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A. Latar Belakang

Sejak tahun 1999 Pemerintah Indonesia (baca
Departemen Pendidikan Nasional) dengan dukungan
UNICEF dan UNESCO mengembangkan program
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai salah satu
inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar.
Program ini telah mendorong terjadinya reformasi dalam
manajemen sekolah, peningkatan mutu pembelajaran,
dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam
meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu, dari sisi
output program ini telah berkontribusi pada peningkatan
nilai ujian siswa, meningkatnya fasilitas sekolah,
menurunnya angka drop out, dan meningkatnya angka
partisipasi sekolah.

Pada April 2010, dukungan UNICEF dan UNESCO terhadap
program MBS fase ke-2 akan berakhir padahal program
ini memberikan dampak yang sangat baik terhadap
performa pendidikan di Indonesia, khususnya dalam
pendidikan dasar. Oleh karena itu praktek-praktek yang
baik dari program ini hendaknya dapat direplikasi dan
dilembagakan ke dalam sistem pemerintahan daerah. Hal
ini hanya dapat diwujudkan apabila MBS diintegrasikan ke
dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
Perencanaan dan penganggaran sangat strategis untuk
dipengaruhi mengingat keduanya merupakan alat
untuk mewujudkan komitmen terhadap peningkatan
kualitas pendidikan dasar ke dalam praktek. Perencanaan
dan penganggaran berfungsi sebagai pedoman untuk
melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kebijakan
peningkatan kualitas pendidikan dasar, serta merupakan
acuan untuk penilaian kinerja.

Guru memfasilitasi kerja kelompok dalam proses pembelajaran di kelas.

B. MENGAPA PERLU MELAKUKAN ADVOKASI
TERHADAP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN?
Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling terintegrasi. Penyusunan rencana sangat tergantung
pada kapasitas fiskal, sebaliknya penganggaran merupakan kelanjutan dari proses perencanaan. Penganggaran
pada dasarnya merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Oleh
karenanya penganggaran harus mengacu pada hasil perencanaan.
Perencanaan dan penganggaran juga menempati posisi yang sangat penting dari tinjauan administrasi negara karena
menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Melalui perencanaan ditetapkan alternatif pengelolaan
sumber daya yang tersedia. Dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi acuan pelaksanaan, monitoring
maupun evaluasi kinerja pemerintah. Dapat dikatakan bahwa perencanaan dan penganggaran merupakan alat untuk
menterjemahkan komitmen dan kebijakan pemerintah ke dalam praktek.
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui MBS tidaklah ada artinya jika tidak
terefleksi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebaik apa pun komitmen tanpa dukungan program
dan anggaran tidaklah dapat terlaksana. Oleh karena itu, jika MBS adalah program prioritas pemerintah dalam upaya
meningkatkan kualitas pendidikan dasar, maka hal ini seharusnya tercermin dalam program/kegiatan dan anggaran.
Prioritas ini seharusnya terefleksi dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.
Pada hakekatnya anggaran memiliki fungsi alokasi (sebagai penyedia barang dan jasa publik), fungsi distribusi
(menjamin adanya keadilan akses dan penerima manfaat), dan fungsi stabilisasi (menjamin stabilitas suku bunga,
meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi maupun mengurangi pengangguran). Persoalannya, penentuan prioritas
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program dan anggaran biasanya sarat dengan “pertentangan antar pihak yang berkepentingan”. Sumber daya yang
sifatnya sangat terbatas diperebutkan oleh berbagai kepentingan. Oleh karenanya jika MBS ingin dijadikan prioritas
dan didanai oleh negara melalui anggaran negara dan daerah, maka perlu dilakukan advokasi. Selain itu terdapat
beberapa alasan pentingnya advokasi, seperti yang digambarkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Beberapa Alasan Melakukan Advokasi MBS dalam Perencanaan dan Penganggaran
No.

Alasan

Penjelasan

1.

Memastikan adanya program/kegiatan
dan alokasi anggaran untuk keberlanjutan
program MBS

Jika program/kegiatan MBS tidak muncul dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran
berarti tidak akan ada sumberdaya yang
dialokasikan untuk pelaksanaannya. Oleh
karena itu, sejak tahapan awal perencanaan dan
penganggaran perlu dilakukan advokasi untuk
memastikan diakomodirnya MBS.

2.

Mendorong diwujudkannya komitmen dan
kebijakan pemerintah untuk memberikan
pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua

Menurut sistem yang berlaku di Indonesia,
salah satu pendekatan yang digunakan dalam
perencanaan adalah pendekatan politik. Jika
seorang kepala pemerintahan telah menjanjikan
kepada rakyat pemilihnya untuk memberikan
prioritas bagi pendidikan, maka ini harus
tercermin dalam APBD-nya. Dalam konteks ini,
MBS adalah program yang dapat mengingatkan
kepala daerah untuk melaksanakan pendidikan
dasar yang berkualitas bagi semua.

3.

Mengingatkan pemerintah agar tidak hanya
mengalokasikan anggaran untuk penyediaan
infrastruktur tetapi juga untuk peningkatan
kapasitas guru.

Salah satu asas pembangunan di Indonesia
adalah keseimbangan, termasuk dalam bidang
pendidikan. Pembangunan pendidikan
hendaknya dilakukan secara seimbang antara
pembangunan infrastruktur (hardware),
seperti sarana dan prasarana sekolah, dan
pembangunan software seperti pelatihan guru.

4.

Melakukan kontrol terhadap perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi program dan
anggaran peningkatan kualitas pendidikan
dasar khususnya yang terkait dengan MBS.

Dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945 secara eksplisit
dinyatakan bahwa anggaran negara harus
dikelola secara transparan dan akuntabel
untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Hal ini menjadi lebih kuat mengingat
rakyat juga memberikan kontribusi pada
pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.
Oleh karenanya diperlukan advokasi agar
pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya
dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien
dan efektif. Dengan demikian masyarakat dapat
memperoleh manfaat anggaran secara optimal.
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Box 3. 1
Dasar Hukum untuk Pengalokasian Anggaran Untuk MBS
MBS telah menjadi komitmen pemerintah nasional dan daerah, sehingga sudah sewajarnyalah mendapatkan alokasi
anggaran dari APBD.
Dasar Hukum Nasional
- Pasal 51 UU No. 20/2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional
- Permendagri No. 13/2006,
yang disempurnakan
dengan Permendagri No.
59/2007
- Peraturan Mendiknas No.
32/2005 tentang Renstra
Depdiknas 2005-2009
- PP 19 /2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
MoU Pemerintah RI dengan
UNICEF dan UNESCO
- Peraturan Mendiknas No.
2/2010 tentang Renstra
Kemdiknas 2010-1014

Dasar Hukum Lokal/Daerah
RPJMD Kabupaten/Kota
Renstra Pendidikan Daerah

Keterangan
MBS telah diatur dalam dokumen
perencanaan nasional. MBS
merupakan program resmi
pemerintah bukan proyek.

MBS bertujuan untuk meningkatkan
mutu
pendidikan dasar

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling terintegrasi. Penyusunan rencana sangat tergantung
pada kapasitas fiskal, sebaliknya penganggaran merupakan kelanjutan dari proses perencanaan. Penganggaran
pada dasarnya merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Oleh
karenanya penganggaran harus mengacu pada hasil perencanaan.

C. PENGERTIAN, TUJUAN, DAN PELAKU ADVOKASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNTUK
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR
MELALUI MBS?
Advokasi adalah suatu proses terencana, terorganisir, dan sistematik yang dilakukan untuk menuntut dan mendukung
pembaharuan atau perubahan kebijakan publik, dengan jalan mempengaruhi para penentu kebijakan. Advokasi
perencanaan dan penganggaran pendidikan dasar melalui MBS bertujuan untuk memastikan diakomodirnya program/
kegiatan MBS; dialokasikannya anggaran dalam APBD untuk program/kegiatan tersebut; dimonitor dan dievaluasinya
pelaksanaan anggaran agar berjalan efektif dan efisien.
Advokasi untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada MBS merupakan tanggung jawab
beberapa pihak. Masing-masing pihak perlu memetakan peran yang bisa dimainkan dalam advokasi dan siapa yang
perlu dipengaruhi. Hal ini sangat ditentukan oleh tujuan dan ranah advokasi yang akan dilakukan: apakah advokasi
perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar akan dilakukan pada tingkat sekolah,
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ataukah pada tingkat kabupaten/kota? Pilihan ini akan sangat mempengaruhi aktor yang dapat melakukan advokasi
dan aktor yang perlu diadvokasi.
Tabel 3.2
Peta Aktor Advokasi yang Potensial dan Tokoh Strategis yang Perlu Diadvokasi
Tingkat Advokasi

Waktu

Aktor Pelaku

Aktor Strategis Target
Advokasi

Sekolah

Penyusunan dan
pembahasan RKS dan
RKAS

Orang tua siswa

Komite Sekolah

Guru

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kanwil

Penyusunan dan
Pembahasan RPJMD,
Renstra Pendidikan,
RKPD,Renja SKPD, dan
APBD

Staf Dinas Pendidikan,
Yayasan Pendidikan,
Organisasi Guru, LSM
pendidikan, Komite
Sekolah, Dewan
Pendidikan

Dinas Pendidikan
terutama para
perencana dan kepala
dinas; Bappeda,
TAPD, Sekda, Komisi
Yang membidangi
Pendidikan, dan Panitia
Anggaran.

