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  Asal muasalnya adalah pada saat krisis ekonomi dulu, untuk mencegah terjadinya peristiwa putus 

sekolah secara besar-besaran, masyarakat mengusulkan agar biaya-biaya pungutan pendidikan ditinjau 

kembali. Persoalan yang timbul sekarang ialah  “Lalu siapa yang harus turut memikul biaya pendidikan?” 

  Pertanyaan ini muncul karena kita semua sadar “Tidak ada dan enggak mungkin pendidikan itu 

gratis total, tal, tal”, atau dengan kata lain enggak mungkin sekolah itu total gratis, tis, tis dalam konteks 

tanggung jawab pembiayaannya. Selalu ada yang memikul dan bertanggungjawab terhadap biaya pendidikan 

itu. Di dunia ini, di negara manapun selalu ada yang menanggung biaya pendidikan, entah itu dari 

masyarakat langsung atau subsidi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

  Dalam keadaan ekonomi negara normal, kalau pemerintah memutuskan adanya wajib belajar, maka 

pemerintahlah yang harus memikul porsi terbesar dari biaya pendidikan itu, tetapi bukan berarti masyarakat 

tinggal duduk manis dan enggak mau tahu masalah kompleksitas biaya pendidikan! 

Sebab di dalam Pasal 9 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dikatakan “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan 

pendidikan”. 

 Siapa bilang pendidikan itu gratis?, kenyataannya Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran 

pendidikan pada 2013 ini saja sebesar Rp 331,8 triliun, atau naik 6,7 persen dibandingkan anggaran pada 

APBN-P 2012. Peningkatan anggaran pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta 

memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. 

 Sebenarnya bukan gratis, tis,tis, hanya pengalihan tanggungjawab. Dulu, segala tetek bengek yang ada 

kaitannya dengan biaya pendidikan di sekolah dibayar oleh orangtua murid atau masyarakat langsung. Tetapi 

sekarang pemerintah yang paling besar porsinya dalam tanggungjawab terhadap pembiayaan pendidikan di 

sekolah. 

Kalau pendidikan gratis dari perspektif masyarakat itu benar, artinya masyarakat sudah enggak 

dibebankan lagi dengan yang namanya iuran ini, iuran itu, khususnya di DKI Jakarta. Karena semua 

pembiayaan sekolah sudah ditanggulangi baik oleh pemerintah pusat melalui biaya operasional sekolah 

(BOS) maupun Pemda Provinsi DKI melalui biaya operasional pendidikan (BOP). 

Tetapi dalam perspektif Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, “siapa bilang pendidikan 

itu gratis”?. Ini dibuktikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato RAPBN Tahun 2013, 

anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp331,8 triliun atau naik 6,7 persen. 

  “Dalam RAPBN Tahun 2013 kita tetap dapat memenuhi lagi amanat konstitusi untuk 

mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Kita bersyukur, dari tahun ke tahun 

alokasi anggaran pendidikan dapat terus kita tingkatkan”.  

“Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci kemajuan setiap bangsa,” kata Presiden 

ketika menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU RAPBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota 

Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2012). (kompas.com) 

  Di tempat terpisah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama mengatakan “Untuk 

Pemprov DKI Jakarta terkait rancangan anggaran 2013, sektor terbesar akan dianggarkan adalah sektor 

pendidikan. Anggaran untuk pendidikan diperkirakan akan naik menjadi Rp 11 triliun.  

 Sementara, menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, 

persentase anggaran untuk pendidikan kemungkinan tidak jauh berbeda dengan anggaran tahun 2012.  

 "Rasanya anggaran untuk pendidikan di 2013 persentasenya akan sama seperti di tahun 2012. Di 2012 

kan 26,9 persen dari total APBD. Tahun depan juga sekitar 27 persen dari total APBD 2013," kata Taufik. 

(kompas.com 7 November 2012) 

Ditambah lagi sekarang ada Kartu Jakarta Pintar (KJP), ini salah satu unggulan program Pemda DKI 

Jakarta, yang tujuannya juga untuk menanggulangi atau mencegah agar siswa/i baik SD, SMP dan 

SMA/SMK jangan sampai ada yang putus sekolah di tengah jalan. Uang ini diterima langsung oleh 

siswa/orangtua melalui Bank DKI Jakarta.  



