya dapat berupa pengeluaran 

sejumlah uang tertentu atau pengorbanan tertentu yang bukan berbentuk uang 

narnun dapat dinilai dengan uang. Biaya pendidikan juga merupakan dasar 

empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis 

efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah 

dan out put sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan (unit 

cost) per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang 

dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah 

(enrollment) dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya 

satuan per siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai 

berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 



Biaya pendidikan dapat dikatakan memegang peranan penting dalam 

keberlangsungan pendidikan. Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan dalam 

menyelenggarakan pendidikan yang bermutu juga tidak terlepas dari perencanaan 

anggaran yang mantap, alokasi yang tepat sasaran dan efektif sehingga membuat 

seluruh komponen lembaga pendidikan tersebut bersinergi dan memberikan hasil 

yang optimal dalam pencapaian tujuan. Lembaga pendidikan dapat dikatskan juga 

sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya 

menghadapi masalah yang sama, yaik biaya produksi. 



BAB I1 
PEMBAHASAN 

A. Pengertian Biaya Pendidikan 

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan 

SDM untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Pendidikan 

merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab 

peildidikan merupakan proses pembentukan manusia untuk menumbuh 

kembangkan potensi yang ada. Sangat jelas dinyatakan dalarn UU No.20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Pasal 3, fbngsi dan tujuan pendidikan 

nasional adalah penyelenggaraan pendidikan nasional befingsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dali bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreaiif, mandiri. 

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang sehanlsnya ada dan 

tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. 

Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Johns dan 

Morphet (1970:85) mengemukakan bahwa "pendidikan itu mempunyai peranan 

vital terhadap ekonomi dan negara modem". Secara urnum pembiayaan 

pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terd2pat saling 

keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro 

(satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber 

pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan 



efisiensi dalam penggunaanya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan- 

perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan 

permasalahan-pennasalahan yang mash terkait dengan pembiayaan pendidikan, 

sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifk mengenal pembiayaan 

pendidikan hi. 

Menurut tatanan ,bahasa biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam 

istilah ckonomi, biayd pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter 

lainnya. Pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang 

dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses 

produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demiician, maka pengeluaran 

tersebut dikategorikan sebagai pemborosan. Dan biaya pendidikan menurut 

Supriadi, "merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental- input) 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah)". Biaya 

dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran 

yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang 

maupun barang dan tenaga. 

Nanang Fattah menambahkan biaya dalam pendidikan meliputi biaya 

langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung 

terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran 

dan kegiatm belajar siswa seperti pembelian alat-alat pembelajaran, penyediaan 

sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan 

pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung 

berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang 
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dikorbankan oleh siswa selama belajar, contohnya, uang jajan siswa, pembelian 

peralatan sekolah (pulpen, tas, buku tulis,dll). 

Beberapa pakar pembiayaan pendidikan menyatakan bahwa pembiayaan 

pendidikan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu; (1) biaya rutin (recurring cost) dan 

biaya ~ o d a l  (capital cost). Recurring cost pada intinya mencakup keseluruhan 

biaya operasional penyelenggaraaan pendidikan, seperti biaya administrasi, 

pemeliharaan fasilitas, pengawasan, gaji, biaya untuk kesejahteraan, dan lain-lain. 

Sementara, capital cost atau sering pula disebut b i~ya  pembangunan meccakup 

biaya untuk pembangunan fisik, pembelian tanah, dan pengadaan barang-barang 

lainnya yang didanai melalui anggaran pemabangunan. 

Selain itu, pada bagian lain Nanang Fattah juga menjelaskan bahwa biaya 

pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi 

penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Biaya 

penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari 

berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, 

umurnnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, dan 

sumber lain. Sedangkan biaya dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang 

dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. 

Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah darl 

proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya. 