Pemerintah Daerah

Agar advokasi dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil seperti yang diinginkan, ada beberapa pra-syarat yang
perlu dimiliki oleh pelaku advokasi perencanaan dan penganggaran. Gambar 3.1 memperlihatkan beberapa prasyarat
yang diperlukan:

Gambar 3.1
Prasyarat Pelaku Advokasi Perencanaan dan Penganggaran

Memiliki Integritas

Menguasai isu
Mengetahui isu-isu MBS
dalam perencanaan dan
penganggaran Menge

Menguasai politik
anggaran
Prasyarat Pelaku
Advokasi

Memiliki kapasitas
Mengetahui sistem
perencanaan dan
penganggaran
daerah

Mampu menyusun
dan melaksanakan
strategi
Tepat Waktu
Mampu membaca
dan menggunakan
momentum
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Box 3. 2
Advokasi Perencanaan dan Penganggaran MBS di Banyumas
Advokasi perencanaan dan penganggaran MBS di Banyumas dilakukan oleh multi pihak. Setidaknya kalangan
yang terlibat adalah dari perguruan tinggi, LPMP, LSM/Yayasan Pendidikan, Bappeda, Dinas Pendidikan, dan DPRD.
Pendekatan yang digunakan adalah mendorong dialokasikannya anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan untuk
menunjang MBS. Metode advokasi yang diterapkan adalah advokasi di dalam ruangan dan di lapangan. Bila advokasi
dilakukan di dalam ruangan, hal yang dikedepankan dalam materi advokasinya adalah berdasarkan bukti, bersifat
visual, pendek, mengutamakan dialog/diskusi, dan membuat berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak yang
terlibat. Jika advokasi dilakukan di lapangan maka hal yang dikedepankan adalah melihat langsung sekolah pelaksana
program (seeing is believing), berbasiskan penerima manfaat program, berbasiskan mitra kerja, meminta tanggapan
dan komitmen pejabat yang berpartisipasi dalam kunjungan lapangan.
Tujuan advokasi ini adalah untuk memastikan adanya alokasi anggaran program/kegiatan untuk peningkatan kualitas
pendidikan dasar. Hasilnya, dalam APBD 2007/2008 adalah dicantumkannya kegiatan yang bersifat input, proses
maupun output. Kegiatan yang bersifat input terkait dengan distribusi guru untuk menyeimbangkan rasio guru murid, pengadaan fasilitas pendidikan dan buku. Sedangkan kegiatan yang masuk kategori proses adalah jumlah guru
terlatih dan siap mengajar, PAKEM sepanjang hari, penyediaan media dan alat belajar yang memadai. Pada output
alokasi anggaran diarahkan untuk membiayai kegiatan guna memastikan angka DO rendah, hasil test terbaik dan
angka kelulusan yang tinggi.
Sumber: J.C. Tukiman Tarunasayoga “Kiat Melakukan Advokasi”, Puncak – Bogor, 26 Mei 2009

D. CERITA SUKSES PELAKSANAAN ADVOKASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MBS
Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan otonomi pendidikan.
Secara singkat pasal 10 Undang-Undang Sisdiknas ini menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah
mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib
belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan pada pasal 44 ayat (1) disebutkan
bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat (3) pada pasal 44 juga menyebutkan
pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan yang diselenggarkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pasal 49 ayat (1) menyebutkan dana pendidikan
selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan
dan minimal 20 persen dari APBD. Pada ayat (4) pasal yang sama disebutkan bahwa dana pendidikan dari pemerintah
kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Desentralisasi pendidikan juga dilakukan pada tingkat sekolah. Konsep otonomi sekolah pada prinsipnya memberikan
otoritas kepada sekolah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Rumah tangga sekolah menyangkut hampir
seluruh aspek kependidikan dari proses pembelajaran, penentuan sarana-prasarana pendukung, sumberdaya manusia
(tenaga kependidikan), kesiswaan, kebutuhan anggaran, dan hal-hal yang terkait dengan butir-butir tersebut. Khusus
yang terkait dengan kurikulum, dimungkinkan tiap-tiap sekolah melakukan modifikasi yang bersifat memperkaya
kurikulum yang telah ditentukan secara nasional. Melalui otonomi sekolah, seluruh komponen yang terkait dengan
sekolah punya kewajiban untuk saling mendukung demi optimalisasi peran sekolah.
Persoalannya, pelaksanaan otonomi pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota maupun sekolah kerap menghadapi
kenyataan harus “berjibaku” dalam memperjuangkan anggaran. Dalam konteks ini, pelajaran baik dari pengalaman
Kab. Polewali Mandar di Sulawesi Bvarat dan SDN 2 Dinoyo, Kota Malang, Jawa Timur, kiranya dapat dijadikan rujukan
dalam melakukan perencanaan dan penganggaran MBS. Keduanya disajikan dalam dua box yang berbeda.
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Box 3.3
Kisah Sukses Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam Perencanaan
dan Penganggaran MBS
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, mengakomodir MBS dalam Rencana Strategis
Daerah (sekarang dikenal sebagai RPJMD) melalui PERDA No. 3 tahun 2004-2009. MBS juga tercantum dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Keputusan Bupati Polewali Mandar No. 197 tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008,
kemudian melalui Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2014. Pemerintah
Polman juga mengalokasikan anggaran untuk MBS sejak tahun 2003-2009. Jumlah alokasi anggaran untuk setiap
tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Meskipun jumlah anggaran yang dialokasikan dari tahun ke tahun cukup mengalami fluktuasi, namun konsistensi
pemerintah Polman dalam mengalokasikan anggaran untuk MBS layak untuk diapresiasi. Hasil tersebut sesungguhnya
merupakan buah dari kerja tim advokasi MBS yang tidak kenal lelah. Tim advokasi MBS untuk Perencanaan dan
Penganggaran di Polman terdiri atas unsur Dinas Pendidikan, Bappeda, KCD, Pengawas, Tim Fasilitator MBS, dan LSM.
Advokasi dilakukan pada dua tingkatan, yaitu di Dinas Pendidikan dan di Pemerintah Kabupaten. Pendekatan yang
dilakukan adalah dengan proaktif melakukan lobi dalam bentuk diskusi informal dengan tim penyusun kebijakan.
Misalnya, dalam mengadvokasikan agar MBS masuk dalam RPJMD, tim advokasi MBS melakukan diskusi informal
dengan Tim Penyusun RPJMD yang sekretariatnya berada di Bappeda. Dalam lobi tersebut disampaikan dasar hukum
pelaksanaan MBS, kebijakan dan pernyataan Bupati/DPRD tentang komitmen program tuntas wajib belajar dimana
MBS merupakan salah satu kegiatan intinya. Kemudian diikuti oleh monitotrng proses pembahasan RPJMD untuk
memastikan bahwa MBS diakomodir dan tercantum dalam dokumen perencanaan baik RPJMD maupun RKPD.
Selanjutnya hal senada juga dilakukan pada waktu mengadvokasi APBD. Perda tentang RPJMD dan RKPD juga
dijadikan salah satu alat sebagai entry point dalam meminta alokasi anggaran untuk MBS.
Tips dan prasyarat untuk dapat mensukseskan advokasi MBS dalam perencanaan dan penganggaran daerah adalah:
(i) Optimalkan peran dan posisi sentral aparat Bappeda atau tim KHPPIA yang menjadi Tim Pengembang MBS untuk
menjadi mediator dengan tim penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran. (ii) Upayakan dari awal merekrut
aparat Bappeda yang potensial dan mempunyai minat untuk menjadi Tim Pengembang MBS. (iii) Tim pengembang
MBS harus mengetahui jadwal dan tahapan penyusunan dan pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran.
(iv) Jalin hubungan dengan pers/media untuk memuat berita tentang MBS baik dalam rangka menjaga issu ini tetap
diberitakan maupun dalam mendiseminasikan keberhasilan dan komitmen pemerintah daerah.
Sumber: diolah oleh penulis dari bahan yang disiapkan Nehru Sagena, Tim MBS Kab. Polman, Sulbar.
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Lalu bagaimana pengalaman advokasi MBS dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat sekolah? Berikut pengalaman
SD Negeri Dinoyo 2 Jawa Timur:

