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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Peningkatan mutu pendidikan terkait erat dengan keberadaan komponen pendidikan 

yang didalamnya mencakup enam macam yaitu: 1) guru, 2) siswa, 3) sarana-prasarana 

pengajaran, 4) instruksional dan kurikulum 5) Media pengajaran, 6) menajemen 

pengajaran dan 7) masyarakat pengguna.  Tiga komponen pendidikan terkait dengan 

sumberdaya  manusia yaitu: guru, siswa dan masyarakat. Peranan mereka strategis dan 

penting karena dengan kemampuan komponen tersebut dapat mengaktifkan atau 

menggerakkan komponen yang lain. Sedangkan komponen yang lainnya adalah 

komponen pasif yang didalamnya mencakup: sarana-prasarana pengajaran, media 

pengajaran dan manajemen pengajaran.  Komponen pasif ini juga memiliki posisi yang 

tidak bis diabaikan, karena dengan kebaradaannya, proses belajar mengajar yang 

digerakan oleh komponen aktif disuatu sekolah dapat berfungsi sebagai modal dasar  

suatu proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Peningkatan mutu pendidikan terkait disamping ditentukan oleh faktor guru, siswa 

dan masyarakat dalam mendukung dan mendorong dinamika pendidikan,  juga terkait 

dengan intensitas sarana-prasarana pendidikan yang tersedia dimanfaatkan. Gedung 

sekolah adalah berfungsi sebagai tempat dimana terjadinya proses belajar dan mengajar 

antara siswa dan guru berinteraksi merupakan modal dasar yang harus tersedia untuk 

penyelenggaraan sekolah.   

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah sangat luas dengan pulau-

pulau lebih dari 17.000 pulau besar dan pulau kecil dengan 300 suku suku-suku dengan 

bahasa daerah yang berbeda-beda. Kedepan kondisi ini juga menentukan tingkat 

keberhasilan usaha pemerintah dalam menyediakan bangunan sekolah yang layak.   

Kasus bangunan sekolah yang roboh  masih sering terjadi. Gedung  sekolah dasar 

misalnya di Krendowahono 01, Gondang rejo, Kalioso. Karanganyar roboh dan 

mengakibatkan satu orang tertimpa reruntuhan ( Kompas 8/042005 ). Sementara itu di 

propinsi Maluku terdapat 425 Sekolah Dasar rusak berat dan 175 rusak sedang. Di 

kabupaten Sukabumi, 40% dari 1.170 bangunan SD rusak parah. Di Pandeglang satu 

ruang  sekolah roboh para siswa SD negeri Kadu Merak harus   keluar dari gedung 

sekolah tersebut dan belajar di pos ronda dan teras-teras rumah penduduk,  karena 
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bangunan sekolah yang ada sudah tua. Menurut data dinas pendidikan propinsi 

Kalimantan selatan sebanyak 6336 ruang kelas dari sekitar 1000 sekolah dari tingkat SD, 

SLTP dan SLTA  juga rusak parah akibat banjir dan dimakan usia  tua (kompas 

21/03/2005). 

Kerusakan gedung sekolah tidak hanya menimpa daerah yang jauh dari pusat 

pemerintahan dan hanya menimpa  daerah yang minim anggaran. Di kabupaten Kutai 

Kerta negara yang dikenal daerah terkaya di Indonesia dengan APBD tahun 2004 

sebesar Rp 4,9 trilyun, terdapat 672 ruang kelas yang rusak berat dan 778 rusak ringan 

dari total 2330 ruang kelas (Indonesia Interactive, 18 Maret 2005). Di Jakarta Pusat 

terdapat 229 Sekolah Dasar negeri yang rusak, bahkan 37 sekolah sudah tidak layak 

digunakan sebagai tempat belajar anak. 

Dalam menghadapi gedung sekolah yang rusak pemasalahan yang muncul adalah 

bahwa pemerintah daerah baik propinisi maupun kabupaten/kota merasa tidak mampu 

untuk merenovasi kerusakan yang terjadi. Sejak diberlakukan otonomi daerah pada 

tahun 2001, tanggung jawab pengelolaan gedung SD, SMP, dan SMA negeri adalah 

dibawah tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan Depdiknas  

hanya memuat kebijakan dan standardisasi nasional. Di propinsi lampung, Dinas 

Pendidikan Propinsi Lampung hanya memiliki wewenang pada peningkatan mutu 

pendidikan, sementara itu pemerintah kabupaten/kota masih sering kali enggan untuk 

menyampaikan data-data  tentang kerusakan gedung sekola di wilayah tanggung 

jawabnya.  

Pemerintah  memerlukan anggaran minimal Rp. 10 trilyun untuk merenovasi gedung 

sekolah yang rusak, namun kenyataanya ternyata hanya dapat mengalokasikan sekitar 1 

trilyun.  Pada tahap realisasi depdiknas akan mengucurkan dana alokasi khusus sekitar 

Rp. 1,3 trilyun untuk perbaikan sarana pendidikan, terutama pada sekolah dasar dan 

sekolah ibtidaiyah yang memperihatinkan. Dana tersebut dibagikan kepada 425 

kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan prioritas pada daerah-daerah tertinggal dan 

wilayah perbatasan negara (Pusat data dan Informasi  Pendidikan Balitbang  tahun 

2005).  Dana tersebut bertujuan untuk merangsang partisipasi masyarakat dan 

pemerintah daerah untuk mengelola sekolah.  
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Dalam kaitannya dengan permasalahan diatas, perlu dilakukan studi kemampuan 

renovasi dan pembangunan gedung sekolah khususnya pada pendidikan dasar dan 

menengah atau gedung sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. 

 

B. Identifikasi Permasalahan 

 Dari uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan 

pemerintah daerah propinsi atau kabupaten/kota yang berkaitan erat dengan 

kemampuan merenofasi dan membangun gedung sekolah pada tingkat sekolah dasar 

sampai tingkat menengah atas. Beberapa permasalahan tersebut termasuk diantaranya 

seperti berikut. 

1. Masih adanya overlapping kewenangan untuk merenovasi dan membangun gedung 

sekolah yang rusak antara pemerintah daerah dengan depdiknas. 

2. Masih banyak ruang dan gedung sekolah yang  rusak  dan belum diperbaiki. 

3. Belum dimilikinya program perbaikan berkala oleh pemerintah daerah propinsi 

maupun daerah kabupaten/kota yang mampu meminimalisasi kerusakan ruang dan 

gedung sekolah. 

4. Belum diketahuinya kemampuan di suatu daerah propinsi atau kabupaten/kota untuk 

merenovasi gedung dan ruang dari tingkat SD sampai SLTA  

5. Belum dimilikinya daftar sumber-sumber dana dari daerah propinsi atau 

kabupaten/kota yang dapat dialokasikan untuk merenovasi dan membangun gedung 

sekolah dari tingkat SD sampai SLTA? 

 

 

C. Pembatasan Permasalahan 

Penelitian tentang kemampuan renovasi dan pembangunan gedung sekolah pada 

pendidikan dasar dan menengah ini, dibatasi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan,  

1. Komponen pendidikan utamanya yang berkaitan erat dengan sarana dan prasarana 

gedung sekolah pada tingkat sekolah dasar sampai tingkat SLTA di suatu daerah 

propinsi atau kabupaten. 

2. Kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung program renovasi dan 

pembangunan gedung sekolah pada suatu daerah propinsi atau kabupaten/kota. 
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3. Macam-macam sumberdana daerah propinsi atau kota yang digunakan untuk 

merenovasi dan membangun gedung sekolah. 

4. Kriteria yang digunakan oleh pemernitah daerah dalam melakukan program renovasi 

dan pembangunan gedung sekolah. 

 

D. Permasalahan Penelitian 

Permasalahan yang hendak dipecahkan dalam studi tentang kemampuan 

renovasi dan pembangunan gedung sekolah  dirumuskan seperti berikut. 

1. Berapa banyak gedung sekolah dari tingkat SD sampai SLTA di suatu daerah propinsi 

atau kabupaten/kota 

2. Berapa banyak gedung sekolah dan ruang yang rusak dari tingkat SD sampai SLTA 

di suatu daerah propinsi atau kabupaten/kota 

3.  Seberapa besar dana yang semestinya dibutuhkan untuk merenovasi gedung dan 

ruang sekolah dari tingkat SD sampai SLTA di suatu daerah propinsi atau 

kabupaten/kota? 

4. Seberapa besar dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah setiap tahunnya untuk 

merenovasi gedung dan ruang dari  tingkat SD sampai SLTA di suatu daerah propinsi 

atau kabupaten/kota? 

5. Bagaimana selisih kemampuan dana daerah propinsi atau kabupaten/kota dengan 

kebutuhan dana untuk merenovasi atau membangun gedung sekolah dari tingkat SD 

sampai SLTA? 

6. Darimana sumber-sumber dana dari daerah propinsi atau kabupaten/kota dengan 

kebutuhan dana untuk merenovasi dan membangun gedung sekolah dari tingkat SD 

sampai SLTA? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Studi tentang Kemampuan Renovasi dan Pembangunan gedung sekolah di 

tingkat  dasar dan tingkat menengah memiliki beberapa tujuan penting seperti berikut. 

1. Memperoleh gambaran nyata tentang jumlah sekolah dari tingkat SD sampai SLTA di 

suatu daerah propinsi atau kabupaten/kota  

2. Jumlah gedung sekolah dan ruang yang rusak daerah  tingkat SD sampai SLTA di 

suatu daerah propinsi atau kabupaten/kota 
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3. Jumlah dana yang semestinya dibutuhkan untuk merenovasi gedung dan ruang dari 

tingkat SD sampai SLTA di suatu daerah propinsi atau kabupaten/kota 

4. Jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah propinsi atau kota /kabupaten setiap 

tahunnya untuk merenovasi atau membangun gedung dan ruang dari tingkat SD 

sampai SLTA di suatu daerah propinsi atau kabupaten/kota 

5. Indikator sumber dana daerah propinsi atau kabupaten/kota untuk merenovasi atau 

membangun gedung dan ruang dari tingkat SD sampai SLTA di suatu daerah 

propinsi atau kabupaten/kota 

 

F.  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan hasilnya memberikan manfaat berbagai fihak seperti 

berikut. 

1. Bagi pemerintah pusat atau depdiknas 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi penting yang dapat berfungsi 

sebagai masukan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan 

perbaikan dan pembangunan sarana-prasarana pendidikan. 