Selanjutnya Nanang Fattah menambahkan bahwa terkait dengan biaya 

pengeluaran sekolah, ia dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, 
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yaitu (1) biaya pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, (2) biaya pengeluaran 

untuk tata usaha sekolah, (3) biaya pemeliharaan sarana clan prasarana sekolah, (4) 

biaya kesejahteraan pegawai, (5) biaya administrasi, (6) biaya pembinaan teknis 

educative, dan (7) biaya pendataan. Dalam ha1 hi ,  perhitungan biaya dalam 

pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pula pada 

perhitungan biaya nyata sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya 

Dalam korisep dasar pembiayaan pendidikan ada dua ha1 penting yang 

perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) 

dan biaya satuan per siswa (unit cost). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan 

Aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, 

orang tua, dan masyarakat yang dikerluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan 

dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per-murid merupakan ukuran yang 

menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secwa efektif 

untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan 

ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah murid pada masing-masing 

sekolah, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan 

antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Analisis mengenai biaya satuan 

dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat 

dilakukan dengan menggunakan sekolah sebagai unit analisis. Dengan 

menganalisis biaya satuan, memungkinkan kita untuk mengetahui efisiensi dalam 

penggunaan sumber-sumber di sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan, dan 

pemerataan pengeluaran masyarakat, pemerintah untuk pendidikan. Disamping 



itu, juga dapat menjadi penilaian bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya 

perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan. 

B. Komponen Biaya Pendidikan 

Dalam menghitung biaya pendidikan di sekolah, Hallak menjelaskan 

bahwa banyak komponen yang mesti dipertimbangkan oleh pembuat anggaran. 

Komponen- komponen yang dimaksud adalah: 

1. Peningkatan KBM 

2. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa 

3. Pembinaan tenaga kependidikan 

4. Rumah tangga sekolah 

5. Pengadaan alat-alat belajar 

6. Kesejahteraan 

7. Pengadaan bahan pelajaran 

8. Perawatan 

9. Sarana kelas 

10. Pengadaan alat-alat belajar 

1 1. Sarana sekolah 

12. Pembinaan tenaga kependidikan 

13. Pembinaan siswa 

14. Pengadaan bahan pelajaran 

15. Pengelolaan sekolah, 

16. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan 

17. Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan. 
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18. Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan 

19. Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek. 

C. Strategi Memperkirakan Biaya Pendidikan 

Untuk memperkirakan kebutuhan dan ketepatan biaya pendidikan, 

diperlukan cara atau strategi khusus agar perkiraan yang dilakukan berdampak 

positif, tepat guna, efektif dan efisien. Munandar (2004) menjelaskan bahwa ada 

cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk memperkirakan biaya pendidikan, 

yaitu: 

(1) Memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, 

memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. 

Mengenai cara yang pertama, Munandar menjelaskan bahwa caranya adalah 

dengan meneliti laporan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan, yang 

dibedakan menjadi (a) pengeluaran yang menyeluruh,yang terdiri dari 

sumber-sumber pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

bantuan luar negeri. (b) pengeluaran menurut status, tingkat, dan sifatnya. 

Pengeluaran menurut status dibedakan menjadi pengeluaran d.ari lembaga 

pendidikan pemerintah dan pengeluaran pendidikan swasta. Sementara itu, 

pengeluaran menurut tingkatnya, yaitu TK, SD, SLTP, SLTA (SMU dan 

SMK), dan perguruan tinggi. Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran 

dibedakan atas pengeluaran berulang, pengeluaran modal dan pengeluaran 

lainnya. 

(2) Menggunakan secara langsung laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. 

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk keperluan membuat 

perkiraan tersebut, aytiu (a) harus ada laporan dari lembaga-lembaga 
8 



pendidikan, (b) laporan tersebut harus dibuat menwut pola standar 

fungsional yang seragam dan (c) laporan hams memperlihatkan keseluruhan 

biaya operasi dari lembaga tersebut. Sedangkan Pemilihan unit-unit untuk 

penetapan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya: per lulusan, 

biaya menurut tingkatan pendidikan, biaya unit per an* didik, rata-rata 

biaya kehadiran sehari-hari, biaya modal per tempat, biaya rata-rata per 

kelas, dan biaya berulang rata-rata per pendidik. 

D. Sumber Dana Pendidikan 

Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari 

berbagai sumber. Oleh sebab itulah, dana- dana yang diterima tersebut perlu 

dikelola dengan baik clan benar. Sumber-sumber dana pendidikan yang dimaksud 

antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana 

Penunjang Pendidikan @PP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap 

sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya 

bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat @asal 33 No. 2 tahun 

1989). 

Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah 

dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik 

secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar 

negeri, sejalan dengan semangat globalisasi. Dana yang diperoleh dari berbagai 

sumber itu perlu digunakan unhk icepentingan sekolah, khususnya kegiatan 

belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap 

perolehan dana, pengeluarannya hams didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan 

yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS). 
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E. Pendekatan Dalam Menghitung Satuan Biaya Pendidikan 

Menurut Nanang Fattah, ada dua pendekatan dalam menentukan biaya 

satuan pendidikan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro 

mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jurnlah pengeluaran pendidikan yang 

diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan 

rnikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per 

komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Jika diterjemahkan lebih jauh 

tentang dua pendekatan ini, maka masing- masing pendekatan tersebut dapsrt 

dijelaskan sebagai berikut; 

I. Pendekatan Makro 

Faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan dalam sistem 

pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di 

setiap negara. Pola alokasi biaya pendidikan terutarna yang bersumber dari 

pemerintah meningkatkan pengaruh berdasarkan struktur piramida 

karakteristik. Pola ini memberikan tinjauan kasar tentang prioritas biaya yang 

bersurnber dari pemerintah. Untuk membandingkan biaya pendidikan pada tiap 

jenjang di tiap negara, teknik yang digunakan yaitu dengan membandingkan 

biaya operasional pendidikan dan surnber keuangannya. Besarnya biaya satuan 

berdasarkan perbandingan presentase dari GNP. 

2. Pendekatan Mikro 

Pendekatan mikro menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran 

total (total cost) dan jumlah biaya satuan (unit cost) menurut jenis dan tingkat 

pendidikan. Biaya total merupakan gabungan biaya-biaya per komponen input 
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pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata 

yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah per murid per 

tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan hngsi dari besarnya pengeluaran 

sekolah serta banyaknya murid sekolah. Dengan demikian, satuan biaya ini 

dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah 

setiap tahun dengan jumlah murid selcolah pada tahun yang bersangkutan. 

F. Model Pembiayaan Pendidikan 

Dari sekian banyak model pembiayaan pendidikan yang dikemukakan para 

ahli, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Model Dana Eantuan Mumi (Flat Gratit Model), merupakan uang bantuan 

negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan 

pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang 

didasarkan pada jumlah siswa yang hams dididik. 

2. Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model). Model ini 

menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan & pajak 

daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk 

setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Tujuannya 

adalah untuk menjaga sekolah dari kehancuran lebih parah (pada daera! yang 

miskin). 

3. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranted Tax ~ a s e  Plan). Model 

ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi 

jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan 

negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan 
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jaminan negara per siswa. Pembagian presentasenya sangat tinggi di sekolah 

distrik yang miskin, dan rendah di sekolah distrik yang kayal sejahtera. 

4. Model Persamaan Persentase (Persentage Equalizing Model). Model ini 

dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang 

dibutuhkan pada tiap murid & guru ke daerah-daerah yang kurang makrnur. 

Dalam program yang sama, jumlah pernbayaran yang disetujui dihitung bagi 

setiap siswa, tiap guru, atau bagian lain yang di butuhkan. Jumlah yang 

diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan. 

5 .  Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Pian). Model 

ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang 

dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari 

sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada 

distrik yang lebih miskin. 

6.  Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Model). Model ini 

merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan local 

dalam ha1 pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan 

dikumpulkan ditingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar 

yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayar 

pajak, serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang 

dimiliki. Untuk menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin 

meninggalkan pendidikan sehingga muncul masalah pengangguran dan 

kesejahteraan bagi generasi penerusnya. 



7. Model Sumber Pembiayaan (The Resources Cost Model). Model ini 

dikembangkan Hambers dan Parrish yang menyediakan suatu proses 

penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda 

dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergivanni tidak 

bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah. 

8. Model Surat Buktil Penerimaan (Models of Choice and Voucher Plans). 

Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau 

institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan 

surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang 

mencenninkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan yaitu 

murid. 

9. Model Rencana Bobot Siswa (Weight Student Plan). Model yang 

mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contoh siswa yang 

cacat, siswa program kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa. 

10. Model Berdasarkan Pengalaman (Historic Funding). Model ini sering disebut 

Incrementalism, dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada 

penerirnaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian. 

11. Model Berdasarkan Usulan (Bidding Model). Model ini sekolah mengajukan 

usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian surnber dana 

meneliti usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan kriteria. 