Box 3. 4
Pengalaman SD Negeri Dinoyo 2, Malang, Jawa Timur
Kepala SDN Dinoyo 2 memiliki keterbukaan terhadap berbagai ide baru dalam mengatur pendidikan di sekolahnya.
Program MBS pertama diperkenalkan pada tahun 2004 di sekolah ini. Program ini mendorong Kepala Sekolah
untuk mengelola sekolahnya secara mandiri dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu
pendidikan.
Kepala SDN Dinoyo 2 bersama dengan guru, pengawas dan Komite Sekolah menyusun visi dan misi sekolah
berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan (SWOT) yang mereka miliki. Dari visi dan misi itu, dikembangkanlah
Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). RPS berlaku
selama 5 tahun yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dan merupakan kerangka acuan yang digunakan
sekolah untuk menjalankan pendidikan di sekolahnya. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini menjamin peran
serta masyarakat yang luas dalam membangun mutu pendidikan.
Sumber pendanaan untuk kegiatan sekolah tidak hanya bersandar pada dana BOS. Ketika sekolah menghadapi
masalah kurangnya alat peraga, maka orang tua murid melalui komite sekolah bersama-sama membuat alat peraga
yang kemudian disumbangkan kepada sekolah. Dengan demikian, sekolah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri
dengan bantuan masyarakat. Ini terjadi karena kepala sekolah dan sekolah berhasil menjaga hubungan yang baik
dengan masyarakat sekitar dan peran langsung dari komite sekolah dalam mengomunikasikan masalah-masalah yang
dihadapi oleh sekolah kepada orang tua murid.
Sumber: dicuplik dari bahan yang disiapkan oleh Purnama Ningsih, Direktorat Pembinaan TK & SD, Departemen Pendidikan
Nasional

E. BAGAIMANA ADVOKASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN DASAR MELALUI MBS?
Perencanaan dan penganggaran daerah untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui MBS dilakukan mengacu
kepada produk perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan, penganggaran, maupun yang secara khusus
mengatur pendidikan. Tabel 3.3 menggambarkan produk perundang-undangan yang perlu dijadikan acuan.
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Tabel 3.3
Produk Perundang-undangan yang Menjadi Dasar Perencanaan dan Penganggaran
Urusan Pendidikan
Perencanaan

Penganggaran

Pendidikan

UU No.25 /2004 tentang
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional.

Pasal 23 UUD 1945.

Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No. 17/2003 tentang
Keuangan Negara.

Undang-Undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

UU No. 32/2004
tentang Pemerintahan
Daerah.
UU No.12/2008 tentang
Pemerintahan Daerah.
PP No. 8/2008
tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah.

UU No.1/2004 tentang
Perbendaharaan
Negara.
UU No. 15/2004 tentang
Pemeriksanaan,
Pengelolaan dan
Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
UU No. 33/2004 tentang
Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah.
PP No. 58/2005 tentang
Keuangan Daerah.
Permendagri 13/2006
yang disempurnakan
oleh Permendagri
59/2007 tentang Tata
Cara Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2000 tentang Pembagian Tugas dan
Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
Keputusan Mendiknas RI no. 44/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 22 tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 23 tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan (SKL).
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan
kepmendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 6 tahun 2007 tentang perubahan
permendiknas nomor 24 tahun 2006.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 13 tahun 2007 tentang Standar
Kepala Sekolah/Madrasah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 16 tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik Guru.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 19 tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2007 tentang Standar
Penilaian Pendidikan.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 24 tahun 2007 tentang Standar
Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 12 tahun 2007 tentang Standar
Pengawas Sekolah.
Rencana Strategis Depdiknas tahun 2005-2009. Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas tahun 0509.
Peraturan menteri Pendidikan Nasional No.2 tahun 2010 tentang Rencana
Strategis Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014.
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Dalam produk perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan diketahui bahwa sistem perencanaan
yang digunakan di Indonesia menggunakan empat pendekatan. Penyusunan rencana pembangunan menggunakan
pendekatan bottom up dan top down planning, pendekatan teknokratis, dan pendekatan politis, dengan mengoptimalkan
partisipasi masyarakat. Pendekatan bottom up dan top down artinya mengkoordinasikan usulan kegiatan yang sifatnya
spasial yang berasal dari Musrenbang dan sektoral yang berasal dari forum SKPD. Pendekatan teknokratis artinya sebuah
usulan kegiatan diajukan karena dianggap penting dan dari pertimbangan teknis keilmuan dirasa sangat dibutuhkan
sekalipun tidak diusulkan dari bawah. Pendekatan politis adalah usulan kegiatan yang diajukan yang merupakan implikasi
dari janji politis yang disampaikan kepala daerah terpilih kepada para konstituen. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
dalam pendekatan-pendekatan ini bukan semata-semata dilakukan dalam memobilisasi sumber daya namun juga
dalam pengambilan keputusan pengalokasian dan penggunaan anggaran. Proses penyusunan rencana menghasilkan
dokumen RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun; RPJMD dan Renstra SKPD untuk perencanaan 5 tahunan; RKP dan Renja
untuk perencanaan tahunan.
Sementara itu, penganggaran dibuat dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, kerangka penganggaran
jangka menengah (KPJM) dan pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan penganggaran terpadu merupakan
pendekatan penyusunan anggaran yang tidak membedakan antara kegiatan rutin dan pembangunan. Kegiatan identik
dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mencapai keluaran/output yang diharapkan. KPJM
adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi
anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Sedangkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja
merupakan pendekatan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi yang dapat dilakukan dalam pencapaian hasil dan keluaran
tersebut. Lebih lanjut tentang indikator anggaran berbasis kinerja dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

14

Indikator

Penjelasan

Input (Masukan)

Jumlah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau
program. Input terdiri atas uang, tenaga kerja, data, waktu dan teknologi.

Output (Keluaran)

Unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program. Contoh output
misalnya jumlah barang yang dihasilkan, kualitas barang yang dihasilkan, tenaga
ahli, tenaga terlatih.

Outcome (hasil)

Merujuk pada perubahan keadaan kelompok sasaran program sebagai akibat
dari pelaksanaan jasa/pelayanan program. Contoh outcome diantaranya
meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan
Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan sebagainya.
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Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan penganggaran adalah KUA, PPAS, RAPBD/APBD dan RKA/DPA.
Adapun siklus atau alur perencanaan dan penganggaran daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Siklus Perencanaan dan Penganggaran

Khusus mengenai tahapan penyusunan dan penetapan perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dalam Gambar 3.3
dan Table 3.5.
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Alur Perencanaan dan Penganggaran Menurut UU 17/2003 dan UU 25/2004

Gambar 3.3
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Tabel 3.5

B3

Jadwal Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Waktu
Januari

Daftar Kegiatan Penyusunan Perencanaan & Penganggaran
• Tahun Anggaran dimulai
• Bappeda merumuskan suatu dokumen yang dikenal sebagai Karangka Ekonomi
Daerah yang berisikan proyeksi dari penerimaan dan pengeluaran yang didasarkan
pada anggaran sebelumnya; daftar dari aktivitas pemerintah daerah dengan mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM), dan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
• Semua kegiatan yang terkait dengan pelayanan publik akan didiskusikan dalam
pertemuan-pertemuan yang disebut Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang)
• Musrenbang di tingkat desa dilakukan pada bulan Januari

Februari

• Musrenbang di tingkat kecamatan
• Forum SKPD

Maret

• Musrenbang di tingkat kota/kabupaten

April - Mei

• Semua aktivitas yang berasal dari masing-masing SKPD dikoordinasikan dan
dituliskan dalam bentuk dokumen yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)

Juni-Agustus

• Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Kebijakan umum tentang APBA yang
disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
• Formulasi prioritas-prioritas sementara dan pagu anggaran bagi setiap satuan kerja
• Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
• Berdasarkan prioritas dan pagu yang telah ditetapkan, unit-unit kerja mempersiapkan
estimasi anggaran terkait dengan program kerja (RKA-SKPD) dan menyampaikannya
kepada pemerintah daerah

September

• Kompilasi Rancangan Kerja Anggaran (RKA) yang diajukan oleh masing-masing SKPD

Oktober

• Finalisasi rencana anggaran yang dibuat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) yang terdiri dari Bappeda (untuk anggaran kegiatan) dan BPKD (untuk anggaran
personil) dengan dikoordinasi oleh sekretaris daerah (sekda).
• Pemda menyiapkan rancangan Perda APBD untuk dimintai persetujuan DPRD
• Pertemuan pembahasan antara legislatif dan eksekutif
• Penyusunan Nota RAPBD