2. Bagi pemerintah daerah 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran tentang identifikasi 

kemampuan renovasi dan pembangunan gedung sekolah pemerintah daerah baik  

propinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 

3. Bagi Lembaga Penelitian UNY 

Hasil penelitian akan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dan memberikan 

kontribusi nyata kepada perkembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan 

kebutuhan para pengguna termasuk lembaga, mahasiswa dan masyarakat yang 

memerlukan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Umum Sekolah 

Pemaparan profil umum sekolah mencakup keadaan jumlah dan kondisi sekolah 

secara nasional yang datanya bersumber dari Biro Statistik Depdiknas tahun 2006 dan 

kondisi sekolah secara umum hasil penelitian dari sample sekolah SD, SMP dan SMA dari 

16 provinsi di Indonesia. 

1. Jumlah Sekolah dan Ruang Kelas 

Pada tahun 2004/2005 tedapat 137.396 Sekolah Dasar, 12.037 Sekolah 

Menengah Pertama, dan 3.634 Sekolah Menengah Atas. Sedangkan ruang kelas yang 

ada di masing-masing jenjang pendidikan adalah 825.354 ruang kelas pada jenjang SD, 

143.184 ruang kelas pada jenjang SMP, dan 48.937 ruang kelas pada jenjang SMA. Jika 

dilihat reratanya maka di tiap SD secara rerata terdapat 6 ruang kelas, di tiap SMP 

terdapat 11 ruang kelas, dan di  tiap SMA terdapat 13 ruang kelas. Akan tetapi ruang-

ruang kelas tersebut tidak semuanya merupakan milik sekolah yang bersangkutan. Jika 

dilihat berdasarkan kepemilikannya data pada tabel berikut menunjukkan bahwa pada 

jenjang SD 818.404 ruang kelas atau 99 persen merupakan milik sekolah sedangkan 

6.950 ruang kelas atau 1 persen bukan milik sekolah. Pada jenjang SMP 141.829 ruang 

sekali atau 99 persen merupakan milik sekolah dan 1.355 atau 1 persen bukan milik 

sekolah. Pada jenjang SMA ruang kelas yang merupakan milik sekolah adalah sebesar 

98 persen atau 48.424 ruang kelas merupakan milik sekolah dan sisanya sebesar 2 

persen atau 523 ruang kelas bukan milik sekolah. 

 

Tabel 2 
Jumlah Sekolah Dan Ruang Kelas SD, SMP, SMA Tahun 2004/2005 

 

No Variabel 
JENJANG SEKOLAH 

SD SMP SMA 

1 Jumlah Sekolah 137.396 12.037 3.634 

2 Jumlah Ruang Kelas: 825.354 143.184 48.937 

 � Ruang Kelas Milik 818.404 141.829 48.424 

 � Ruang Kelas Bukan Milik 6.950 1.355 513 

    

Sumber: depdiknas 2006 
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2. Jumlah Gedung Rusak 
 

Tabel berikut menginformasikan kondisi ruang kelas SD, SMP, dan SMA di 

Indonesia pada tahun 2004/2005. Jumlah ruang dalam kondisi baik adalah 345.212 

rauang kelas pada jenjang SD, 114.950 pad ajenjang SMP,an 42.856 ruang kelas pada 

jenjang SMA. Ruang kelas yang rusak ringan dan rusak berat adalah 257.257 dan 

215.935 pada jenjang SD, 19.651 dan 7.228 pada jenjang SMP, 4.100 dan 1.468 pada 

jenjang SMA. 

Tabel 3 
Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi SD, SMP, SMA Tahun 2004/2005 

 

Variabel 
JENJANG SEKOLAH 

SD SMP SMA 

      Menurut Kondisi    

� Baik 345,212 114,950 42,856 

� Rusak Ringan 257,257 19,651 4,100 

� Rusak Berat 215,935 7,228 1,468 

    

Sumber: depdiknas 2006 
  

Persentase terbesar ruang kelas yang mengalami rusak berat adalah pada jenjang 

SD, yaitu sebesar 26,4 persen, sedangkan di SMP sebesar 10,5 persen, dan sebesar 3,03 

di SMA. Ruang kelas yang mengalami rusak ringan pada masing-masing jenjang adalah 

sebagai berikut: SD sebesar 31,4 persen, SMP sebsar  13,9 persen, dan SMA sebsar 8,5 

persen. Keadaan itu mengindikasikan perlunya perhatian pada perbaikan gedung 

sekolah dasar.  Lokasi sekolah dasar yang pada umumnya terpencar dan terpencil di 

pedesaan dan pegunungan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan renovasi.  

Disamping itu pembangunan sekolah dasar pada waktu yang lalu (sekitar tahun 1970), 

yang dilaksanakan secara masal tentu saja tidak sepenuhnya kualitas bangunan 

terpenuhi.  Rendahnya mutu bahan dan kualitas pembangunan berdampak pada 

rendahnya umur bangunan (sebagian besar sekolah dasar yang runtuh dibangun tahun 

1970  dari proyek inpres).  
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Gambar 9. 
Prosentase Kondisi Ruang Kelas SD, SMP, SMA  

Tahun 2004/2005  
 

3. Profil Sekolah SD, SMP, SMA 
 

Jumlah siswa SD dari 24 sampel di 16 propinsi adalah 9.472 anak, jumlah rerata 

tiap sekolah 339 anak, jumlah siswa minimum 61 anak, dan jumlah siswa maksimum 

1.702 anak. Jumlah siswa dalam satu kelas antara 36-40 anak, dilihat dari rerata jumlah 

siswa 339 anak, berarti sebagian besar SD membuka kelas ganda 2-3 kelas.  Jumlah 

guru kelas sebanyak 409 orang, sedangkan jumlah tenaga pendukung sekolah hanya 19 

orang.  Perbandingan antara guru dan siswa adalah 409:9.472 atau 1:23. Perbandingan 

ini masih longgar dari penambahan guru baru, karena SD menggunakan pendekatan 

pembelajaran guru kelas. Angka perbandingan antara guru dan siswa tersebut 

menunjukkan adanya indikasi sekitar 25% SD telah menyusut jumlah siswanya kurang 

dari ukuran kelas normal 30-40 siswa.   Jumlah ruang kelas rerata 8 ruang, maksimum 

18 ruang dan minimum 5 ruang.  Perbandingan rerata antara ruang dan jumlah siswa 

dari 18  sampel adalah 8:247 atau 1:31, angka ini menunjukkan adanya kepadatan kelas 

yang ideal.  Luas ruang kelas rerata 56 m2,  ukuran ruang tersebut  masuk kategori 

nyaman untuk 40 siswa. Luas bangunan rerata adalah 1.919 m2, sedangkan luas lahan 

rerata yaitu 3.144 m2, perbandingan antara luas bangunan dan luas lahan rerata 

sebesar 1:1,6 atau 62,5%.  Perbandingan antara luas bangunan dan luas lahan tersebut 

termasuk kategori padat. 
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Jumlah siswa SMP dari 26 sampel di 16 propinsi adalah 19119 anak, jumlah 

siswa rerata 735 anak, jumlah siswa minimum 350 anak, dan jumlah siswa maksimum 

1.258 anak. Jumlah siswa dalam satu kelas antara 36-40 anak, dilihat dari rerata jumlah 

siswa 736 anak, berarti sebagian besar SMP membuka kelas ganda 6 kelas.  Jumlah 

guru kelas sebanyak 1227 orang, sedangkan jumlah tenaga pendukung sekolah 297 

orang.  Perbandingan antara guru dan siswa adalah 1.227: 19.119 atau 1:16. 

Perbandingan ini masih longgar dari penambahan guru baru, karena masih dibawah 

1:20. Jumlah ruang kelas rerata dari 20 sampel adalah 18 ruang, maksimum 25 ruang 

dan minimum 7 ruang.  Perbandingan rerata antara ruang dan jumlah siswa dari 24  

sampel adalah 18:735 atau 1:41, angka ini menunjukkan adanya kepadatan kelas yang 

ideal. Luas ruang kelas rerata 57 m2,  ukuran ruang tersebut  masuk kategori nyaman 

untuk 40 siswa. Luas bangunan rerata adalah 9.929 m2, sedangkan luas lahan rerata 

yaitu  24.199 m2, perbandingan antara luas bangunan dan luas lahan rerata sebesar 

1:2,4 atau 41,6%.  Perbandingan antara luas bangunan dan luas lahan tersebut 

termasuk ideal. 

Jumlah siswa SMA dari 22 sampel di 16 propinsi adalah 18.523 anak, jumlah 

rerata tiap sekolah 842 anak, jumlah siswa minimum 407 anak, dan jumlah siswa 

maksimum 2.450 anak. Jumlah siswa dalam satu kelas antara 36-40 anak, dilihat dari 

rerata jumlah siswa 842 anak, berarti sebagian besar SMA membuka kelas ganda 7 

kelas.  Jumlah guru kelas sebanyak 1.635 orang, sedangkan jumlah tenaga pendukung 

sekolah 302 orang.  Perbandingan rerata antara guru dan siswa adalah 1.635: 18.523 

atau 1:11. Perbandingan ini masih longgar dari penambahan guru baru di SMP dan SMA, 

karena masih dibawah 1:20 untuk IPS dan 1:15 untuk IPA.  Untuk SD yang 

menggunakan sistem guru kelas, nilai perbandingan tersebut tidak berlaku sebagai 

kebijakan pengadaan guru karena meskipun jumlah siswa sedikit, perhitungan tetap 

berdasar kelas yang terselenggara. Jumlah ruang kelas rerata dari 20 sampel adalah 21 

ruang, maksimum 35 ruang dan minimum 7 ruang.  Perbandingan rerata antara ruang 

dan jumlah siswa dari 20  sampel adalah 21:842 atau 1:40, angka ini menunjukkan 

adanya kepadatan kelas yang ideal.  Luas ruang kelas rerata 64 m2,  ukuran ruang 

tersebut  masuk kategori nyaman untuk 40 siswa. Luas bangunan rerata adalah 4.310 

m2, sedangkan luas bangunan rerata yaitu 14.753 m2, perbandingan antara luas 

bangunan dan luas lahan rerata sebesar 1:3,4 atau 29,4%.  Perbandingan antara luas 

bangunan dan luas lahan tersebut termasuk kategori lapang.  Rangkuman profil sekolah 

SD, SMP dan SMA diperinci dalam Tabel 4. 
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Tabel 4 
Profil Sekolah: SD, SMP, SMA 

 
No Uraian SD SMP SMA Keterangan 

1 Jumlah siswa 9.472 19.119 18.523  

2 Jumlah siswa rerata 339 735 842  

3 Jumlah siswa maksimum 1.702 1.258 2.450  

4 Jumlah siswa minimum 61 350 407  

5 Jumlah guru  409 1.227 1.635  

6 Jumlah guru rerata 17 49 74  

7 Jumlah tenaga pendukung 19 297 302  

8 Jumlah tenaga pendukung  1 11 14  

9 Jumlah ruang kelas rerata 8 18 21  

10 Luas bangunan rerata (m2) 1.919 9.929 4.310 SMA bertingkat 

11 Luas ruang kelas rerata  (m2) 56 57 64 Nyaman 

12 Luas ruang lab (m2) 60-80 80-100 100-120  

13 Luas lahan rerata (m2) 3.144 24.199 14.753  

14 Rasio guru-siswa 1:23 1:16 1:11  

15 Rasio ruang kelas-siswa 1:31 1:41 1:40  

16 Rasio bangunan-lahan 62,5% 41,6% 29,4% Data lapangan 

Jumlah sampel: 16 provinsi, SD=32, SMP=32, SMA=32 

 

B. Kondisi Gedung Sekolah 

 Pemaparan hasil penelitian yang terkait dengan kondisi gedung sekolah 

mencakup profil gedung sekolah, kerusakan gedung sekolah dan perawatan gedung 

sekolah.  Sample penelitian terdiri 16 provinsi, SD 24 sekolah, SMP 26 sekolah dan SMA 

22 sekolah. 