12. Model Berdasarkan Kebijaksanaan (Descretion Model). Model ini 

penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui 



komponen-komponen apa yang perlu dibantuberdasarkan prioritas pada suatu 

tempat dari ha i l  eksplorasinya. 

G. Jenis- jenis Biaya Pendidikan 

Pada dasamya, pembiayaan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa 

jenis, yaitu; 

1. Biaya Langsung dan Tidak langsung (Direct and Indirect Cost) 

Menurut Anwar (1991:30), biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai 

"pengeluaran uang yang secara langsung rnembiayai penyelenggaraan 

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses 

pendidikan. Contohnya biaya untuk gaji guru, dan pengadaan fasilitas belajar 

mengajar (Gaffar ,1991 57). Hal ini dipertegas oleh Nanang Fattah (2000;23) 

bahwa biaya-biaya yailg dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran 

dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana 

belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

orang tua, maupun siswa sendiri. Dalarn ha1 ini Nanang Fattah (2000;23) 

menjelaskan bahwa biaya tidak langsung (indirect cost) diartikan sebagai 

biaya yang umum nya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena 

sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban 

pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (cost of tux exemption), 

bebas nya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam 

proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat 

sekolah yang sudah lama dipergunakan (implicit rent and depreciation). 
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Biaya Rutin dan Biaya Pembmgunan (Recurrent and Capital Cost) 

Biaya rutin dan pembangunan merupakan bagian dari biaya langsung (direct 

cost). Biaya rutin (recurrent cost) adalah biaya yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. 

Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanan program pengajaran, 

pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan 

dan perawatan sarana dan prasarana. Menurut Gafiar (1987: 162) biaya rutin 

dihitung berdasarkan "per student enrolled". Lebih lanjut Ia menjelaskan 

bahwa biaya rutin dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: rata-rata gaji 

guru per tahun, ratio guru & murid dan proporsi gaji guru terhadap 

keseluruhan biaya rutin. 

Biaya Pribadi dan Biaya Masyarakat (Private and Social Cost) 

Biaya pribadi (private cost) adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk 

membiayai sekolah anak dan termasuk di dalamnya forgone opportunities. 

Dalam kaitan ini Jones (19855) mengatakan "In the context of education 

these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals". 

Dengan kata lain biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh 

keluarga atau individu. Biaya masyarakat (social cost) adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalarnnya 

termasuk biaya pribadi). Dalam kaitan ini Jones (1985:5) mengatakan 

"Sometimes called public cost, the include cost of educations financed 

through taxation. Most public school expenses are examples of sosial costs". 



Dengan kata lain biaya masyarakat adalsh biaya sekolah yang dibayar oleh 

masyarakat. 

4. Monetary Cost dan Non Mo~etery Cost. Monetery cost adalah semua bentuk 

pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang 

dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Sedangkan Non monetery cost adalah 

semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat 

dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang 

dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, rnisalnya materi, waktu, tenaga, dan 

lain-lain. 

H. Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan 

Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Karena dari sudut 

pandang ekonomi, efektivitas merupakan hagian dari konsep efisiensi sebab 

tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relatif terhadap harga 

yang dimunculkan. Dalam dunia pendidikan, efisien dan efektif cenderung 

ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan 

yang sudah ditata secara efisien dengan pengelolaan yang efektif. Program 

pendidikan yang efektif dan efisien seharusnya mampu menciptakan 

keseirnbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan 

dan dapat mencapai tujuan tanpa mengalami hambatan yang berarti. 

Efektif adalah terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Garner (2004) mendefmisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena menurutnya 

efektif tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil 

yang dikaitkan dengan pencapaian visi. Manajemen pembiayaan dikatakan 
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memenuhi prinsip efektif apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur biaya 

aktivitas dalam rangka memcapai tujuan kualitatif outcomes sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas biaya adalah 

kemampuan pembiayaan mencapai sasaran dan target sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Ada beberapa prinsip dalam menilai efektivitas pembiayaan pendidikan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Menilai efektivitas yang berkaitan dengan problem tujuan d m  alat untuk 

memproses input menjadi output. 

b. Sistem yang dibandingkan hams samd honlogen, misalnya tingkat pendidikan, 

kecakapan, social ekonomi dll. 

c. Mempertimbangkan semua output, seperti jumlah siswa lulus dan kualitas 

kelulusan. 

d. Korelasi diharapkan bersifat kualitas, hubungan antara alat proses dan output 

hams berkualitas. 