November

• Pembahasan anggaran oleh Pemerintah dan DPRD
• Pengesahan APBD oleh DPRD

Desember

• Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditetapkan melalui keputusan
Gubernur dan Bupati/Walikota

Dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran terdapat dinamika permasalahan. Pelaku advokasi sangat perlu
memahami dinamika ini sehingga bisa mengidentifikasi peluang atau alternatif tindakan yang perlu dilakukan. Tabel 3.6
berupaya memetakan waktu, aktor, potensi permasalahan, titik kritis dalam advokasi perencanaan dan penganggaran
yang dapat dilakukan.
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Tabel 3.6
Pemetaan Potensi Masalah dalam Tahapan Perencanaan dan
Penganggaran Daerah

Tahapan

Pemangku Peran

Aktor Kunci

Permasalahan Terkait
dengan MBS

Peluang Advokasi

Komponen
masyarakat (ketua
RT/RW, kepala
dusun, LPM, ketua
adat, kelompok
perempuan,
kelompok pemuda,
ormas, pengusaha,
kelompok tani/
nelayan, komite
sekolah), kepala
desa/lurah, BPD,
camat, dan aparat
keamanan, kepala
Puskesmas, kepala
sekolah, LSM.

Pelaku advokasi:

Usulan pendidikan
umumnya berupa
infrastruktur.
Masyarakat jarang
mengusulkan
program atau
kegiatan pendidikan
terkait dengan
software.

Membangun
kesadaran masyarakat
untuk mengajukan
usulan kegiatan
pendidikan dasar yang
berkualitas melalui
MBS. Cara yang dapat
digunakan misalnya
dengan melakukan
pendidikan kritis atau
pun pendiseminasian
informasi program MBS.

Delegasi kelurahan/
desa (terdapat
perwakilan
perempuan),
organisasi
masyarakat yang
beroperasi di
tingkat kecamatan,
anggota DPRD dari
DP kecamatan, LSM,
ahli/professional
(jika dibutuhkan).

Pelaku advokasi:

A. Perencanaan
Perencaanan Program
Musrenbang
Desa/Kel.
(Januari)

Musren- bang
Kecamatan
(Februari)

18

Komite Sekolah
Kepala Sekolah
Target advokasi:
Kepala Desa
BPD

Tidak semua usulan
tercatat dengan
baik dan lolos untuk
diajukan pada forum
perencanaan yang
lebih tinggi.

Organisasi profesi
guru
Target advokasi :
Camat, DPRD dari
Dapil Kecamatan

Banyak usulan desa/
kelurahan yang tidak
terdokumentasi
kan dengan baik
dan tidak dibawa
ke Musrenbang
Kecamatan. Anggota
DPRD dari DP yang
bersangkutan
terkadang tidak
hadir.

Membawa rekap
hasil Musrenbang
Desa/Kelurahan dan
memastikan agar
program/kegiatan
yang dijadikan prioritas
benar-benar sesuai
kebutuhan masyarakat.
Mengadvokasi agar
anggota DPRD dari
Dapil terpilih hadir
dalam Musrenbang
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Forum SKPD
(Maret)

Musren bang
Kabupaten/
Kota
(Maret)

Delegasi kecamatan
(terdapat
perwakilan
kelompok
perempuan),
organisasi sektoral
(misal: Dewan
Pendidikan untuk
Forum Pendidikan,
IDI untuk forum
kesehatan), Kepala
SKPD, kepala dan
pejabat Bappeda,
anggota DPRD
dari mitra masingmasing SKPD, LSM
dengan bidang
kerja sesuai
fungsi SKPD, ahli/
professio- nal.

Pelaku advokasi:

Delegasi
Musrenbangcam,
delegasi Forum
SKPD, SKPD,
DPRD, LSM yang
bekerja di tingkat
kota/kabupaten,
perguruan tinggi,
perwakilan
Bappeda Provinsi,
Tim Penyusun
RKPD, Tim Penyusun
Renja SKPD, Panitia/
Tim Anggaran
eksekutif maupun
DPRD.

Pelaku advokasi:

Dewan Pendidikan
Target Advokasi:
SKPD
Bappeda
DPRD

LSM
SKPD
Target advokasi:
SKPD
DPRD
TAPD

Usulan program
dan kegiatan dari
masing-masing
SKPD terikat dengan
Tupoksinya. Usulan
tentang pendidikan
umumnya
muncul dari Dinas
Pendidikan dan
Diklat. Persoalannya
banyak juga SKPD
pendidikan yang
tidak mengusulkan
program/kegiatan
terkait dengan MBS.

Mereviu Tupoksi
masing-masing
SKPD dan menjajaki
kemungkinan
pengintegrasian usulan
kegiatan yang terkait
dengan MBS pada SKPD
bersangkutan.

Sering terjadi
“perebutan”
sumber daya antara
perencanaan yang
sifatnya spasial dan
perencanaan yang
sifatnya sektoral.
Banyak usulan
spasial yang gugur
karena kurang
bisa menyakinkan
urgensi dan
kesesuaian
dengan prioritas
pembangunan
daerah pada tahun
yang bersangkutan

Mengadvokasikan
usulan kepada peserta
Musrenbang melalui
lobi dan diskusi pada
waktu pembahasan.
Menyiapkan analisis
rekap usulan hasil
Musrenbang Desa
dan Kecamatan yang
dijadikan bahan untuk
lobi ke SKPD urusan
pendidikan.
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Penyusun an
Renja dan
RKPD

TAPD (Tim
Anggaran
Pemerintah Daerah)

April-Mei

Pelaku advokasi:
SKPD
Target advokasi:
TAPD

Konsistensi dan
ketidak konsistenan
dengan Renstra dan
RPJMD. Jika dalam
Renstra dan RPJMD
belum diamanahkan
program MBS maka
akan menjadi
kesulitan untuk
dimunculkan dalam
RKPD dan Renja.
Namun jika sudah
termuat dalam
RPJMD dan Renstra
belum tentu dalam
RKPD dan Renja
sebagai dokumen
turunannya akan
dimuat juga.

Melakukan advokasi
untuk memastikan agar
dalam RKPD dan Renja
dimuat tentang MBS
dengan entry point
bahwa program sudah
diamanahkan dalam
RPJMD dan Renstra.
Namun, jika belum,
dibutuhkan keberanian
untuk mengajukan
dalam RKP dan Renja,
dan jika perlu meminta
amandemen terhadap
RPJMD dan Renstra
SKPD.

Rawan terjadi ketidak
konsistenan antara
perencanaan dan
penganggaran.

Melakukan reviu
terhadap KUA dengan
mengkaji konsistensi
dan prioritas program
untuk mengetahui
apakah peningkatan
kualitas pendidikan
dasar menjadi prioritas
atau apakah program
MBS atau kegiatankegiatan menyangkut
MBS terakomodir
sebagai program
prioritas. Advokasi juga
hendaknya sampai pada
upaya mempengaruhi
plafon anggaran untuk
program dan kegiatan
terkait dengan MBS.

Perencanaan Anggaran
KUA dan PPAS
(Juni
–Agustus)

Kepala Daerah dan
DPRD

Pelaku
Advokasi:
SKPD
LSM
Target advokasi:
DPRD

20
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RKA

SKPD

(September)

Pelaku advokasi:
Staf SKPD
Target advokasi:

RKA yang dibuat
sering tidak SMART
dan ber potensi
inefisiensi anggaran

Melakukan analisis
terhadap RKA dan
mengidentifikasi
potensi inefisiensi
anggaran. Temuan
potensi inefisiensi
anggaran diadvokasi
untuk direalokasi pada
program MBS.

Besarnya alokasi
anggaran untuk
program dan
kegiatan terkadang
sumir standarnya.
Standar harga barang
dan jasa terkadang
dilanggar.

Review dan advokasi
RAPBD agar program
MBS tidak hilang dalam
kompilasi.

Sulitnya meyakinkan
DPRD untuk
memasukkan
program MBS ke
dalam perencanaan
apalagi MBS
termasuk program
non fisik.

Melakukan advokasi,
baik dengan
menggunakan
pendekatan formal
maupun informal,
tentang pentingnya
program MBS dan
pembangunan software
bidang pendidikan.

Dalam proses
pembahasan RAPBD
nuansa politis lebih
kental dibandingkan
dengan nuansa
teknokratis. Di sini
peran relasi kuasa
sangat berpengaruh
dalam proses
penetapan kebijakan
APBD

Melakukan analisis
RAPBD. Pendekatan
yang digunakan
misalnya dengan
menggunakan entry
poin alokasi anggaran
pendidikan 20%,
mengkaji rasionalitas
alokasi anggaran
dengan tujuan atau
target yang ingin
dicapai.