1. Profil Gedung Sekolah 

Umur bangunan Sekolah Dasar (SD), rerata berumur 22 tahun, umur minimum 2 

tahun, dan umur maksimum 58 tahun.  Ada SD yang memiliki lab bahasa dan lab 

computer yang bangunannya relatif masih baru, dibangun 2-3 tahun lalu.  Dilihat dari 

umur rerata, bangunan sudah masanya untuk dilakukan rehab karena umur konstruksi 

bangunan pada umumnya antara 15-20 tahun.  Organisasi ruang relative sudah teratur, 

tinggi ruang rerata 3,2 m, ukuran tersebut memenuhi standar kenyamanan ukuran 

ruang.  Perbandingan antara luas bangunan dan lahan (Koefisien Dasar Bangunan) 

antara 30%-50%, sedangkan koefisien daerah hijau sebagian besar 30%.  Koefisien 

bangunan tersebut masih dalam kondisi perbandingan yang nyaman.  Arsitektur 

bangunan sebagian besar sudah teratur sesuai fungsi, organisasi ruang kelas, kantor 

dan ruang-ruang layanan tertata baik. Sebagian besar jalan lingkungan sekolah (61%) 

sudah beraspal, jalan tanah menuju sekolah ada sekitar 13%,  jalan tanah sebaiknya 
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segera mendapat perhatian.  Lantai ruang sebagian besar dari lantai pasangan dan tegel 

keramik (34%),  lantai kayu hanya sekitar 14%, bangunan berlantai kayu akan diganti 

lantai tegel karena kayu makin sulit dicari.  Konstruksi dinding sebagian besar tembok 

(85%), lainnya dinding kayu.  Untuk langit-langit menggunakan bahan eternit (40%) 

dan kayu (36%), lainnya dari bahan bambu.  Atap bangunan sebagian besar 

menggunakan bahan seng (62%), genteng (20%) dan asbes semen (10%).  Pemakaian 

penutup atap dari bahan seng ini karena adanya kebijakan dalam penyediaan dan 

pelaksanaan proyek pembangunan sekolah pada waktu itu.  Konstruksi pintu dan 

jendela sebagian besar menggunakan bahan kayu (80%), pemakaian bahan kayu ini 

karena bahan cukup tersedia disetiap daerah setempat.  Konstruksi pondasi sebagian 

besar dari pasangan batu dan konstruksi beton (80%), konstruksi kayu (20%).  

Penggunaan konstruksi dipandang lebih kuat, tahan terhadap cuaca, air dan bebas 

perawatan.  Struktur bangunan (tiang, kolom, balok) sebagian besar dengan konstruksi 

beton bertulang (74%), dan struktur kayu 17%.  Struktur kayu terdapat di daerah yang 

agak masuk pedalaman dan daerah rawa, namun demikian telah direncanakan akan 

diganti struktur beton yang lebih kuat dan tahan.  Kemiringan atap sebagian besar 

antara 300-400 (70%), kurang dari 300 sekitar 30%.  Penyediaan air bersih 50,6% dari 

PAM, 37% dari sumur setempat, sarana saluran pembuangan sebagian besar ada, 

dalam kondisi baik (43,5%), kondisi rusak (36,5%) dan tidak terdapat saluran 

pembuangan (10,6%).  Penerangan dan daya listrik sebagian besar telah tersedia 

(85,9%), belum tersedia 9,4%.  Pencahayan alam dan penghawaan ruang sebagian 

besar sekolah telah cukup baik (90%), yang belum cukup baik hanya 10%. 

Umur bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) rerata 18 tahun, umur 

minimum 2 tahun, dan umur maksimum 54 tahun.  Ada SMP yang memiliki lab bahasa 

dan lab computer yang bangunannya relatif masih baru, dibangun 2-3 tahun lalu.  

Dilihat dari umur rerata, bangunan sudah masanya untuk dilakukan rehab karena umur 

konstruksi bangunan pada umumnya antara 15-20 tahun.  Organisasi ruang relative 

sudah teratur, tinggi ruang rerata 3,5 m, ukuran tersebut memenuhi standar 

kenyamanan ukuran ruang.  Perbandingan antara luas bangunan dan lahan (Koefisien 

Dasar Bangunan) antara 30%-50%, sedangkan koefisien daerah hijau sebagian besar 

30%.  Koefisien bangunan tersebut masih dalam kondisi perbandingan yang nyaman.  

Arsitektur bangunan sebagian besar sudah teratur sesuai fungsi, organisasi ruang kelas, 



12 
 

kantor dan ruang-ruang layanan tertata baik. Sebagian besar jalan lingkungan sekolah 

(65%) sudah beraspal, jalan tanah menuju sekolah ada sekitar 10%,  jalan tanah 

sebaiknya segera mendapat perhatian.  Lantai ruang sebagian besar dari lantai 

pasangan dan tegel keramik (80%),  lantai kayu hanya sekitar 8%, bangunan berlantai 

kayu akan diganti lantai tegel karena kayu makin sulit dicari.  Konstruksi dinding 

sebagian besar tembok (87%), lainnya dinding kayu.  Untuk langit-langit menggunakan 

bahan eternit (41%) dan kayu (41%), lainnya dari bahan bambu.  Atap bangunan 

sebagian besar menggunakan bahan seng (54%), genteng (19%) dan asbes semen 

(15%).  Pemakaian penutup atap dari bahan seng ini karena adanya kebijakan dalam 

penyediaan dan pelaksanaan proyek pembangunan sekolah pada waktu itu.  Konstruksi 

pintu dan jendela sebagian besar menggunakan bahan kayu (83%), pemakaian bahan 

kayu ini karena bahan cukup tersedia disetiap daerah setempat.  Konstruksi pondasi 

sebagian besar dari pasangan batu dan konstruksi beton (80%), konstruksi kayu (20%).  

Penggunaan konstruksi dipandang lebih kuat, tahan terhadap cuaca, air dan bebas 

perawatan.  Struktur bangunan (tiang, kolom, balok) sebagian besar dengan konstruksi 

beton bertulang (75%), dan struktur kayu 25%.  Struktur kayu terdapat di daerah yang 

agak masuk pedalaman dan daerah rawa, namun demikian telah direncanakan akan 

diganti struktur beton yang lebih kuat dan tahan.  Kemiringan atap sebagian besar 

antara 300-400 (55%), kurang dari 300 sekitar 45%.  Penyediaan air bersih 51% dari 

PAM, 37% dari sumur setempat, sarana saluran pembuangan sebagian besar ada, 

dalam kondisi baik (52%), kondisi rusak (24%) dan tidak terdapat saluran pembuangan 

(10%).  Penerangan dan daya listrik sebagian besar telah tersedia (95,9%), belum 

tersedia 5%.  Pencahayan alam dan penghawaan ruang sebagian besar sekolah telah 

cukup baik (95%), yang belum cukup baik hanya 5%. 

Umur bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) rerata 21 tahun, umur minimum 

3 tahun, dan umur maksimum 46 tahun.  Dilihat dari umur rerata, bangunan sudah 

masanya untuk dilakukan rehab karena umur konstruksi bangunan pada umumnya 

antara 15-20 tahun.  Organisasi ruang relative sudah teratur, tinggi ruang rerata 3,4 m, 

ukuran tersebut memenuhi standar kenyamanan ukuran ruang.  Perbandingan antara 

luas bangunan dan lahan (Koefisien Dasar Bangunan) antara 30%-50%, sedangkan 

koefisien daerah hijau sebagian besar 30%.  Koefisien bangunan tersebut masih dalam 

kondisi perbandingan yang nyaman.  Arsitektur bangunan sebagian besar sudah teratur 

sesuai fungsi, organisasi ruang kelas, kantor dan ruang-ruang layanan tertata baik. 

Sebagian besar jalan lingkungan sekolah (86%) sudah beraspal, jalan tanah menuju 
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sekolah ada sekitar 8%,  jalan tanah sebaiknya segera mendapat perhatian.  Lantai 

ruang sebagian besar dari lantai pasangan dan tegel keramik (80%),  lantai kayu hanya 

sekitar 14%, bangunan berlantai kayu akan diganti lantai tegel karena kayu makin sulit 

dicari.  Konstruksi dinding sebagian besar tembok (80%), lainnya dinding kayu.  Untuk 

langit-langit menggunakan bahan eternit (33%) dan kayu (43%), lainnya dari bahan 

bambu.  Atap bangunan sebagian besar menggunakan bahan seng (35%), genteng 

(30%) dan asbes semen (23%).  Pemakaian penutup atap dari bahan seng ini karena 

adanya kebijakan dalam penyediaan dan pelaksanaan proyek pembangunan sekolah 

pada waktu itu.  Konstruksi pintu dan jendela sebagian besar menggunakan bahan kayu 

(89%), pemakaian bahan kayu ini karena bahan cukup tersedia disetiap daerah 

setempat.  Konstruksi pondasi sebagian besar dari pasangan batu dan konstruksi beton 

(75%), konstruksi kayu (25%).  Penggunaan konstruksi dipandang lebih kuat, tahan 

terhadap cuaca, air dan bebas perawatan.  Struktur bangunan (tiang, kolom, balok) 

sebagian besar dengan konstruksi beton bertulang (88%), dan struktur kayu 12%.  

Struktur kayu terdapat di daerah yang agak masuk pedalaman dan daerah rawa, namun 

demikian telah direncanakan akan diganti struktur beton yang lebih kuat dan tahan.  

Kemiringan atap sebagian besar antara 300-400 (45%), kurang dari 300 sekitar 55%.  