Sementara itu, nilai efisiensi dikaji dari sudut icemampuan menggunakan 

biaya dengan baik dan tepat. Pembiayaan dikatakan efisien ketika pencapaian 

sasaran atau target diperoleh dengan pengorbanan yang lebih kecil atau dengan 

biaya yang minimum. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. 

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (input) dan kuadran (out 

put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, 

waktu, biaya dan perbandingan tersebut dapat dilihat dari segi penggunaan waktu, 

tenaga dan biaya. Artinya adalah bahwa kegiatan pembiayaan pendidikan dapat 



dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya sekecil-kecilnya tapi 

dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Jika dilihat dari segi hasil, kegiatan 

pembiayaan pendidikan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, 

tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas 

maupun kualitasnya. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas yang 

tinggilah yang akan memungkinkan terselenggaranya pelayanan pendidikan pada 

masyarakat secara memuaskan dengan samber daya yang tersedia secara optimal 

dan bertanggung jawab 



KESIMPULAN 

1. Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang 

didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pacia setiap komponennya, yang 

memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikaq) hingga yang makro 

(nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan 

mekanisme pengalokasianr~ya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaanya, 

skuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi 

pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan 

yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi 

khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini. 

2. Komponen- komponen pembiayaan pendidikan, antara lain; peningkatan 

KBM, peningkatan pembinaan kegiatan siswa, pembinaan tenaga 

kependidikan, rumah tangga sekolah, pengadaan alat-alat belajar, 

kesejahteraan, pengadaan bahan pelajaran, perawatan, sarana kelas, 

pengadaan alat-alat belajar, sarana sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, 

pembinaan siswa, pengadaan bahan pelajaran, pengelolaan sekolah, 

pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan, biaya 

pembinaanl pemantauad pengawasan dan pelaporan, peningkatan mutu pada 

semua jenis dan jenjang pendidikan, peningkatan kemampuan dalam 

menguasai iptek. 

3. Cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk memperkirakan biaya 

pendidikan, yaitu: (a) memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber 
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pembiayaan, memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga 

pendidikan dan (b) Menggunakan secara langsung laporan dari lembaga- 

lembaga pendidikan. 

4. Sumber-sumber dana pendidikan yang dimaksud antara lain meliputi: 

Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang 

Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh 

semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber 

dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal33 No. 2 tahw 1989). 

5. Ada dua pendekatan dalam menentukan biaya satuan pendidikan, yaitu 

pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro rnendasarkan perhitungan 

pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai 

sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan 

perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan 

yang digunakan oleh murid. 

6 .  Beberapa model pembiayaan pendidikan, yaitu; Model Dana Bantuan Murni 

(Flat Grant Model), Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model), 

Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranted Tax Base Plan), Model 

Persamaan Persentase (Persentage Equalizing Model), Model Perencanaan 

Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Plan), Model Pendanaan Negara 

Sepenuhnya (Full State Funding Model), Model Surnber Pembiayaan (The 

Resources Cost Model), Model Surat Buktil Penerimaan (Models of Choice 

and Voucher Plans), Model Rencana Bobot Siswa (Weight Student Plan), 

Model Berdasarkan Pengalaman (Historic Funding), Model Berdasarkan 



Usulan (Bidding Model), Model Berdasarkan Kebijaksanaan (Descretion 

Model) 

7. Jenis pembiayaan pendidikan terdiri dari; Biaya Langsung & Tidak langsung 

(Direct and Indirect Cost), Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan (Recurrent 

and Capital Cost), Biaya Pribadi dan Biaya Masyarakat (Private and Social 

Cost) dan Monetary Cost dan Non Monetery Cost 

8. Dalam dunia pendidikan, efisien dan efektif cenderung ditandai dengan pola 

penyebaran dan pendayagunazn sumber-sumber pendidikan yang sudzh ditata 

secara efisien dengan pengelolaan yang efektif. Program pendidikan yang 

efektif dan efisien seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara 

penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan dan dapat 

mencapai tujuan tanpa mengalami hambatan yang berarti 
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