Perencana di
SKPD

RAPBD

TAPD

(Oktober)

B. Pembahasan dan Penetapan
Perencanaan
RKPD dan
Kepala Daerah,
Renja SKPD
SKPD, dan DPRD
(April – Mei)

Pelaku advokasi:
SKPD
LSM
Target Advokasi:
Bappeda
DPRD

Penganggaran
RAPBD
Kepala Daerah ,
menjadi APBD TAPD dan DPRD
(November)

Pelaku Advokasi:
Dewan
Pendidikan
LSM
SKPD
Target Advokasi:
DPRD
TAPD
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RKA menjadi
DPA

SKPD dan TAPD

Pelaku advokasi:
Para perencana

(Desember)

Target advokasi:
TAPD
DPRD komisi
yang mengurusi
Pendidikan dan
Panitia Anggaran

C. Pelaksanaan
Tender
SKPD dan pihak
pengadaan
ketiga
barang dan
jasa
(JanuariMaret tahun
berikutnya)

Realisasi
penggunaan
anggaran

Pelaku advokasi:
LSM dan calon
pengguna
layanan
Target advokasi:

Melakukan analisis RKA
dan mengadvokasikan
temuan inefisiensi
anggaran untuk
direalokasikan untuk
membiyai program
MBS. Unit cost dapat
digunakan sebagai
salah satu alat ukur
untuk mendeteksi
inefisiensi. Kemudian
juga perlu dijamin agar
indikator dan target
kinerja tertulis secara
jelas.

Terkadang ditemui
pelanggaran
terhadap prosedur
pengadaan barang
dan jasa.

Mengadvokasi agar
pengadaan barang
dan jasa dilakukan
sesuai dengan prosedur
yang berlaku.Jika
perlu diingatkan
sanksi yang mungkin
dapat diberikan bila
ditemukan pelanggaran
terhadap prosedur.

Lambatnya pencairan
anggaran yang dapat
berdampak pada
terbatasnya waktu
pelaksanaan program
dan kegiatan. Pada
akhirnya ini juga
berdampak pada
daya serap terha
dap anggaran dan
kualitas pelaksanaan
program/ kegiatan

Advokasi agar
APBD disahkan dan
direalisasikan tepat
waktu.

SKPD, Bag.
Pembangunan/
Penyusunan
Program
Sekertariat
Pemerintah
Daerah, panitia
tender dan
Bappeda

SKPD

(Januari
–Desember)

Pelaku advokasi:
Komite Sekolah
Kepala Sekolah,
Guru,
LSM
Target Advokasi:
SKPD, Kepala
Sekolah
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Perlu diperhatikan
konsistensi antara
program dan
kegiatan. Selain itu
juga indikator dan
target kinerja.Adanya
potensi pemborosan
anggaran.
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D. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring
Pejabat masingmasing SKPD
(JanuariDesember)

Pelaku advokasi:
Masyarakat
pengguna
layanan
Target advokasi:
Kepala Sekolah
SKPD Pendidikan
DPRD

Audit

BAWASDA

Pelaku advokasi:

(Tergantung
kebutuhan)

BPKP

Masyarakat
pengguna
layanan (Siswa,
orang tua siswa,
guru)

BPK

Target advokasi:
Bawasda
BPKP

Monitoring
terkadang tidak
dilakukan dalam
pelaksanaan
program/kegia tan
sehingga terkadang
penyimpangan
terhadap anggaran
baru diketahui
diakhir program
ketika pelaporan.
Padahal, jika
diketahui sejak
dini maka kerugian
negara dapat
diminimalisir bahkan
dicegah.

Advokasi dapat
dilakukan dengan
penelusuran
penggunaan anggaran
dan menyampaikan
indikasi temuan
penyimpangan
anggaran kepada para
pihak yang terkait.

Temuan
penyimpangan
anggaran sering
tidak ditindaklanjuti
ke proses hukum.

Melakukan advokasi
agar temuan
penyimpangan
anggaran terutama
yang menimbulkan
kerugian negara
ditindaklanjuti dengan
proses hukum. Ini
penting dalam rangka
menciptakan efek jera.

BPK

Keterangan:
•

Latar belakang putih adalah proses perencanaan dan penganggaran yang lazim dan tidak terlalu penting untuk
dipengaruhi

•

Latar belakang biru adalah tahapan proses perencanaan dan penganggaran yang krusial dan sangat potensial untuk
dipengaruhi

•

Latar belakang merah muda adalah tahapan proses perencanaan dan penganggaran yang sangat krusial namun sulit
untuk dipengaruhi

Dalam melakukan advokasi terhadap perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar
melalui MBS terdapat beberapa issu yang perlu diperhatikan. Issu-issu tersebut diantaranya dapat dilihat dalam Tabel 3.7.
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Tabel 3.7
Matrik Issu-Issu Potensial dalam Advokasi MBS
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No.
1.

Issu
MBS belum masuk dalam
perencanaan (RPJMD, Renstra
SKPD, RKPD dan Renja SKPD)

Implikasi
Tidak dapat dialokasikan dalam
APBD karena tidak tercantum
dalam dokumen perencanaan.

Alternatif Solusi
Melakukan revisi terhadap
dokumen perencanaan
atau memasukannya pada
dokumen perencanaan yang
lebih operasional khususnya
pada tingkatan renja.

2.

Rendahnya SDM eksekutif
dalam menyusun renja, RKA
dan keterampilan advokasi

Usulan anggaran MBS sering
ditolak oleh DPRD

Perlu peningkatan kapasitas
para perencana agar mampu
menyusun renja dan RKA
dengan SMART. Perlu advokasi
kepada DPRD tentang urgensi
MBS dan juga membangun
kapasitas aktor-aktor dari
instansi terkait dalam
advokasi.

3.

Dalam Permendagri 13 /
2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah yang telah
disempurnakan oleh
Permendagri 59/2007 tentang
Tata Cara Pengelolaan
Keuangan Daerah tidak
terdapat nomenkaltur khusus
tentang MBS

Tidak dapat diakomodirnya
usulan program MBS dalam
APBD

Dimasukkan pada
nomenklatur peningkatan
mutu pendidikan.
Mengarusutamakan MBS
pada program dan kegiatan
lain yang sejalan, misalnya
program peningkatan
kapasitas pada diklat,
atau item monitoring dan
evaluasi dari Diknas, atau
pada numenkaltur lain yang
tupoksinya sesuai.

4.

Paradigma yang
mengidentikkan
pembangunan hanya
pada fisik/infrastruktur dan
mengabaikan pentingnya
pembangunan software.

Tidak dialokasikannya anggaran
untuk kegiatan-kegiatan MBS
dalam APBD, khususnya yang
terkait dengan pembangunan
software pendidikan.

Membangun kesadaran
tentang pentingnya
pembangunan software
pendidikan kepada para
pengambil kebijakan baik di
eksekutif maupun di legislatif.

5.

Minimnya kapasitas fiskal
daerah dan besarnya
organisasi kepegawaian.

Minimnya alokasi anggaran
belanja langsung untuk
membiayai program MBS dan
terserapnya sebagian besar
anggaran untuk gaji pegawai.

Melakukan analisis terhadap
kapasitas fiskal daerah dan
distribusi alokasi anggaran.
Identifikasikan potensi
pemborosan anggaran yang
mungkin dapat direalokasi
untuk program/kegiatan MBS.

6.

Sumber–sumber pendanaan
pendidikan dan tidak
dilibatkannya daerah
dalam penyusunan
program/kegiatan yang
akan dilaksanakan melalui
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan

Terdapat alokasi anggaran
APBD melalui dekonsentrasi
dan pembatuan yang tidak
digunakan daerah karena
dianggap tidak perlu sementara
banyak daerah yang butuh tetapi
tidak memperoleh alokasi dana

Memetakan sumber-sumber
pendanaan pendidikan
dan mengidentifikasi
peluang penggunaannya
untuk pelaksanaan MBS.
Perencanaan anggaran
hendaknya harus dilakukan
secara partisipastif dan
transparan.
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Tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama ada komitmen dan upaya untuk memperjuangkannya. Dalam
Tabel 3.7 telah dipetakan issu dan masalah untuk mengintegrasikan MBS dalam perencanaan dan penganggaran dan
pada kolom terakhir teridentifikasi beberapa alternatif untuk pemecahan masalah. Semua itu ditujukan untuk mencapai
tujuan advokasi yang telah diuraikan sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana tujuan itu
dapat dicapai? Apa strategi dan tip yang dapat digunakan dalam melakukan advokasi perencanaan dan penganggaran?
Tabel 3.8 menggambarkan langkah-langkah advokasi dan strategi yang dapat dilakukan.
Tabel 3.8
Langkah-Langkah Advokasi

No.
1.