Penyediaan air bersih 51% dari PAM, 37% dari sumur setempat, sarana saluran 

pembuangan sebagian besar ada, dalam kondisi baik (64%), kondisi rusak (16%) dan 

tidak terdapat saluran pembuangan (8%).  Penerangan dan daya listrik sebagian besar 

telah tersedia (98%), belum tersedia 2%.  Pencahayan alam dan penghawaan ruang 

sebagian besar sekolah telah cukup baik (95%), yang belum cukup baik hanya 5%.  

Rangkuman profil kerusakan bangunan sekolah SD, SMP dan SMA pada Tabel 5. 
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Tabel 5 
Profil Bangunan Sekolah: SD, SMP, SMA 

 
No Uraian SD SMP SMA Keterangan 
1 Umur bangunan: 

� Rerata 
� Maksimum 
� Minimum 

 
22 
58 
2 

 
18 
54 
2 

 
21 
46 
3 

 
Tiga jenjang 
sebanding 

2 Rasio Bangunan - Lahan 30%-50% 30%-50% 30%-50% Seimbang 
3 Konstruksi pondasi 

� Pasangan / beton 
� Kayu 

 
80% 
20% 

 
75% 
25% 

 
75% 
25% 

Struktur kayu 
akan diganti 
beton 

4 Struktur kolom/balok 
� Beton bertulang 
� Kayu 

 
74% 
17% 

 
77% 
23% 

 
88% 
12% 

Struktur kayu 
akan diganti 
beton 

5 Kemiringan atap 
� 300-400 
� Kurang 300 

 
70% 
30% 

 
55% 
45% 

 
45% 
55% 

 
Kurang dari 
300 atap seng 

6 Bahan penutup lantai 
� Pasangan 
� Tegel keramik 
� Kayu papan 

 
36% 
34% 
14% 

 
40% 
52% 
8% 

 
35% 
41% 
12% 

Lantai 
pasangan akan 
diganti keramik 

7 Konstruksi dinding 
� Pasangan tembok 
� Kayu papan 

 
85% 
15% 

 
87% 
13% 

 
81% 
19% 

Dinding kayu 
akan diganti 
tembok 

8 Tinggi plafon/langit-langit 3,2 3,5 3,4 Standar 
9 Penutup langit-langit 

� Eternit 
� Kayu/anyaman bambu 

 
40% 
36% 

 
41% 
41% 

 
33% 
43% 

 
 

10 Penutup atap 
� Seng 
� Genteng 
� Asbes semen 

 
62% 
20% 
10% 

 
54% 
19% 
15% 

 
35% 
29% 
23% 

Sebagian besar 
seng akan 
diganti genteng 

11 Pintu dan jendela 
� Kayu 
� Lainnya 

 
80% 
20% 

 
83% 
17% 

 
89% 
11% 

 
Domonasi kayu 

12 Jalan lingkungan 
� Aspal 
� Tanah 
� Lainnya 

 
61% 
13% 

 
65% 
10% 

 
86% 
8% 

 
Jalan tanah 
diprioritaskan 

13 Sumber air bersih 
� PAM 
� Sumur 
� Lainnya 

 
51% 
37% 

 
51% 
37% 

 
51% 
37% 

 

14 Saluran pembuangan 
� Ada kondisi baik 
� Ada kondisi rusak 
� Tidak ada 

 
44% 
36% 
11% 

 
52% 
24% 
10% 

 
64% 
16% 
8% 

 

15 Jaringan listrik 
� Tersedia 
� Tidak ada 

 
86% 
10% 

 
95% 
5% 

 
98% 
2% 

 

16 Penghawaan / pencahayaan 
� Cukup 
� Kurang 

 
90% 
10% 

 
95% 
5% 

 
95% 
5% 

 
Cahaya 0,25 
luas lantai 

Jumlah sampel: 16 provinsi, SD=32, SMP=32, SMA=32 
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2. Profil Kerusakan Bangunan 

Untuk Sekolah Dasar (SD), jumlah ruang kelas yang rusak dari 24 sampel rerata 

ada 5,3 ruang (28%), yang rusak berat 22%.  Jumlah rusak berat seluruh bangunan 

sebesar 35%, kerusakan kamar mandi dam wc sebesar 34%.  Penyebab rusak 

bangunan sebagian besar oleh umur bangunan (85%), akibat bencana alam sebesar 

11%.  Lama rusak rerata 8,5 tahun, maksimal 30 tahun, minimal 1 tahun dan sebagian 

besar sekolah (93%) telah merencanakan perbaikan.   Kendala perbaikan sebagian 

besar sekolah disebabkan kekurangan dana (83%), kedala lainnya yang relative kecil 

yaitu kondisi alam dan keterbatasan teknis.  Kerusakan konstruksi pondasi berupa retak 

pasangan sebesar 53%, penurunan pondasi 41%.  Kerusakan konstruksi dinding 

sebagian besar berupa retak (71%), lainnya adalah penurunan dan kerapuhan.  

Kerusakan pada lantai berupa retak 59%, penurunan 23% dan lainnya berupa 

pengelupasan tegel.  Kerusakan struktur rangka, kolom dan balok ring berupa retak 

64%, penurunan 14%, lainnya berupa lapuk bahan karena umur.  Kerusakan atap 

sebagian besar berupa kebocoran (92%),  lainnya berupa keruntuhan.  Kerusakan 

langit-langit keadaan melentur 41%, runtuh karena tua dan bocor 37%.  Kerusakan 

pada plester karena lembab 53%, terkelupas 42%.  Kerusakan cat terutama 

mengelupas karena cuaca dan umur sebesar 84%.  Kerusakan saluran dan kamar mandi 

sebagian besar mampet disebabkan lemahnya perawatan.  Sedangkan kerusakan pada 

pintu jendela sebagian besar disebabkan selot dan kancing lepas dan pintu retak dan 

lapuk.    

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah ruang ruang kelas yang rusak 

dari 26 sampel rerata ada 38%, yang rusak berat 61%. Penyebab rusak bangunan 

sebagian besar oleh umur bangunan (81%), akibat bencana alam sebesar 11%.  Lama 

rusak rerata 5 tahun, maksimal 10 tahun, minimal 1 tahun dan sebagian besar sekolah 

(92%) telah merencanakan perbaikan. Kendala perbaikan sebagian besar sekolah 

disebabkan kekurangan dana (96%), kedala lainnya yang relative kecil yaitu kondisi 

alam dan keterbatasan teknis.  Kerusakan konstruksi pondasi berupa retak pasangan 

sebesar 33%, penurunan pondasi 53%.  Kerusakan konstruksi dinding sebagian besar 

berupa retak (86%), lainnya adalah penurunan dan kerapuhan.  Kerusakan pada lantai 

berupa retak 54%, penurunan 37% dan lainnya berupa pengelupasan tegel.  Kerusakan 
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struktur rangka, kolom dan balok ring berupa retak 77%, penurunan 23%, lainnya 

berupa lapuk bahan karena umur.  Kerusakan atap sebagian besar berupa kebocoran 

(87%),  lainnya berupa keruntuhan.  Kerusakan langit-langit keadaan melentur 48%, 

runtuh karena tua dan bocor 22%. Kerusakan pada plester karena lembab 43%, 

terkelupas 42%.  Kerusakan cat terutama mengelupas karena cuaca dan umur sebesar 

96%. Kerusakan saluran dan kamar mandi sebagian besar mampet disebabkan 

lemahnya perawatan.  Sedangkan kerusakan pada pintu jendela sebagian besar 

disebabkan selot dan kancing lepas dan pintu retak dan lapuk.    

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), jumlah ruang ruang kelas yang dari 22 

sampel rerata ada 52%, yang rusak berat 48%.  Penyebab rusak bangunan sebagian 

besar oleh umur bangunan (95%), akibat bencana alam sebesar 5%.  Lama rusak rerata 

5,3 tahun, maksimal 16 tahun, minimal 2 tahun dan sebagian besar sekolah (95%) telah 

merencanakan perbaikan.   Kendala perbaikan sebagian besar sekolah disebabkan 

kekurangan dana (95%), kedala lainnya yang relative kecil yaitu kondisi alam dan 

keterbatasan teknis.  Kerusakan konstruksi pondasi berupa retak pasangan sebesar 

37%, penurunan pondasi 37%.  Kerusakan konstruksi dinding sebagian besar berupa 

retak (95%), lainnya adalah penurunan dan kerapuhan.  Kerusakan pada lantai berupa 

retak 50%, penurunan 32% dan lainnya berupa pengelupasan tegel.  Kerusakan 

struktur rangka, kolom dan balok ring berupa retak 88%, penurunan 12%, lainnya 

berupa lapuk bahan karena umur.  Kerusakan atap sebagian besar berupa kebocoran 

(95%),  lainnya berupa keruntuhan. Kerusakan kebocoran atap merupakan sumber awal 

kerusakan bangunan lainnya. Keterlambatan perbaikan kebocoran penutup atap 

mengakibatkan kelapukan konstruksi plafon dan dinding.  Disamping itu, bahan penutup 

atap dari seng pada umumnya menimbulkan kondensasi dan rembesan dalam atap yang 

pada akhirnya menyebabkan lembab plafon sehingga plafon akan mdah runtuh.  

Kerusakan langit-langit keadaan melentur 52%, runtuh karena tua dan bocor 17%.  

