
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu peran pemerintah yang sangat penting adalah peran distributif. Peran 

distributif merupakan peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, 

kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar (Dumairy, 1996;158 ). 

Dalam hal pendidikan, peran distributif ini terwujud melalui peran pemerintah 

dalam pemberian subsidi. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan ini 

ada yang merupakan pengeluaran rutin dan ada yang merupakan subsidi tidak 

rutin. Pengeluaran negara dalam bentuk upaya pemindahan kekayaan kepada 

individu untuk kesejahteraan yang di dalamnya termasuk subsidi disebut transfer 

pemerintah (government transfer payment ). 

Pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan seluruh sektor yang ada di negara 

ini. Salah satu sektor yang sangat penting dan harus mendapat perhatian dari 

pemerintah adalah sektor pendidikan. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah 

merupakan salah satu bentuk langkah yang dilakukan untuk mengurangi beban 

dari masyarakat. Dengan demikian seluruh masyarakat akan dapat menikmati 

pendidikan sebab biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau dengan adanya 

subsidi dari pemerintah.



Subsidi adalah pemberian pemerintah kepada produsen untuk mengurangi biaya 

produksi yang ditanggung produsen. Berikut ini adalah gambar kurva 

keseimbangan permintaan dan penawaran dengan efek subsidi yang diberikan 

oleh pemerintah:

Gambar 1. Efek Subsidi Terhadap Keseimbangan Permintaan dan 

Penawaran

Sumber: Sadono Sukirno, 2005: 143

Dalam Gambar 1 dimisalkan sebelum ada subsidi tingkat keseimbangan berada 

pada E dan keseimbangan ini menunjukkan harga adalah P dan jumlah barang 

yang diperjualbelikan adalah Q. Subsidi sebesar R akan menggeser kurva 

penawaran dari SS menjadi S1S1 dan keseimbangan bergeser pula kepada E1. 

Sekarang harga adalah P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Q1. 

Dengan demikian subsidi yang diberikan oleh pemerintah telah menurunkan harga 

dari P menjadi P1.
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Proses pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak pernah ada 

hentinya. Sebab, jika manusia berhenti melakukan pendidikan, sulit dibayangkan 

apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan budaya manusia (Suyanto, 

2006:11). 

Indonesia, telah memiliki sebuah sistem pendidikan dan telah dikokohkan dengan 

UU No. 20 tahun 2003. Pembangunan pendidikan di Indonesia sekurang-

kurangnya menggunakan empat strategi dasar, yaitu:  

1. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

2. Relevansi pendidikan.

3. Peningkatan kualitas pendidikan.

4. Efesiensi pendidikan. 

Sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat penting bagi peningkatan 

kualitas serta derajat hidup suatu negara. Melalui pendidikan, sumber daya 

manusia akan memiliki value added (nilai tambah) sehingga mutu atau kualitas 

hidupnya menjadi lebih tinggi untuk membangun serta membentuk suatu identitas 

diri yang tinggi pula. Untuk itu negara harus memprioritaskan pendidikan agar 

kualitas manusianya menjadi baik.

Proses menuju perubahan sistem pendidikan nasional banyak menuai kendala 

serius. Kebijakan-kebijakan pendidikan kurang menggambarkan rumusan-

rumusan dan prioritas yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini, 

terutama berkaitan dengan anggaran pendidikan nasional yang semestinya sebesar 

minimal 20%, yang diambil dari APBN dan APBD (pasal 31 ayat 4 UUD 1945 

3



Amandemen Ke-empat). Tetapi sampai sekarang kebijakan tersebut belum dapat 

diwujudkan sepenuhnya, pendidikan nasional masih jauh dari yang diinginkan 

sehingga banyak rakyat kecil yang tidak mampu mengecap pendidikan di sekolah.

Sepenuhnya disadari bahwa pembangunan pendidikan belum mencapai hasil yang 

diharapkan. Berbagai permasalahan muncul dalam proses pembangunan 

pendidikan, terutama berkaitan dengan penyediaan layanan pendidikan untuk 

memperluas akses dan meningkatkan pemerataan pada jalur formal. Layanan 

pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, 

khususnya yang tinggal di daerah perdesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan 

yang secara geografis sulit dijangkau sehingga belum semua penduduk usia 

sekolah dapat memperoleh akses pendidikan dengan baik.

Penerimaan suatu sekolah terbagi menjadi penerimaan dari pengeluaran rutin 

pemerintah, penerimaan dari komite sekolah dan subsidi tidak rutin dari 

pemerintah pusat. Pengeluaran rutin sektor pendidikan merupakan dana yang 

diberikan secara teratur dalam kurun waktu tertentu, misalnya untuk gaji guru dan 

pegawai, tunjangan kesejahteraan guru dan pegawai, pemeliharaan sarana dan 

prasarana dan lain sebagainya. Pengeluaran ini berasal dari pemerintah daerah 

yang berasal dari APBD. Sedangkan subsidi tidak rutin merupakan bantuan dari 

pemerintah pusat. Untuk mendapatkan subsidi tidak rutin ini, sekolah harus 

terlebih dahulu mengajukan proposal kepada pemerintah pusat. 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan objek penelitian pada satu sekolah 

sebagai penerima bantuan subsidi sektor pendidikan dari pemerintah yaitu pada 

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini karena SMA adalah jenjang 