Langkah
Identifikasi masalah dan
tentukan prioritas

Penjelasan
Petakan masalah-masalah yang ada dalam mencapai tujuan
peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui MBS. Mengingat
adanya keterbatasan sumber daya, pilihlah permasalahan yang
harus menjadi prioritas. Variabel yang perlu menjadi pertimbangan
adalah tingkat kebutuhan, waktu kebutuhan itu harus dipenuhi,
dampak yang diakibatkan bila masalah tidak terselesaikan, dan
manfaat yang diterima.

2.

Tetapkan tujuan advokasi

Jika permasalahan yang ingin diatasi telah ditemukan maka
tetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini penting sebagai acuan
dalam menentukan strategi, materi advokasi dan juga aktor-aktor
yang akan dilibatkan maupun akan diadvokasi. Dalam penetapan
tujuan hendaknya juga disesuaikan dengan ketersediaan sumber
daya, kemampuan, keterjangkauan dan waktu yang tersedia.

3.

Petakan aktor dan relasi
kuasa

Peta aktor dan relasi kuasa sangat penting diketahui agar
pendekatan advokasi yang digunakan tepat sasaran. Peta aktor ini
dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya advokasi terhadap
penentu kebijakan maupun dalam penentuan mitra atau kolega
dalam melakukan advokasi maupun siapa yang dapat dijadikan
kawan dan siapa yang mungkin akan menjadi penentang utama.

4.

Analisis peluang dan
hambatan

Meminta para pengambil kebijakan mengubah kebijakannya
bukanlah hal mudah. Oleh karena itu sebelum bertindak perlu
dilakukan analisis potensi sumber daya yang dimiliki baik sumber
daya manusia maupun sumber daya anggaran serta faktor–faktor
apa yang akan menjadi penghambat. Selain itu perlu diketahui pula
adakah peluang dari sisi regulasi, proses, nilai ideologis, maupun
potensi mengintegrasikan dalam kebijakan operasional dan apa
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pelaku advokasi. Perlu juga
dikembangkan strategi mengelola potensi kekuatan yang dimiliki
dan meminimalisir kelemahan untuk mencapai tujuan advokasi.
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5.

Siapkan materi advokasi

Setelah mengetahui masalah, tujuan, aktor yang akan diadvokasi,
dan potensi yang dimiliki, selanjutnya perlu disusun materi advokasi.
Materi advokasi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan
posisi nilai atau ideologi aktor yang ingin diadvokasi. Dalam konteks
advokasi perencanaan dan penganggaran, materi advokasi yang
perlu disampaikan adalah usulan kegiatan dan anggaran untuk
pelaksanaan MBS khususnya dan peningkatan kualitas pendidikan
dasar pada umumnya. Dalam pembuatan materi ini perlu dilakukan
pendekatan teknokratis, partisipatif dan pendekatan politis.
Usahakanlah materi advokasi yang dibuat singkat, padat dan
mudah untuk diketahui pokok permasalahan dan apa yang menjadi
tuntutannya, serta nilai tambah terhadap pemerintahan daerah dan
masyarakat jika usulan tersebut diakomodir.

6.

Tentukan pilihan strategi
advokasi

Strategi advokasi yang digunakan dapat melalui pendekatan
formal, informal dan menciptakan ruang advokasi. Oleh karenanya
sebelum menentukan pilihan startegi advokasi dan menjalankan
agenda advokasi perlu dilakukan analisis sosial khususnya perihal
aktor kunci baik formal maupun informal. Jika perlu, kita bisa saja
menciptakan ruang advokasi sendiri.

7.

Melaksanakan agenda
advokasi dan memaintan
issu

Advokasi sebaiknya dilakukan secara terencana dan sistematis.
Pelaksanaan advokasi hendaknya mengacu pada agenda yang
telah disepakati bersama. Namun demikian, tetap diperlukan
klausul untuk penyesuaian dengan momentum waktu yang
ada. Memaintain issu juga menjadi salah satu tips yang perlu
diperhatikan. Salah satu cara memaintan isu adalah melalui
kerjasama dengan media.

8.

Refleksi dan evaluasi

Dua prinsip yang harus diingat dalam menjalankan agenda advokasi
adalah kecepatan menangkap peluang dan ketepatan waktu dalam
bertindak. Oleh karenanya perlu diketahui sistem perencanaan dan
penganggaran yang digunakan, tahapan proses dan juga waktunya.
Jika advokasi telah dilakukan maka hendaknya dilakukan refleksi
dan evaluasi. Refleksi dan evalusi penting untuk dilakukan agar
diketahui capaian, kegagalan, dan peluang-peluang baru, serta
apakah skenario yang telah disepakati masih cukup relevan untuk
dilaksanakan atau perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

F. BAGAIMANA MENGINTEGRASIKAN PROGRAM
DAN KEGIATAN MBS DALAM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH?
Program/kegiatan MBS berpeluang untuk didanai oleh anggaran negara (pusat dan daerah). Produk regulasi yang
ada memberikan payung untuk itu. Pasal 46 UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 2 UU 33/2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Renstra Pendidikan Nasional
2005-2009 telah mengatur tentang sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Tabel 3.9 menggambarkan sumber-sumber
pembiayaan pendidikan.
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Tabel 3.9

Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan di Daerah
Pemerintah Pusat
(APBN)

Pemerintah Provinsi
(APBD Prov.)

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Non Pemerintah

Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)

Alokasi Anggaran
Urusan Pendidikan yang
tersebar pada Dinas
Pendidikan, Kantor
Perpustakaan Daerah,
dll.

Alokasi Anggaran Urusan
Pendidikan yang tersebar
pada Dinas Pendidikan,
Kantor Perpustakaan
Daerah, dll.

Donor

Alokasi Dana Desa

Program Nasional
Pemerintah, misalnya
PNPM

Dana Alokasi Khusus
(DAK)
Dana Dekonsentrasi (DD)
Dana Tugas Pembantuan
(DTP)

Peruntukan Dana BOS 2009
1.

Penerimaan siswa baru

2.

Pembelian buku referensi

3.

Pembelian buku teks pelajaran

4.

Pembiayaan kegiatan pembelajaran

5.

Pembiayaan ulangan, ujian, dan laporan hasil
belajar siswa

6.

Pembelian barang-barang habis pakai

7.

Pembiayaan langganan daya dan jasa,

8.

Pembiayaan perawatan sekolah

9.

Pembayaran honorarium bulanan guru honorer
dan tenaga kependidikan honorer

10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan,
KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi
siswa miskin

CSR dari Perusahaan
Kontribusi masyarakat
melalui Komite Sekolah

Peruntukan Dana DAK 2009
Penggunaan DAK bidang pendidikan tahun 2009
diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi
ruang kelas SD/SDLB yang mengalami kerusakan
dan pembangunan ruang perpustakaan beserta
perangkat mebelernya.
Menu kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009
berdasarkan urutan prioritas, adalah sebagai berikut:
1.

Rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak
beserta pergantian mebelernya.

2.

Rehabilitasi/pengadaan sumber dan sanitasi air
bersih serta kamar mandi danWC.

3.

Rehabilitasi/pembangunan ruang perpustakaan
beserta pengadaan mebelernya, tidak termasuk
pembelian buku.

4.

Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS) beserta pengadaan mebelernya.

12. Pembiayaan pengelolaan dana BOS
13. Pembelian komputer destop untuk kegiatan
belajar mengajar maksimum 1 untuk SD dan 2
untuk SMP
14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah
terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih
terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS
tersebut dapat digunakan untuk membeli alat
peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan
mebeler sekolah.
Sumber: Petunjuk Teknis Dana BOS 2009

Sumber: Lampiran Permen No.3 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang
Pendidikan

Meskipun terdapat banyak sumber pendanaan untuk pendidikan, namun tidak semuanya memberi ruang untuk
membiayai MBS. Tabel 3.10 memuat data berbagai sumber pembiayaan pendidikan yang bisa digunakan untuk MBS.
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Tabel 3.10
Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan untuk MBS

Sumber
Pembiayaan

Keterangan

BOS

Peruntukan dana BOS yang ke-10: Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/
MGMP dan KKKS/MKKS

APBD

SKPD Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatannya antara lain Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
•

Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP);

•

Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG);

•

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
•

Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

•

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) di satuan kerja pendidikan dasar

•

Pengembangan Comprehensive Teaching and Learning (CTL); Monitoring, evaluasi
dan pelaporan.