Kerusakan pada plester karena lembab 53%, terkelupas 37%.  Kerusakan cat terutama 

mengelupas karena cuaca dan umur sebesar 87%.  Kerusakan saluran dan kamar mandi 

sebagian besar mampet disebabkan lemahnya perawatan.  Sedangkan kerusakan pada 

pintu jendela sebagian besar disebabkan selot dan kancing lepas dan pintu retak dan 

lapuk.    
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Tabel 6 
Profil Kerusakan Bangunan Sekolah: SD, SMP, SMA 

 
No Uraian Kerusakan SD SMP SMA Analisis 

1 Jumlah bangunan rusak: 

� Rerata 

� Rusak berat 

 

28% 

22% 

 

38% 

61% 

 

52% 

48% 

SD persentase 

kecil  namun 

jumlah besar 

2 Penyebab rusak: 

� Umur bangunan 
� Kondisi alam 

 

85% 
11% 

 

81% 
11% 

 

95% 
5% 

Bahan 

bangunan 
mencapai batas 

3 Lama rusak: 

� Rerata 
� Maksimal 

 

8,5 th 
30 th 

 

5 th 
10 th 

 

5,3 th 
16 th 

Kualitas 

bangunan SD 
rendah 

4 Rencana renovasi: 

� Ada rencana 
� Tak ada rencana 

 

93% 
7% 

 

92% 
8% 

 

95% 
4% 

Minat renovasi 

semua sekolah 
tinggi 

5 Kendala renovasi: 

� Kekurangan dana 

� Kondisi alam 

 

83% 

8% 

 

96% 

3% 

 

95% 

2% 

Penggalian dana 

sebagai prioritas 

6 Konstruksi pondasi 

� Retak 

� Penurunan 

 

53% 

41% 

 

33% 

53% 

 

37% 

37% 

Keadaan tanah 

kurang baik 

7 Konstruksi dinding 
� Retak 

� Penurunan 

 
71% 

9% 

 
86% 

9% 

 
95% 

5% 

Kualitas 
campuran kuang 

baik 

8 Konstruksi lantai 
� Retak 

� Penurunan 

 
59% 

23% 

 
54% 

37% 

 
50% 

32% 

Keadaan tanah 
labil dan bahan 

kualitas rendah 

9 Struktur kolom/balok 
� Retak 

� Penurunan 

 
74% 

17% 

 
77% 

23% 

 
88% 

12% 

Keadaan tanah 
labil dan bahan 

kualitas rendah 

10 Konstruksi atap 
� Kebocoran 

� Penurunan dan runtuh 

 
92% 

7% 

 
87% 

0% 

 
95% 

5% 

Terlambat 
mengganti 

penutup atap 

11 Konstruksi langit-langit 

� Melentur 

� Berlubang/runtuh 

 

41% 

37% 

 

48% 

22% 

 

52% 

17% 

Disebabkan atap 

bocor dan 

bahan lapuk 

12 Plester dinding 

� Lembab 

� Terkelupas 

 

53% 

42% 

 

43% 

43% 

 

53% 

37% 

Kurang 

perawatan 

berkala 

13 Cat dinding dan plafon 84% 96% 87% Cat berkala 

14 Daun pintu jendela 

� Slot/kancing lepas 
� Lapuk/retak 

 

42% 
35% 

 

50% 
23% 

 

50% 
39% 

Kurang 

perawatan 
ketika kendor 

15 Konstruksi saluran  

� Mampet 

� Retak 

 

67% 

17% 

 

67% 

24% 

 

50% 

39% 

Kurang 

perawatan 

berkala 

Jumlah sampel: 16 provinsi, SD=32, SMP=32, SMA=32 
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3. Perawatan Gedung Sekolah 

Perawatan rutin gedung sekolah adalah kegiatan harian yang rutin dilaksanakan 

pihak sekolah untuk merawat gedung sekolah. Kegiatan perawatan ini biasa 

dilaksanakan oleh petugas kebersihan sekolah, guru, dan siswa. Sedangkan obyek 

perawatannya adalah perawatan lantai, pembersihan dinding, kaca dan lingkungan 

sekolah.  Kegiatan ini biasanya bersifat perawatan kecil, bukan perawatan terjadwal 

untuk bangunan sekolah yang biasanya bersifat lebih besar. Peran pemda, komite 

sekolah, dan lembaga lain adalah mendukung bahkan memberi dana perawatan yang 

dibutuhkan sekolah. 

 

Tabel 7 
Perawatan Gedung Sekolah 

 

Lembaga 
Perawatan Rutin Gedung Sekolah 

Tidak 
membantu 

Sedikit 
membantu 

Cukup 
membantu 

Sangat 
membantu Total  

Pemda Provinsi 166 91 96 91 444 

  37.4% 20.5% 21.6% 20.5% 100.0% 

Kab/Kota 66 121 171 112 470 

  14.0% 25.7% 36.4% 23.8% 100.0% 

Komite Sekolah 50 80 157 189 476 

  10.5% 16.8% 33.0% 39.7% 100.0% 

Lembaga Lain 207 44 62 36 349 

 59.3% 12.6% 17.8% 10.3% 100.0% 

Total 489 336 486 428 1739 

 28.1% 19.3% 27.9% 24.6% 100.0% 

 
Secara keseluruhan berdasarkan dekripsi data ternyata persepsi responden 

menyatakan peran pemda, komite sekolah, dan lembaga lain tidak membantu (28.1%), 

meskipun  besaran antara pernyataan tidak membantu, sedikit membantu (19.3%), 

cukup membantu (27.9%), dan sangat membantu (24.6%) besarannya hampir sama. 

Artinya perawatan rutin ini dapat dilaksanakan oleh sekolah sendiri. 

Peran Pemda Propinsi / Kabupaten / Kota 
1. Dana bantuan dalam bentuk rutin DOP 
2. Dana APBD diberikan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali 
3. Membantu tapi tidak sesuai dengan kebutuhan 
4. Sifatnya hanya pembinaan 
Peran Komite Sekolah 
1. Menggalang iuran WALI MURID untuk dana perawatan 
2. Memberi arahan, dan dukungan moril untuk kegatan perawatan 
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3. Peran kmite berkurang setelah ada BOS 
4. Sedikit membantu, bagian luar sekolah 
 
Peran Lembaga Lain 
1. Alumni dan masyarakat sekitar 
2. Ketua banjar / pengurus lingkungan 
3. Wali murid 
4. Program pengabdian masyarakat (insidental) 

 
Perawatan terjadwal adalah bentuk perawatan yang sudah ditentukan waktunya 

(periodik) dan berskala besar. Kegiatan perawatan terjadwal misalnya pintu dan jendela 

penggantian talang air, pengecatan, perawatan atap, struktur, saluran pembuangan. 

Kegiatan ini biasanya membutuhkan dana yang cukup besar dan perlu direncanakan 

bersamaan dengan kegiatan renovasi sekolah. 

Tabel 8 
Perawatan Terjadwal Gedung Sekolah 

Lembaga 
Perawatan Terjadwal Gedung Sekolah 

Tidak 
membantu 

Sedikit 
membantu 

Cukup 
membantu 

Sangat 
membantu Total  

Pemda Provinsi 182 80 102 69 433 

  42.0% 18.5% 23.6% 15.9% 100.0% 

Kab/Kota 118 113 129 91 451 

  26.2% 25.1% 28.6% 20.2% 100.0% 

Komite Sekolah 68 77 160 135 440 

  15.5% 17.5% 36.4% 30.7% 100.0% 

Lembaga Lain 227 45 45 15 332 

 68.4% 13.6% 13.6% 4.5% 100.0% 

Total 595 315 436 310 1656 

 35.9% 19.0% 26.3% 18.7% 100.0% 

 
Meskipun memerlukan dana yang cukup besar, akan tetapi berdasarkan deskripsi 

data kuantitaif secara keseluruhan justru memperlihatkan peran lembaga pemda, komite 

sekolah, dan lembaga lain tidak membantu (35.9%), bahkan bila dijumlahkan dengan 

pernyataan sedikit membantu (19.0 %) dari responden ternyata menjadi 54.9% atau 

lebih dari separuh responden menyatakan lembaga-lembaga tersebut kurang membantu 

perawatan terjadwal. 

Peran Pemda Propinsi 
1. Tidak ada / tidak terjadwal / tidak tercantum dalam anggaran 
2. Dibebankan pada sekolah 
3. Terencana melalui BOP / bulan 
4. Hanya memonitor 
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Peran Pemda Kabupaten/Kota 
1. Bantuan perawatan kecil / tahun 
2. Rutin 3 bulan sekali (dana) 
3. Ada tapi kecil sekali dalam bentuk dana 
4. Baru membentuk kerjasama 
 
 
 
Peran Komite Sekolah 
1. Insidentil 
2. Sedikit sesuai anggaran dan tercantum dalam RAPBS 
3. Ada setiap awal tahun dari dana PSB 
4. Tidak ada kegiatan perawatan terjadwal 

 
Peran Lembaga Lain 
1. Masyarakat sekitar  
2. LSM pengawasan dan saran untuk perawatan 
3. Alumni 
4. Tidak ada  
 

Hasil wawancara yang melengkapi penelitian ini tentang perawatan gedung 

sekolah yang telah dilaksanakan adalah pengecatan dinding, perbaikan meja kursi, 

saluran sanitasi, toilet, perbaikan selasar, perbaikan pintu, jendela beserta kuncinya. 

Pelaksanaan perawatan oleh guru, siswa dan warga sekolah melalui kegiatan kerja bakti. 

Selain itu, perawatan dilaksanakan oleh petugas khusus dan tenaga magang atau 

tenaga honorer. Waktu perawatan bervariasi sesuai kebutuhan, akan tetapi biasa 

dilaksanakan setiap periode selesai pembelajaran (semester, triwulan). Bahkan ada yang 

dilaksanakan setiap hari sebagai tanggungjawab warga sekolah. Untuk perawatan besar 

biasa dilaksanakan secara insidental apabila ada kerusakan. 

Prioritas perawatan biasanya fasilitas pembelajaran, baru fasilitas fisik. Fasilitas 

pembelajaran adalah meja kursi atau perabot, baru dilanjutkan pada gedung dan 

lingkungan sekolah (taman). Dana perawatan sebagian besar diambil dari dana BOS, 

akan tetapi ada yang diberi secara rutin oleh pemerintahan kota/kabupaten yang 

berkisar antara 3 juta sampai dengan 10 juta tiap tahunnya. Untuk tingkat perawatan 

yang berat, sekolah melalui komite sekolah mengajukan dana ke diknas setempat, atau 

menunggu dana dari pemerintah pusat. 
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Keterkaitan antara kegiatan perawatan adalah kebutuhan tenaga tetap, baik 

berfungsi sebagai tenaga perawatan sekolah dan sekaligus sebagai tenaga administrasi 

sekolah sangat diperlukan, terutama untuk tingkat sekolah dasar yang selama ini masih 

dirangkap oleh guru kelas. Melalui pengadaan tenaga administrasi diharapkan 

pengelolaan manajemen sekolah semakin baik dan teratur.  

Kualifikasi tenaga administrasi sekolah yang diharapkan minimal lulusan SLTA 

atau SMK keahlian administrasi dan lulusan D3 dengan keahlian bidang manajemen. 

Selain itu tenaga administrasi harus terampil dan mengetahui pengoperasian komputer, 

khususnya program-program yang digunakan untuk pengelolaan administrasi. Biaya 

yang dikeluarkan sehubungan dengan tenaga administrasi dibebankan pada pemda 

Kabupaten / Kota, agar ada jaminan keberlanjutan kegiatan tersebut.  

 
C. Renovasi Gedung Sekolah 

 Pemaparan hasil penelitian yang terkait dengan renovasi gedung sekolah 

mencakup renovasi yang telah dilaksanakan, renovasi yang direncanakan dan cara 

pelaksanaan renovasi.  Sample penelitian terdiri 16 provinsi, SD 32 sekolah, SMP 32 

sekolah dan SMA 32 sekolah. 