4



pendidikan setelah jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan 

SMP). Pada dasarnya dalam tingkat pendidikan SD dan SMP, seluruh pembiayaan 

pendidikan adalah ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan program wajib 

belajar sembilan tahun. Sedangkan dalam tingkatan SMA, tidak sepenuhnya 

pembiayaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah melainkan juga dibebankan 

kepada siswa. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diteliti dalam penelitian ini adalah SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung. Alasan penetapan SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

sebagai sekolah yang diteliti yaitu karena SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

merupakan satu-satunya sekolah di Kota Bandar Lampung yang ditunjuk untuk 

merintis Sekolah Bersekala Internasional (SBI). Dalam SBI yang akan 

dilaksanakan, sekolah akan menggunakan sistem Pembelajaran yang 

menggunakan dosen sebagai guru,pada kelas 10 siswa akan diajar 60% dosen dan 

40% guru, kelas 11 60% guru 40% dosen, kelas 12 100% guru, sehingga siswa 

dapat lebih mengerti pelajaran dan memahami pelajaran dengan adanya dosen 

yang mengajar di sana. 

Berikut ini adalah data pengeluaran, penerimaan rutin dan subsidi yang diterima 

SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2003sampai 2008
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Tabel 1. Pengeluaran, Penerimaan Rutin dan Subsidi Block Grant yang 
Diterima SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2003 
sampai 2008

Tahun Total Pengeluaran 
(Rp)

Penerimaan 
Rutin (Rp)

Subsidi Block Grant 
(Rp)

2003 2.174.787.293 1.937.519.293 50.000.000
2004 2.160.788.293 1.937.519.293 25.000.000
2005 2.282.906.293 1.937.519.293 140.000.000
2006 2.244.149.293 1.937.519.293 90.000.000
2007 2.198.969.293 1.937.519.293 40.000.000
2008 2.385.719.293 1.937.519.293 215.000.000

Sumber: SMA N 2 Bandar Lampung. 2010

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pengeluaran di SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

antara tahun 2003 sampai 2008 tidak mengalami perubahan yang besar. 

Pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 

Rp 2.385.719.293 dan pengeluaran terkecil terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 

Rp 2.160.788.293. Penerimaan rutin dari pemerintah daerah yang diterima dalam 

enam tahun terakhir sama besar untuk setiap tahun yaitu sebesar 

Rp 1.937.519.293. Sedangkan untuk subsidi tidak rutin ( dalam bentuk block 

grant) dari pemerintah pusat, yang terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 

Rp 215.000.000 dan yang terkecil terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp 

25.000.000.

Dalam menjalankan kegiatannya sebagai penyelenggara pendidikan, SMA Negeri 

2 Bandar Lampung memiliki pos-pos penerimaan dan pengeluaran. Berikut ini 

adalah data penerimaan dan pengeluaran di SMA Negeri 2 Bandar Lampung.
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Tabel 2. Penerimaan Sumber Dana dan Pengeluaran di SMA Negeri 2   
               Bandar Lampung Tahun Ajaran 2008

Penerimaan Pengeluaran
Sumber Dana Jumlah (Rp) Jenis Jumlah (Rp)
Saldo Awal  Gaji dan Kesra Guru  
Pemerintah Daerah  a. Gaji Guru 1.776.437.693

a. Gaji & Kesra Guru
1.776.437.69
3 b. Gaji Guru DPK (Swasta)

b. Gaji & Kesra Pegawai 161.081.600 c. Gaji Guru Honorer
c. Gaji & Kesra Guru Bantu d. Gaji Guru Bantu/Kontrak
Pemerintah Pusat e. Kesra Guru
Subsidi Block Grant Gaji dan Kesra Pegawai
a.  BIS RKB 70.000.000 a. Gaji Pegawai 161.081.600
b.  BIS Laboratorium 145.000.000 b. Gaji Pegawai Honorer
Yayasan Pendidikan (Swasta) c. Kesra Pegawai
a. Gaji Pegawai Proses Belajar Mengajar 160.146.000

b. Operasional/Pemeliharaan
Pemeliharaan Sarana 
Prasarana 73.054.000

c. Adminitrasi a. Gedung
Lembaga Swasta Non 
Pendidikan b. Alat
Orang Tua Siswa & 
Masyarakat 233.200.000 c. Perabot
a. Uang Pangkal/Bangku Rehabilitasi
b. Uang dari Komite Sekolah Pengadaan Sarana Prasarana
c. Ekstrakurikuler a. Pengadaan Buku
d. Unit Komputer b. Pengadaan Lainnya 45.000.000
Sumber Lain Kegiatan Ektrakurikuler

 
Pembangunan Kelas dan 
Lab. 170.000.000

 Tata Usaha/Adminitrasi
 Lainnya 
 Saldo Akhir Tahun

Jumlah Penerimaan
2.385.719.29
3 Jumlah Pengeluaran 2.385.719.293

Sumber: SMA N 2 Bandar Lampung.2010

Dari tabel 2 terlihat bahwa sumber-sumber penerimaan di SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung yang paling dominan berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat 

dan dari orang tua murid atau masyarakat dalam bentuk Uang Komite Sekolah. 