Sekarang timbul pertanyaan, apakah semua sumber dana seperti KJP, BOP dan BOS itu efektif 

untuk mengcover segala kebutuhan sekolah dari ujung kaki sampe ujung rambut? Jangan sampai salah kasih 

khususnya Kartu Jakarta Pintar atau yang lebih populer dengan sebutan KJP.  

Yang di khawatirkan penulis kalau sampai salah kasih, artinya  orang kaya mendapat KJP sedangkan 

orang yang miskin enggak mendapat KJP karena ketidak tahuan informasi dan keluguan orangtua atau 

masyarakat. Tetapi si kaya, karena tahu informasi dan komunikatif akhirnya justru yang mendapatkan KJP 

itu, padahal KJP-kan haknya orang enggak mampu alias miskin. 

Menurut penulis sangat bahaya, bahkan semuanya kita, para stakeholder KJP enggak akan barokah, 

karena yang kaya semakin tertawa lebar sedangkan yang miskin semakin menangis, tolong hati-hati semua 

pihak yang berwenang! Sebab tanggungjawabnya bukan saja di dunia tetapi sampai ke kuburan, kalau 

sampe salah kasih!,  

Kalau memang seperti BOP dan BOS nemdapatkan semuanya, mau orang kaya, ataupun orang 

miskin, enggak terlalu masalah. Yang paling masalah, kalau orang kaya mendapat KJP tetapi yang miskin 

enggak mendapatkan KJP. 

Di lain kesempatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengatakan “Kajian terhadap 

BOP masih dilakukan. Pengkajian dilakukan dengan menghitung siswa negeri dalam kategori mampu”. Dia 

mempertanyakan sekolah negeri digratiskan. 

Padahal 90 persen siswa yang bersekolah di swasta adalah siswa tidak mampu. Secara teknis 

nantinya dapat dilakukan pengalihannya sesuai jumlah KJP yang diterima siswa.”Ada sekolah yang 

mendapatkan secara penuh, ada yang hanya dapat 10 persen bahkan ada yang nol,” ujarnya (Republika.co.id. 

Rabu (20/3).  

Menurut penulis alangkah baiknya kalau dana BOP, dana BOS dan KJP bergandengan tangan, dan 

saling berpelukan mesra, artinya saling mendukung, saling menutupi satu dengan lainnya dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi DKI Jakarta yang notabene sebagai barometer pendidikan di 

tanah air.  

Dana KJP sebagai dana pengiring BOP dan BOS yang bermuara kepada wajib belajar 12 tahun. 

Sebab pendidikan itu memang mahal, kalau mau pendidikan yang berkualitas, lihat saja sekolah-sekolah 

swasta yang bonafide atau papan atas! 

Kalau BOP dan BOS enggak terlalu ada masalah, karena semuanya mendapatkannya. Ini pun kalau 

kita berpikir agak radikal sedikit, akhirnya juga enggak adil, karena yang kaya maupun yang miskin 

semuanya mendapat BOP dan BOS, dari yang punya pabrik sampai tukang cuci, dari yang punya mobil 

sampai yang jalan kaki mendapatkan jumlah nominal yang sama. 

Harapan penulis dalam menentukan KJP, harus benar-benar diseleksi secara ketat, khususnya para 

pengambil kebijakan termasuk RT, RW dan pihak Kelurahan. Sebab para pengambil kebijakan ini yang 

harus bertanggungjawab bila salah kasih, termasuk orangtua murid  kalau sampai memaksakan untuk 

mendapat surat keterangan tidak mampu. (baca. keterangan miskin, enggak malu tuh?). Sekolah sebenarnya 

hanya ketumpangan aja, sebab uang KJP-kan siswa/orangtua langsung yang menerimanya melaui ATM 

Bank DKI. 

Apapun kebijakan itu, kalau muaranya untuk kebaikan dan dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan khususnya di DKI Jakarta dan umumnya di negeri ini, penulis sangaaat-sangaat setuju. Mudah-

mudahan bangsa kita akan menjadi bangsa yang dapat diperhitungkan dari berbagai aspek bukan saja di 

Asia, tetapi juga di dunia ini, salah satunya adalah bidang pendidikan dan teknologi, Aminn.◙Hamka/P.01 

 