 

1. Renovasi yang telah dilakukan 

Bangunan yang telah direnovasi untuk SD, SMP dan SMA dari 81 sampel 

terperinci: rehab berat 15 sekolah (18,5%), rehab ringan 55 sekolah (67,9%) dan belum 

pernah direhab 11 sekolah (13,6%).  Untuk SD, bangunan yang telah direhab 22 

sekolah (81%), SMP 26 sekolah (96%) dan SMA 23 sekolah (85%).  Bangunan sekolah 

jumlahnya terkecil dimungkinkan karena lokasi dan jumlahnya yang cukup besar, 

disamping itu sering dijumpai kedala geografis untuk pencapaian ke lokasi.   

Luas rerata bangunan SD yang telah direnovasi dari sampel yang sama  ada 228 

m2, dengan sebaran luas maksimal 506 m2, dan luas minimal 8 m2.  Untuk SMP, rerata 

luas bangunan yang telah direnovasi ada 790 m2, dengan sebaran luas maksimal 4.187 

m2, dan luas minimal 20 m2.  Sedangkan untuk SMA, rerata luas bangunan yang telah 

direnovasi ada 843 m2, dengan sebaran luas maksimal 1.755 m2, dan luas minimal 5 m2.  

Terdapat perbedaan luas maksimal renovasi antara SD, SMP dan SMA, hal ini dapat 
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disebabkan oleh luas satuan sekolah terkait yang memang berbeda, SMP dan SMA pada 

umumnya bangunan sekolahnya lebih luas daripada SD. 

Besarnya biaya renovasi untuk SD rerata 102,6 juta, biaya maksimal 300 juta 

dan biaya minimal 5 juta rupiah.  Untuk SMP, biaya renovasi rerata 117 juta, biaya 

maksimal 652 juta dan biaya minimal 11 juta rupiah.  Sedangkan untuk SMA, biaya 

renovasi rerata 176 juta, biaya maksimal 1.766 juta dan biaya minimal 5 juta rupiah.  

Besarnya biaya renovasi antara SD, SMP dan SMA tersebut sebanding dengan luas 

bangunan sekolah.   

Sumber biaya renovasi hanya dari pemerintah dan masyarakat, dana dari 

masyarakat diorganisasikan melalui Komite Sekolah, Bantuan orangtua dan lain-lain.  

Perbandingan besarnya biaya yang bersumber dari pemerintah dan yang bersumber dari 

masyarakat antara SD, SMP dan SMA berbeda cukup signifikan.  Untuk SD, biaya yang 

bersumber pemerintah rerata 70%, dan sisanya 30% dari masyarakat. Untuk SMP, biaya 

yang bersumber pemerintah rerata 30%, dan sisanya 70% dari masyarakat. Sedangkan 

untuk SMA, biaya yang bersumber pemerintah rerata 27%, dan sisanya 73% dari 

masyarakat.  Ternyata makin tinggi jenjang sekolah makin besar kemampuan yang 

disumbangkan oleh orangtua siswa. Hal ini tentu terkait dengan tingkat social ekonomi 

orangtua siswa. 

Pelaksanaan renovasi untuk SD secara swakelola 40% dan dengan cara 

diborongkan 60%. Untuk SMP, dengan cara swakelola 60% dan dengan cara 

diborongkan 40%. Sedangkan untuk SMA, swakelola 55% dan dengan cara diborongkan 

45%.  Ada kecenderungan pelaksanaan renovasi secara swakelola, karena bila diambil 

rerata ketiga jenjang 60% swakelola dan sisanya 40% diborongkan. 
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Tabel 9 
Renovasi Bangunan Sekolah: SD, SMP, SMA yang Telah Dilaksanakan 

 
No Uraian SD SMP SMA Analisis 
1 Jumlah bangunan 81% 96% 85% SD prioritas 
2 Jenis renovasi: 

� Berat 
� Ringan 

 
16% 
64% 

 
19% 
62% 

 
18% 
70% 

 
Berimbang untuk 
semua jenjang 

3 Luas bangunan: 
� Rerata 
� Maksimal 
� Minimal 

 
228 m2 

506 m2 

8 m2 

 
790 m2 

4.787 m2 

10 m2 

 
843 m2 

1.755 m2 

5 m2 

Luas renovasi 
sebanding luas 
bangunan masing-
masing  

4 Besar biaya: 
� Rerata 
� Maksimal 
� Minimal 

 
102,6 jt 
300 jt 
5 jt 

 
117 jt 
652 jt 
11 jt 

 
176 jt 

1.766 jt 
5 jt 

Biaya renovasi 
sebanding luas 
bangunan masing-
masing  

5 Sumber dana: 
� Pemerintah 
� Masyarakat 

 
70% 
30% 

 
30% 
70% 

 
27% 
73% 

Makin tinggi 
jenjang, makin kuat 

6 Pelaksanaan pekerjaan: 
� Swakelola 
� Diborongkan 

 
40% 
60% 

 
60% 
40% 

 
55% 
45% 

Swakelola dan 
borongan seimbang 

Jumlah sampel: 16 provinsi, SD=32, SMP=32, SMA=32 

 
2. Renovasi yang direncanakan 

Sebagian besar sekolah baik SD, SMP maupun SMA telah merencanakan renovasi 

sekolahnya.  Perbedaan yang ada sebatas pada kesiapan teknis, ada sekolah yang telah 

siap dengan perangkat pembangunan yang lengkap, yaitu proposal, gambar dan 

perhitungan biaya, namun ada pula sekolah yang belum siap secara teknis.   

Luas renovasi yang diajukan untuk SD rerata 447 m2 (7%) dari luas bangunan 

yang ada, dengan luas maksimal 1.728 m2 (membangun sekolah baru) dan luas minimal 

56 m2 (membangun satu ruang kelas). Untuk SMP, luas rerata 877 m2 (5,5%) dari luas 

bangunan yang ada, dengan luas maksimal 4.187 m2 (membangun sekolah baru) dan 

luas minimal 50 m2 (membangun satu ruang kelas). Untuk SMA, luas rerata 899 m2 

(8%) dari luas bangunan yang ada, dengan luas maksimal 2.240 m2 (membangun 

sekolah baru) dan luas minimal 100 m2 (membangun satu ruang kelas).  Luas rencana 

renovasi ketiga jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA besarnya sebanding, hal ini 

mengindikasikan adanya kondisi bangunan yang berkualitas hampir sama. 

Besarnya biaya renovasi masing-masing sekolah tentu berbeda sesuai dengan 

tingkat pekerjaan dan lokasi sekolah.  Apabila diambil rerata, harga bangunan sebesar 

615.000,00 rupiah per meter persegi bangunan.  Harga itu termasuk renovasi berat 

dalam ukuran nilai harga yang ditetapkan, untuk rehab berat yang harganya maksimal 
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750.000,00 rupiah per meter persegi bangunan.  Sementara itu dana rehab yang 

tersedia dari 4 sekolah SD rerata 10,8 juta dari kebutuhan 9 sekolah  rerata 160,5 juta, 

ini berarti kekurangan dananya rerata sebesar 93% dari kebutuhan rehab.  Untuk SMP, 

dari 11 sekolah tersedia rerata 67,5 juta dari kebutuhan 10 sekolah  rerata 379,7 juta, 

ini berarti kekurangan dananya rerata sebesar 83% dari kebutuhan rehab. Sedangkan 

untuk SMA, dari 11 sekolah tersedia rerata 87 juta dari kebutuhan 10 sekolah  rerata 

225 juta, ini berarti kekurangan dananya rerata sebesar 62% dari kebutuhan rehab.  

Dengan demikian sementara diperoleh proporsi minimal subsidi rehab untuk SD sekitar 

90%, SMP sekitar 80% dan SMA sekitar 60% dari harga rehab total. 

Kendala pelaksanaan renovasi untuk semua sekolah, SD, SMP dan SMA 

menjawab sama yaitu kekurangan dana.  Sumber dana yang diharapkan dengan 

persentase rerata sebesar 82% dari pemerintah dan 18% dari masyarakat. Sedangkan 

cara pelaksanaan pembangunannya, 85% menginginkan cara swakelola. Beberapa 

keuntungan pembangunan cara swakelola menurut para pengelola sekolah yaitu:  

kualitas lebih baik, pekerjaan pengawasan dinas lebih ringan, jiwa memiliki sekolah lebih 

tinggi, kekurangan dana sering bisa ditutup komite sekolah. Sedangkan pelaksanaan 

dengan cara lelang (diborongkan) pada umumnya kualitasnya jelek, banyak gedung 

cepat rusak karena: pekerjaan disubkan kontraktor lain, pengawasan lemah, sekolah 

merasa tidak berhak mengawasi, biaya manajemen besar, (sering rapat koordinasi). 

Tabel 10 
Renovasi Bangunan Sekolah: SD, SMP, SMA yang Direncanakan 

 
No Uraian SD SMP SMA Analisis 
1 Keinginan merenovasi 100% 100% 100% SD prioritas 
2 Luas bangunan: 

� Rerata 
� Maksimal 
� Minimal 

 
447 m2 

1.728 m2 

56 m2 

 
877 m2 

4.187 m2 

50 m2 

 
843 m2 

2.240 m2 

100 m2 

Luas renovasi 
sebanding luas 
bangunan masing-
masing  

3 Harga per meter persegi 615 rb 615 rb 615 rb Diperinci riel 
4 Besar biaya renovasi: 

� Rerata tersedia 
� Kebutuhan biaya rerata 
� Kekurangan dana 

 
10,8 jt 
160,5 jt 

93% 

 
67,5 jt 

379,7 jt 
83% 

 
87 jt 

225 jt 
62% 

Biaya renovasi 
sebanding 
kemampuan 
sekolah  

5 Pembagian (sharing) dana 
� Empirik (Masy:Pemerth) 
� Ideal 

 
1 : 16 
Lokus 

 
1 : 8 

Lokus 

 
1 : 6 

Lokus 

Berdasar 
pengalaman rehab 

6 Pelaksanaan pekerjaan: 
� Swakelola 
� Diborongkan 

 
84% 
16% 

 
92% 
8% 

 
81% 
19% 

 
Swakelola lebih 
disukai 

Jumlah sampel: 16 provinsi, SD=32, SMP=32, SMA=32 
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3. Pelaksanaan Renovasi 

a. Perencanaan, Perancangan, dan Perijinan 

Kegiatan perencanaan, perancangan dan perijinan merupakan bagian awal dari 

langkah renovasi gedung sekolah. Pengertian perencanaan dalam konteks renovasi 

adalah kerja persiapan berupa pernyataan ide baik melalui warga sekolah maupun mitra 

sekolah (Komite sekolah, Masyarakat lingkungan, Perusahaan, dan Instansi vertikal), 

pembentukan kepanitiaan, koordinasi, persiapan lahan, persiapan bahan, serta 

pembagian tugas. Perancangan adalah penuangan ide menjadi bentuk gambar dan 

kelengkapannnya untuk merenovasi bangunan. Sedangkan perijinan adalah pengajuan 

ijin IMB, ijin lahan, serta ijin-ijin yang lain dalam kaitan dengan renovasi. 