Kegiatan inovasi daerah yang tidak tercantum dalam Permendagri bisa dimasukan dalam
nomenklatur baru dibawah nomenklatur program yang telah ada dengan menggunakan
klausul dst….. Hal ini telah dipraktekan di Kabupaten Polman.
Sumber: Permendagri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang telah disempurnakan oleh Permendagri 59/2007 tentang Tata Cara Pengelolaan
Keuangan Daerah

28

B3 - Bahan Advokasi MBS - 2009

FA Book 3.indd 28

10/26/10 2:51:11 PM

B3

Alokasi anggaran untuk Pelaksanaan MBS dapat diakomodir dalam APBD dan telah terdapat nomenklatur untuk itu.
Nomenklatur MBS diatur sangat jelas dalam Lampiran A.VII . Permendagri 13/2006 yang telah disempurnakan oleh
Permendagri 59/2007. Kode rekening kegiatan MBS tercantum pada Tabel 3.11.
Tabel 3.11
Kode Rekening MBS
Kegiatan

Hubungan dengan
MBS

Kode rekening

Program

1.01.xx.16.70

Wajar dikdas 9 tahun

Pembinaan Minat,bakat dan
kreatifitas siswa

Pakem

1.01.xx.16.71

Wajar dikdas 9 tahun

Pengembangan Comprehensive
teaching Learning (CTL)

Pakem

1.01.xx.16.72

Wajar dikdas 9 tahun

Pengembangan materi
belajar mengajar dan metode
pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi

Pakem

1.01.xx. 16.73

Wajar dikdas 9 tahun

Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan
dasar

MBS,PSM,PAKEM

1.01.xx. 16.57

Wajar dikdas 9 tahun

Pelatihan kompentensi tenaga
pendidik

MBS & pakem

1.01.xx. 16.58

Wajar dikdas 9 tahun

Pelatihan kompetensi siswa
berprestasi

Pakem

1.01.xx. 16.59

Wajar dikdas 9 tahun

Pelatihan penyusunan Kurikulum

Pakem

1.01.xx. 16.60

Wajar dikdas 9 tahun

Pembinaan Forum masyarakat
peduli pendidikan

PSM

1.01.xx. 16.60

Wajar dikdas 9 tahun

Pembinaan Forum masyarakat
peduli pendidikan

PSM

1.01.xx. 20.04

Peningkatan Mutu
Pendidik dan tenaga
kependidikan

Pembinaan kelompok Kerja Guru
(KKG)

MBS dan Pakem

1.01.xx.22.05

Manajemen pelayanan
Pendidikan

Pembinaan Dewan pendidikan

PSM dan MBS

1.01.xx.22.06

Manajemen pelayanan
Pendidikan

Pembinaan Komite Sekolah

PSM dan MBS

1.01.xx.15.60

Pendidikan anak usia dini

Pengembangan data dan informasi
pendidikan anak usia dini

SIPBM (CBEIS)

1.01.xx.16.74

Wajar Dikdas 9 tahun

Penyediaan beasiswa retrieval untuk
anak putus sekolah

SIPBM (CBEIS)

1.01.xx.16.74

Wajar Dikdas 9 tahun

Penyediaan beasiswa Transisi

SIPBM (CBEIS)

1.01.xx. 16.60

Wajar dikdas 9 tahun

Pembinaan Forum masyarakat
peduli pendidikan

PSM

1.01.xx. 20.-----

Wajar dikdas 9 tahun

Dst…………..
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Kemudian menurut Permendagri 59/2007, daerah dapat membuat kode rekening sendiri jika dirasa perlu. Apa saja
nomenklatur rekening yang sudah ada dan bagaimana cara membuat nomenklatur yang baru dapat dilihat dalam
lampiran A.VII.a Permendagri 59/2007. Dalam lampiran tersebut tertera sebagai berikut :
Pemerintah daerah dapat mengembangkan program dan kegiatan beserta kode rekeningnya sesuai kebutuhan obyektif,
nyata, dan sesuai karakteristik daerah. Urutan kode rekening tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Daftar program dan kegiatan dibagi menjadi 2 pengelompokan kode sebagai berikut :
1.

Program yang diberi kode 1 – 14 untuk menampung program-program yang bersifat umum dan terdapat di setiap
SKPD.

2.

Program yang diberi kode 15 – dst untuk menampung program-program yang bersifat spesifik untuk setiap urusan.

Contoh 1 : Dinas Pendidikan merencanakan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai kegiatan pertama di program tersebut. Maka, penomoran kode rekening
dilakukan sebagai berikut:

PROGRAM :

1

01

1.01.01

01

1.01.01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN :

1

30

01

01

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
listrik

dan
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Contoh 2 : Dinas Pendidikan merencanakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagai program
pertama di urusan pendidikan. Dalam program tersebut direncanakan kegiatan Penambahan Ruang Kelas sebagai
kegiatan pertama. Maka, penomoran kode rekening dilakukan sebagai berikut :

PROGRAM :
1

01

1.01.01

15

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

KEGIATAN :
1

01

1.01.01

15

01

Kegiatan Penambahan Ruang Kelas

Contoh program dan kegiatan lainnya masih dapat menggunakan Lampiran A.VII pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 13 Tahun 2006, disesuaikan dengan kebutuhan obyektif, nyata, dan karakteristik daerah.
Dalam realitasnya, ada daerah yang telah menggunakan nommenklatur yang ada untuk mengalokasikan dana untuk
MBS. Tabel 3.12 memuat contoh cuplikan alokasi anggaran untuk MBS yang ada dalam APBD 2009 Kota Bitung ,Sulawesi
Utara.
Tabel 3.12
Alokasi Anggaran untuk MBS dalam APBD 2009 Kota Bitung
Kode Rekening
1.01.1.01.01.16.69

Program/Kegiatan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar

Anggaran
52.141.600

1.01.101.01.17.57
1.01.1.01.01.20

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga
kependidikan
Pembinaan Komite Sekolah

48.493.900
26.633.000

1.18.1.01.01.22.06

30.000.000
157.268.500

Berdasarkan peraturan yang ada, MBS sangat mungkin diintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran. Umumnya,
program MBS telah masuk dalam RPJMD, Renstra SKPD Pendidikan, dan juga telah ada nomenklaturnya dalam penyusunan
APBD. Dalam Tabel 3.13 tercantum langkah-langkah dan jenis kegiatan yang dapat dijadikan acuan dalam mengalokasikan
anggaran MBS dalam APBD.
Tabel 3.13
Langkah-langkah Mengintegrasikan MBS dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
No.
1.

2.

Langkah-Langkah yang Harus
Dilakukan
Reviu terhadap semua kegiatan
MBS untuk mengidentifikasi
kegiatan yang perlu direplikasi.

Reviu nomenklatur yang bisa
digunakan untuk pengajuan
kegiatan-kegiatan MBS.

Saran Kegiatan
•

Pelatihan In-Service

•

Pelatihan on The Job

•

Penguatan gugus KKG dan KKKS

•

Monitoring

•

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan

•

Program Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun
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3.

SKPD terkait membuat usulan
kegiatan MBS ke dalam format
Renja dan RKA SKPD.

•

Melakukan analisis pencapaian pelaksanaan program
MBS

•

Melakukan analisis situasi dan kondisi mutu guru dan
kebutuhan sekolah

•

Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan
konsisten dengan nama program dalam numenklatur

•

Penetapan kelompok sasaran mengacu pada hasil analisis
pencapaian MBS dan analisis situasi dan kondisi mutu
guru dan sekolah yang jelas dan terukur.

•

Indikator kinerja dan target kinerja jelas dan terukur yang
disusun mengacu pada hasil analisis pencapaian MBS dan
analisis situasi .

•

Pastikan item-item apa saja yang perlu dibiayai. Misalnya
apakah dibutuhkan biaya penginapan, transport,
pengadaan ATK, dan sebagainya.

•

Pengalokasian anggaran mengacu pada unit cost masingmasing item berdasarkan standar harga barang dan jasa
yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing daerah.