Total penerimaan dana pendidikan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 

ajaran 2008 adalah sebesar Rp 2.385.719.293
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Tabel 3. Jumlah Siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2008

Kelas
Jenis Kelamin

Jumlah
Laki-laki Perempuan

10 103 130 233
11 106 136 242
12 101 130 231
   706

Sumber: SMA N 2 Bandar Lampung,2010

Dari tabel 3 terlihat bahwa pada tahun ajaran 2008 jumlah siswa kelas 11 adalah 

yang paling banyak yaitu berjumlah 242 siswa. Kemudian kelas 10 sebanyak 233 

siswa dan kelas 12 sebanyak 231 siswa. Jumlah seluruh siswa kelas 10, 11 dan 12 

adalah sebanyak 706 siswa.

Subsidi pemerintah sektor pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

sekolah-sekolah merupakan salah satu bentuk intervensi untuk peningkatan mutu/ 

kualitas dari sekolah tersebut. Dengan adanya subsidi diharapkan mutu/ kualitas 

dari output yang dihasilkan oleh sekolah menjadi lebih baik. Tujuan dari 

intervensi pemerintah tersebut bukan hanya untuk pembangunan sarana dan 

fasilitas agar menjadi lebih baik. Tetapi yang lebih penting adalah dengan adanya 

subsidi maka mampu memeratakan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu sehiungga dapat meningkatkan kecerdasan 

bangsa. Dengan demikian subsidi harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas baik secara moral 

maupun secara intelektual.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini penulis 

menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan meningkatnya biaya pendidikan, subsidi harus terus 

ditingkatkan? 

2. Apakah subsidi yang diberikan pemerintah memberikan manfaat yang 

berarti bagi siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sebagai target dari 

subsidi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah dengan meningkatnya biaya pendidikan, subsidi 

harus terus ditingkatkan. 

2. Untuk mengetahui apakah subsidi yang diberikan pemerintah memberikan 

manfaat yang berarti bagi siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sebagai 

target dari subsidi tersebut.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pembangunan merupakan rangkaian dari program-program disegala bidang secara 

menyeluruh, terarah dan berkesinambungan untuk menuju kehidupan yang lebih 

baik. Sedangkan pembangunan pendidikan adalah penyelenggaraan upaya 

pendidikan yang berkualitas oleh bangsa Indonesia untuk mencapai mutu yang 

baik bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat pendidikan masyarakat 

yang optimal sebagai salah satu usaha kesejahteraan umum dari tujuan nasional. 

9



Adapun tujuan dari pembangunan pendidikan adalah untuk menciptakan 

masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai dengan mutu penduduk yang 

maksimal, adil dan merata serta memiliki derajat pendidikan yang setinggi-

tingginya di seluruh wilayah Indonesia.

Proses pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak pernah ada 

hentinya. Sebab, jika manusia berhenti melakukan pendidikan, sulit dibayangkan 

apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan budaya manusia (Suyanto, 

2006:11). Dengan ilustrasi ini, maka  baik pemerintah maupun masyarakat 

berupaya untuk melakukan pendidikan dengan standar kualitas yang diinginkan 

untuk memberdayakan manusia. 

Indonesia, telah memiliki sebuah sistem pendidikan dan telah dikokohkan dengan 

UU No. 20 tahun 2003. Pembangunan pendidikan di Indonesia sekurang-

kurangnya menggunakan empat strategi dasar, yaitu:  

1. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

2. Relevansi pendidikan.

3. Peningkatan kualitas pendidikan.

4. Efesiensi pendidikan.

Pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia agar 

manusia dapat meningkatkan kualitas dan mutu dirinya. Subsidi yang diberikan 

pemerintah merupakan usaha untuk memeratakan kesempatan memperoleh 

pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan subsidi tersebut maka biaya 

yang harus dikeluarkan untuk pendidikan menjadi lebih murah sehingga mampu 

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya subsidi dari 
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pemerintah kepada sekolah-sekolah di Indonesia, diharapkan output dari sekolah 

akan menjadi lebih baik sehingga mutu/ kualitas yang dihasilkan juga menjadi 

lebih baik. Begitu juga dengan SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang mendapat 

berbagai bantuan/ subsidi dari pemerintah, maka mutu dari SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung juga harus menjadi lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

Bab I               :  Pendahuluan, meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan dan   

                           manfaat penulisan, kerangka pemikiran dan sistematika 

penulisan.

Bab II :  Kajian Pustaka, meliputi teori-teori yang berhubungan dengan 

                           penulisan ini.

Bab III             :   Metode Penelitian, meliputi metode penelitian, jenis dan sumber 

                            data, metode pengumpulan data, alat analisis, uji validitas da  

                            reliabilitas alat ukur, pengambilan sampel.

Bab IV :  Pembahasan

Bab V :  Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran.
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