 
Tabel 11 

Perencanaan, Perancangan, dan Perijinan Renovasi 

 

Lembaga 
Perencanaan, Perancangan, dan Perijinan Renovasi 

Tidak 
membantu 

Sedikit 
membantu 

Cukup 
membantu 

Sangat 
membantu Total  

Pemda Provinsi 75 81 148 193 497 

  15.1% 16.3% 29.8% 38.8% 100.0% 

Kab/Kota 52 66 195 184 497 

  10.5% 13.3% 39.2% 37.0% 100.0% 

Komite Sekolah 28 69 138 265 500 

  5.6% 13.8% 27.6% 53.0% 100.0% 

Lembaga Lain 171 59 119 69 418 

 40.9% 14.1% 28.5% 16.5% 100.0% 

Total 326 275 600 711 1912 

 17.1% 14.4% 31.4% 37.2% 100.0% 

 
Deskripsi data kuantitatif pada Tabel 11 merupakan data keseluruhan tentang  

peran pemda provinsi, kabupaten / kota, komite sekolah, dan lembaga lain pada aspek 

perencanaan, perancangan, dan perijinan yang terkait dengan renovasi gedung sekolah. 

Peran ketiga lembaga secara bersama adalah sangat membantu (37.2%). Meskipun 

kurang dari 50% responden yang menyatakan sangat membantu, akan tetapi bila 

digabungkan dengan responden yang menyatakan cukup membantu (31.4%), maka 

kriteria peran pemda, komite sekolah dan lembaga lain menjadi 68.6% atau lebih dari 

setengah responden menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut telah aktif 
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membantu kelancaran pekerjaan perencanaan, perancangan dan perijinan renovasi 

gedung sekolah. Deskripsi data peran setiap lembaga adalah sebagai berikut; 

 
Peran Pemda Provinsi 
1. Membantu perijinan renovasi 
2. Membantu menentukan skala prioritas sekolah agar tepat sasaran 
3. Membantu konsultasi rancangan bangunan 
4. Membantu pembebasan lahan 
 
Peran Pemda Kabupaten / Kota 
1. Membantu perijinan dan persiapan RKB 
2. Merekomendasi usulan proposal dan mengarahkan sesuai skala prioritas 
3. Membantu perencanaan dan perancangan renovasi 
4. Mengkoordinasikan bantuan renovasi dari Pusat 
 
Peran Komite Sekolah  
1. Membantu sosialisasi renovasi ke orang tua dan masyarakat 
2. Membantu membuat proposal renovasi 
3. Membantu merencanakan, merancang renovasi 
4. Memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam persiapan renovasi 

 
Peran Lembaga Lain  
1. Alumni dan masyarakat lingkungan ikut merencanakan renovasi  
2. Camat dan Kades / Lurah ikut memperlancar perencanaan dan perijinan renovasi 
3. SMK membantu merancang bangunan renovasi 
4. Perguruan Tinggi lewat dosen mitra ikut merencanakan dan merancang 

 
 

b. Pelaksanaan Renovasi 

Pelaksanaan renovasi adalah kegiatan setelah kegiatan persiapan (perancanaan, 

perancangan dan perijinan). Kegiatan utamanya adalah membangun dan memperbaiki 

renovasi gedung sekolah, menggunakan dana yang sudah disiapkan. Berdasarkan 

kegiatan tersebut, pelaksanaan renovasi termasuk komponen untuk menjawab jumlah 

dana yang sudah dimiliki untuk merenovasi gedung sekolah. 
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Tabel 12 
Pelaksanaan Renovasi 

 

Lembaga 
Pelaksanaan Renovasi 

Tidak 
membantu 

Sedikit 
membantu 

Cukup 
membantu 

Sangat 
membantu Total  

Pemda Provinsi 82 72 165 169 488 

  16.8% 14.8% 33.8% 34.6% 100.0% 

Kab/Kota 68 84 183 155 490 

  13.9% 17.1% 37.3% 31.6% 100.0% 

Komite Sekolah 35 60 148 251 494 

  7.1% 12.1% 30.0% 50.8% 100.0% 

Lembaga Lain 170 62 106 50 388 

 43.8% 16.0% 27.3% 12.9% 100.0% 

Total 355 278 602 625 1860 

 19.1% 14.9% 32.4% 33.6% 100.0% 

 
Berdasarkan Tabel 12 menunjukkan deskripsi data keseluruhan peran pemda 

provinsi, kabupaten/kota, komite sekolah dan lembaga lain terhadap pelaksanaan 

renovasi gedung sekolah. Secara keseluruhan, peran lembaga-lembaga tersebut sangat 

membantu (33.6%). Bila dilihat dari peran cukup membantu (32.4%), maka  gabungan 

kedua peran tersebut menjadi 66%. Kondisi tersebut menyiratkan bahwa lebih dari 50% 

lembaga-lembaga tersebut aktif membantu melaksanakan renovasi gedung sekolah. 

Peran tiap lembaga terhadap pelaksanaan renovasi adalah sebagai berikut,  

 

Peran Pemda Propinsi 
1. Membantu melancarkan usulan dan pelaksanaan renovasi 
2. Bantuan langsung membanguan RKB dan Laboratorium 
3. Menyiapkan dana dari RABD 
4. Diserahkan ke Dinas Teknis/Kimpraswil 

 

 
Peran Pemda Kabupaten/Kota 
1. Dari segi perhatian cukup, dari segi dana terbatas 
2. Memberikan sumbangan teknis dan perijinan (IMB) 
3. Komitmen dengan alokasi dana untuk renovasi dan pembangaunan 
4. Belum pernah merealisasikan pelaksanaan renovasi   
 
Peran Komite Sekolah 
1. Aktif membantu dalam pelaksanaan renovasi 

2. Ketika ada bantuan imbal swadya dari pusat 
3. Komite sepenuhnya membantu lewat pengerahan masyarakat 
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4. Membantu melalui tenaga kerja dan material / bahan bangunan setempat 
 
Peran Lembaga Lain 
1. Alumni (IKA) 
2. Bantuan perusahaan 
3. Dari segi dana tdk ada kecuali tenaga 
4. Masyarakat sekitar sekolah  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, pelaksanaan renovasi 

gedung sekolah sebagian besar dilakukan dengan model swakelola. Beberapa alasan 

yang mendasarinya adalah dengan swakelola dapat menghemat biaya, bangunan aman 

/ kuat, mudah pengawasan, serta tepat waktu. Kondisi tersebut dapat terjadi karena 

warga sekolah yang lebih tahu kondisi kerusakan sekolah, dan ikut merasa memiliki. 

Pelaksanaan renovasi melalui pembentukan panitia renovasi seklah. Komite sekolah dan 

kepala sekolah bekerjasama. Karena dikerjakan sendiri, maka kegiatan renovasi dapat 

bertahap sesuai ketersediaan dana.  

Pengawasan renovasi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan komite. Selain itu, 

pengawasan juga dapat melibatkan instansi teknis (dinas PU / Kimpraswil) di daerahnya, 

serta memberdayakan pengawas sekolah dengan membentuk panitia pengawas 

renovasi gedung sekolah. 

Bentuk bantuan renovasi yang biasa diterima oleh sekolah adalah tenaga kerja. 

Tenaga kerja disini merupakan bentuk partisipasi dari warga sekolah yaitu guru, siswa 

dan orang tua siswa. Selain tenaga, bantuan juga berupa bahan atau material bangunan 

(seme, batu, pasir dll). Sedangkan bantuan dalam bentuk uang masih relatif sedikit, 

khususnya pada sekolah-sekolah di daerah terpencil atau pelosok. 

 
c. Pengawasan Renovasi 

Pengawasan dan renovasi gedung sekolah adalah kegiatan pengawasan baik 

dalam penggunaan dana maupun standarisasi pelaksanaan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Kegiatan ini meskipun bersifat sangat teknis, akan tetapi membutuhkan 

ketegasan dan tindakan yang berkelanjutan agar hasil renovasi sesuai dengan tujuan 

perancangan bangunannya. 
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Tabel 13 
Pengawasan  Renovasi 

 

Lembaga 
Pengawasan  Renovasi 

Tidak 
membantu 

Sedikit 
membantu 

Cukup 
membantu 

Sangat 
membantu Total  

Pemda Provinsi 84 71 169 165 489 

  17.2% 14.5% 34.6% 33.7% 100.0% 

Kab/Kota 50 83 201 150 484 

  10.3% 17.1% 41.5% 31.0% 100.0% 

Komite Sekolah 21 53 177 241 492 

  4.3% 10.8% 36.0% 49.0% 100.0% 

Lembaga Lain 163 72 97 46 378 

 43.1% 19.0% 25.7% 12.2% 100.0% 

Total 318 279 644 602 1843 

 17.3% 15.1% 34.9% 32.7% 100.0% 

 
Deskripsi data keseluruhan menunjukan peran pemda propinsi, kabupaten/kota, 

komite sekolah, dan lembaga lain terhadap pengawasan renovasi sekolah cukup 

membantu (34.9%).  Presepsi sangat membantu hanya sebesar 32.7%, tetapi menurut 

responden, masih ada yang perannya tidak membantu (17.3%) terhadap pengawasan 

renovasi.  

Kegiatan pengawasan ternyata lembaga komite sekolah perannya sangat 

membantu (49.0%). Sedangkan peran pemda baik propvinsi (34.6%) maupun 

kabupaten/kota (41.5%) berperan cukup membantu.  

Peran Pemda Propinsi 
1. Pengawasan sesuai aturan 
2. Memanfaatkan lembaga yang sudah ada (Bawasda) 
3. Monitoring dan Evaluasi 
4. Kurang mengevaluasi kegiatan renovasi 

 
Peran Pemda Kabupaten/Kota  
1. Ada kontrol yang berkelanjutan untuk melihat perkembangan pelaksanaan renovasi 
2. Melalui instansi terkait waktu pengawasan saat pelaksanaan (Bawasda) 
3. Mengawasi pelaksanaan sesuai RAB 
4. Belum terjadwal 
 
Peran Komite Sekolah 

1. Bersama pihak sekolah mengawasi pelaksanaan pembangunan 
2. Membantu pengawasan tukang 
3. Supaya jangan terjadi salah faham antara orangtua murid dengan pejabat sekolah 
4. Penjaga kebocoran saja 
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Peran Lembaga Lain 
1. IKA 
2. LSM mempunyai peranan dalam pengawasan sehingga penggunaan dana dapat 

dikontrol 
3. Dewan pendidikan sebagai pengawas independen 
4. SMK, pengawasan pembangunan/bahan 
 

Hasil wawancara tentang tentang peran pengawas kaitannya dengan program 

renovasi gedung sekolah adalah melakukan pelaporan kondisi sekolah dan menjadi 

bagian sistem pengawasan renovasi gedung sekolah. Kenyataannya, pengawas sekolah 

hanya berhubungan dengan proses pembelajaran, kinerja kepala sekolah, dan 

perangkat KBM. Pengawas sekolah belum sampai pada pengawasan dan pelaporan fisik 

kondisi gedung sekolah. Ditinjau dari frekuensi kehadiran melaksanakan monitoring, 

beberapa pengawas sekolah hanya datang pada saat menjelang dan selama proses 

UAS, bahkan ada yang jarang datang karena faktor transportasi di daerah pedalaman.  