G. BIAYA SATUAN (UNIT COST) PROGRAM MBS
Sesungguhnya program MBS tidak membutuhkan dana yang terlalu besar. Namun jika dilaksanakan akan sangat besar
artinya bagi peningkatan kualitas pendidikan dasar, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas
sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian CSIS tentang Unit Cost pelaksanaan MBS diperoleh
informasi bahwa biaya maksimum rata-rata yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua kegiatan MBS di 12 sekolah (2
gugus) dalam satu tahun di kabupaten/kota dengan kondisi sedang seperti Kab. Bone di Sulawesi Selatan adalah sekitar
Rp. 185.630.000,-, dengan rincian seperti tercantum pada tabel 3.14.
Tabel 3.14.
Total Unit Cost Program MBS Dalam Rupiah
Jenis Kegiatan

Biaya

Jumlah Kegiatan/
Tahun

Biaya Per Kegiatan

Persiapan/ Advokasi

10.420.000,00

1

10.420.000

Pelatihan In-Service

119.510.000,00

1

119.510.000

560.000,00

2

1.120.000

KKG/KKS

1.430.000,00

15

21.450.000

MONEV

4.565.000,00

2

9.130.000

12.000.000,00

2

24.000.000

OJT

Block Grant
Total Anggaran

185.630.000

Berdasarkan tabel di atas, biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan MBS di satu sekolah dalam satu tahun hanya sekitar
Rp 15,5 juta. Tabel 3.15 memuat alokasi dana yang dibutuhkan per sekolah berdasarkan jenis kegiatan menurut hasil studi
analis oleh CSIS.
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Tabel 3.15
Biaya Kegiatan Per Sekolah
JENIS

BIAYA AKTIVITAS

Persiapan/ Advokasi

868.333,33

Pelatihan In-Service

9.959.166,67

OJT

93.333,33

KKG/KKS

1.787.500,00

MONEV

760.833,33

BLOCK GRANT

2.000.000,00

TOTAL BUDGET

15.469.166,67

Adapun detail maksimum unit cost yang diperlukan per orang untuk masing-masing kegiatan tertera pada Tabel 3.16.
Tabel 3.16
Standar Satuan Biaya Maksimum Kegiatan Program MBS (CLCC)

Kategori Biaya

LUMSUM
(Per-orang/hari)
Lokal
- Peserta Provinsi
- Peserta
Kabupaten
- Peserta
Kecamatan
Non-lokal I
- Peserta Provinsi
- Peserta
Kabupaten
- Peserta
Kecamatan
Non-lokal II
- Peserta Provinsi
- Peserta
Kabupaten
- Peserta
Kecamatan
BIAYA
TRANSPORTASI
(Per-orang/pp)
Lokal
- Peserta Provinsi
- Peserta
Kabupaten

Advokasi
&
Sosialisasi

Pelatihan
MBS

Pendampingan

KKG/
KKKS/
KKPS

20,000

20,000

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

60,000

Koordinasi, Pengawasan
dan Evaluasi

Block
Grant

Rapat
Koordinasi

Pengawasan
dan Evaluasi

-

20,000

-

20,000

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

60,000

-

-

-

60,000

-

60,000

60,000

60,000

60,000

-

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

-

60,000

60,000

-

-

60,000

-

60,000

60,000

60,000

60,000

-

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

-

60,000

-

30,000

30,000

-

-

-

30,000

-

30,000

30,000

30,000

30,000

-

30,000

30,000
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- Peserta
Kecamatan
Non-Lokal I
- Peserta Provinsi
- Peserta
Kabupaten
- Peserta
Kecamatan
Non-Lokal II
- Peserta Provinsi
- Peserta
Kabupaten
- Peserta
Kecamatan

Kategori Biaya

BIAYA
PENGINAPAN
(Per-orang/hari)
Non-Lokal I
- Peserta Provinsi
- Peserta
Kabupaten
- Peserta
Kecamatan
Non-Lokal II
- Peserta Provinsi
- Peserta
Kabupaten
- Peserta
Kecamatan
Biaya Organisasi &
Administrasi
- Sewa Ruangan/
Gedung (Hotel)
- Sewa Ruangan/
Gedung
(Sekolah/Fasilitas
Pemerintah)
- Konsumsi
Setengah Hari
- Konsumsi
Sehari Penuh
- Fotocopy
Materi (per-orang)
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30,000

30,000

30,000

30,000

-

30,000

-

100,000

100,000

-

-

-

100,000

-

100,000

100,000

100,000

100,000

-

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-

100,000

-

-

biaya nyata

-

-

biaya nyata

biaya nyata

-

biaya nyata

-

biaya nyata
biaya nyata
biaya nyata

biaya
nyata
biaya
nyata
biaya
nyata

biaya nyata
biaya nyata

biaya
nyata
biaya
nyata

Advokasi
&
Sosialisasi

KKG/
KKKS/
KKPS

Pelatihan
MBS

Pendampingan

300,000

300,000

-

-

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

Koordinasi, Pengawasan
dan Evaluasi

Block
Grant

Rapat
Koordinasi

Pengawasan
dan Evaluasi

-

300,000

-

300,000

-

300,000

-

300,000

300,000

-

300,000

-

300,000

-

-

-

300,000

-

300,000

300,000

300,000

300,000

-

300,000

-

300,000

300,000

300,000

300,000

-

300,000

-

750,000

750,000

-

-

-

750,000

-

250,000

250,000

-

-

-

250,000

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

20,000

-

60,000

60,000

-

-

-

60,000

-

10,000

10,000

-

-

-

10,000

-
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- Administrasi
& Dokumentasi
(per-paket)
- Panitia (perorang/hari)
- Honor
mengajar
(per-orang/jam)

1,000,000

1,000,000

-

-

-

1,000,000

-

75,000

75,000

-

-

-

75,000

-

-

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000,000

-

-

- Dana Tunai

Unit cost yang dibutuhkan berdasarkan hasil penelitian CSIS tersebut sesungguhnya bukan suatu nilai mutlak. Hasil
penelitian di Kab. Probolinggo menemukan bahwa unit cost maksimum yang dibutuhkan per sekolah per tahun lebih
rendah dari Kab. Bone, yaitu sekitar Rp. 10 juta per sekolah. Unit-unit cost yang disebutkan ini akan menjadi lebih murah
apabila pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan efisiensi dengan berbagai cara, misalnya pelaksanaan pelatihan
lebih difokuskan di tingkat gugus dan bukan di tingkat kabupaten sehingga bisa menghemat biaya sewa gedung, biaya
akomodasi, dan biaya transportasi. Biaya kegiatan MBS juga bisa ditekan dengan cara mengintegrasikan kegiatankegiatan MBS ke dalam kegiatan rutin. Misalnya, pendampingan di sekolah atau OJT dapat dilakukan oleh pengawas
sebagai bagian dari tupoksinya; dan pelatihan atau in-service training dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan gugus.
Pada dasarnya, berapa besar dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan MBS sangat tergantung pada standar
harga barang dan jasa di masing-masing daerah. Namun berapa besar sesungguhnya kebutuhan alokasi anggaran MBS
untuk masing-masing daerah dapat dihitung dengan mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan, item-item biaya
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan, volume dan total anggaran untuk setiap kegiatan, fasilitas yang tersedia
untuk mendukung kegiatan, dan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia. Salah satu ilustrasi pembiayaan kegiatan
inti dan pendukung MBS yang dapat didanai dengan berbagai sumber dapat dilihat pada tabel 3.17.
Tabel 3.17
Kemungkinan Sumber Pembiayaan Kegiatan MBSn
No.
1.

2.

3.

Sumber Pendanaan
APBD

BOS

Masyarakat

Kegiatan
•

Pertemuan Koordinasi

•

Advokasi Program MBS

•

Monitoring

•

Pelatihan in service

•

Pelatihan on the job / magang

•

KKG / KKKS

•

Pengadaan alat peraga

•

KKG / KKKS

•

Pengadaan alat peraga
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Latihan

LEMBAR KERJA I
Advokasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Program
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Keberhasilan sebuah advokasi akan sangat bergantung pada ketepatan waktu, ketepatan aktor dan ketepatan dalam
menganalisis masalah, serta kemampuan mengidentifikasi dan melakukan kegiatan yang strategis untuk mengatasi
permasalahan yang dihadapi.

Tugas kelompok:
1.
2.

Buatlah tahapan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Lengkapilah dengan waktu, pemangku peran,
aktor kunci, potensi permasalahan yang dihadapi, dan advokasi yang bisa dilakukan.
Manakah tahapan yang paling kritis dan sangat penting untuk dipengaruhi?

Format yang bisa digunakan
Tahapan

36

Pemangku
Peran

Aktor Kunci

Permasalahan terkait
dengan MBS

Peluang Advokasi
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LEMBAR KERJA II
Menghitung Unit Cost yang dibutuhkan untuk MBS
Unit cost MBS tidak bisa diseragamkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya karena standar harga barang dan
jasanya tentu berbeda. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana dapat menghitung secara tepat kebutuhan
riil biaya.

Tugas kelompok:
1.
2.
3.
4.

Berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan in service?
Berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan on the job training?
Berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk KKG dan KKKS?
Berapa alokasi anggaran untuk monitoring dan evaluasi?

Lihat lampiran file simulasi perhitungan dalam Excel.
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