 
D. Kemampuan Pendanaan 

1. Besar dana Renovasi 
 

Besarnya dana renovasi gedung sekolah bervariasi tergantung  kondisi geografi 

dan sosial ekonomi daerah setempat. Untuk memperoleh besaran yang relatif 

representatif, dasar estimasi biaya bangunan mengacu kepada analisis harga satuan 

pekerjaan yang telah dilakukan oleh dinas pekerjaan umum daerah yang didukung oleh 

survei upah tenaga dan harga bahan bangunan setempat.  Harga satuan pekerjaan yang 

digunakan sebagai patokan standar harga dipilih pada komponen konstruksi yang umum 

digunakan untuk gedung sekolah.  Satuan pekerjaan yang lazim untu bangunan sekolah 

ternyata hampir serupa diseluruh daerah, satuan pekerjaan pokok terdiri 20 komponen 

dengan perincian analisis pada Tabel 14. 

 
Harga masing-masing komponen pekerjaan ternyata bervariasi pada setiap 

provinsi dan sebarannya tidak mengikutu pembagian geografi yang teratur seperti 

misalnya pembagian wilayah waktu di geografi Indonesia.  Provinsi Irian Jaya Barat 

muncul paling besar biaya satuan pekerjaannya yang berlipat hampir tigakali lipat harga 

terendah Provinsi Jawa Tengah.  Indeks terendah zona 1 dengan rentang antara 1 – 1,3 

berturut-turut adalah Jateng, Jatim, NTB, DKI, Kalbar, Sulteng, Sultenggara dan Sulut.  
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Zona 2 dengan rentang indeks 1,31 – 1,60 terdiri atas Sulteng, Sumsel, Bali, Sulsel, 

Sumbar, Kalteng, Kaltim dan Riau.  Sedangkan indeks tertinggi adalah provinsi Irian 

Jaya yang berada di zona 6. Nilai indek harga satuan pekerjaan ini dapat digunakan 

sebagai dasar penentuan besarnya bantuan secara proporsional untuk keperluan rehab 

bangunan sekolah.  
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Tabel 14 
Harga Satuan Pekerjaan (dalam ribuan rupiah) 

 

No 
Jenis Satuan 

Pekerjaan 
Irja Kaltim NTB Sulteng Sultenggr Sulut Sumsel Jateng Bali DKI Jatim Kalbar Sumbar Kalteng Riau Sulsel 

1 Pengukuran 56  31  30  45  44  45  43  25  30  40 38  26  34  43  50  35  

2 Galian 46  42  20  35  34  41  16  16  30  25 14  29  17  30  30  20  

3 Pondasi batu kali 863  487  310  498  395  450  531  219  287  365 340  280  580  684  636  438  

4 Pasangan batu bata 1,189  1,150  348  395  339  350  530  391  507  431 347  488  340  430  450  438  

5 Beton bertulang 6,099  3,250  4,288  3,600  3,500  3,700  3,233  2,172  3,113  2,900 2,700  2,973  5,696  4,500  4,857  3,375  

6 Beton kosong 1,235  565  534  585  425  440  736  450  500  409 403  450  799  725  758  425  

7 Plester tembok 133  36  20  25  25  25  27  22  25  20 18  23  59  67  70  26  

8 Struktur atap 4,790  2,500  3,418  2,990  2,500  2,535  3,971  3,100  4,000  4,100 3,179  3,817  4,410  3,988  4,250  2,320  

9 Penutup atap 93  47  55  64  56  59  46  31  60  74 64  39  44  43  51  49  

10 Plafon 125  69  79  75  66  65  130  60  65  63 51  84  66  61  68  55  

11 Kusen 4,538  4,317  4,250  3,472  3,155  3,220  4,581  4,678  7,000  6,872 4,302  2,000  5,421  2,890  5,290  3,220  

12 Kaca 184  130  110  121  102  91  78  45  90  82 68  103  95  83  100  91  

13 Daun pintu 831  241  273  370  475  473  463  350  500  411 250  650  319  348  327  173  

14 Tegel lantai 198  153  90  95  42  95  53  52  70  72 64  65  117  75  114  76  

15 Tegel dinding 184  147  100  93  78  90  95  85  75  77 66  70  123  93  105  72  

16 Cat tembok 48  26  22  28  28  27  29  26  60  29 21  24  21  25  25  47  

17 Cat kayu 64  22  23  51  48  34  33  33  40  46 26  30  28  51  41  55  

18 Pasang closet 300  303  250  250  200  200  339  200  225  249 201  250  250  270  300  980  

19 Septik 7,109  1,500  2,500  2,250  1,250  1,250  2,553  2,500  3,750  2,750 2,100  2,250  2,500  2,700  2,500  2,000  

20 Titik lampu 198  150  75  70  150  150  124  63  85  127 125  125  120  150  138  160  
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Tabel 15 
Indeks Harga Satuan Pekerjaan 

                  

No 
Jenis Satuan 

Pekerjaan 
Irja Kaltim NTB Sulteng Sultenggr Sulut Sumsel Jateng Bali DKI Jatim Kalbar Sumbar Kalteng Riau Sulsel 

1 Pengukuran 1.5 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 1.1 0.7 0.8 1.1 1.0 0.7 0.9 1.1 1.3 0.9 

2 Galian 3.4 3.0 1.4 2.5 2.5 3.0 1.1 1.2 2.2 1.8 1.0 2.1 1.2 2.2 2.2 1.4 

3 Pondasi batu kali 2.5 1.4 0.9 1.5 1.2 1.3 1.6 0.6 0.8 1.1 1.0 0.8 1.7 2.0 1.9 1.3 

4 Pasangan batu bata 3.4 3.3 1.0 1.1 1.0 1.0 1.5 1.1 1.5 1.2 1.0 1.4 1.0 1.2 1.3 1.3 

5 Beton bertulang 2.3 1.2 1.6 1.3 1.3 1.4 1.2 0.8 1.2 1.1 1.0 1.1 2.1 1.7 1.8 1.3 

6 Beton kosong 3.1 1.4 1.3 1.5 1.1 1.1 1.8 1.1 1.2 1.0 1.0 1.1 2.0 1.8 1.9 1.1 

7 Plester tembok 7.6 2.1 1.1 1.4 1.4 1.4 1.6 1.2 1.4 1.1 1.0 1.3 3.4 3.8 4.0 1.5 

8 Struktur atap 1.5 0.8 1.1 0.9 0.8 0.8 1.2 1.0 1.3 1.3 1.0 1.2 1.4 1.3 1.3 0.7 

9 Penutup atap 1.5 0.7 0.9 1.0 0.9 0.9 0.7 0.5 0.9 1.2 1.0 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 

10 Plafon 2.4 1.4 1.5 1.5 1.3 1.3 2.6 1.2 1.3 1.2 1.0 1.7 1.3 1.2 1.3 1.1 

11 Kusen 1.1 1.0 1.0 0.8 0.7 0.7 1.1 1.1 1.6 1.6 1.0 0.5 1.3 0.7 1.2 0.7 

12 Kaca 2.7 1.9 1.6 1.8 1.5 1.3 1.2 0.7 1.3 1.2 1.0 1.5 1.4 1.2 1.5 1.3 

13 Daun pintu 3.3 1.0 1.1 1.5 1.9 1.9 1.9 1.4 2.0 1.6 1.0 2.6 1.3 1.4 1.3 0.7 

14 Tegel lantai 3.1 2.4 1.4 1.5 0.7 1.5 0.8 0.8 1.1 1.1 1.0 1.0 1.9 1.2 1.8 1.2 

15 Tegel dinding 2.8 2.2 1.5 1.4 1.2 1.3 1.4 1.3 1.1 1.2 1.0 1.1 1.9 1.4 1.6 1.1 

16 Cat tembok 2.3 1.2 1.1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.2 2.9 1.4 1.0 1.1 1.0 1.2 1.2 2.2 

17 Cat kayu 2.5 0.8 0.9 2.0 1.8 1.3 1.3 1.3 1.5 1.8 1.0 1.1 1.1 2.0 1.6 2.1 

18 Pasang closet 1.5 1.5 1.2 1.2 1.0 1.0 1.7 1.0 1.1 1.2 1.0 1.2 1.2 1.3 1.5 4.9 

19 Septik 3.4 0.7 1.2 1.1 0.6 0.6 1.2 1.2 1.8 1.3 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 1.0 

20 Titik lampu 1.6 1.2 0.6 0.6 1.2 1.2 1.0 0.5 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.1 1.3 

  Indeks rata-rata 2.7 1.5 1.2 1.4 1.2 1.3 1.4 1.0 1.4 1.3 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.4 
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Tabel 16 

Urutan Indeks Harga Satuan Pekerjaan 
 

Zona Provinsi Indeks 
1 Jateng 0.99 
1 Jatim 1.00 
1 NTB 1.17 
1 DKI 1.27 
1 Kalbar 1.22 
1 Sultenggr 1.22 
1 Sulut 1.28 
2 Sulteng 1.35 
2 Sumsel 1.37 
2 Bali 1.39 
2 Sulsel 1.39 
2 Sumbar 1.44 
2 Kalteng 1.49 
2 Kaltim 1.51 
2 Riau 1.59 
6 Irja 2.67 

 
Keterangan: 
Zona 1 : < 1.30 
Zona 2 : 1.31 - 1.60 
Zona 3 : 1.61 - 1.90 
Zona 4 : 1.91 - 2.20 
Zona 5 : 2.21 - 2.50 
Zona 6 : > 2.50 

 
 
2. Pendanaan Renovasi 

Pendanaan renovasi adalah semua kegiatan renovasi yang membutuhkan 

pendanaan. Besaran dana untuk renovasi merupakan keberhasilan warga sekolah, 

pemda kabupaten/kota, dan pemda provinsi menyiapkan dana renovasi sebagai modal 

untuk kegiatan renovasi sekolah. 
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Tabel 17 
Peran Lembaga Pada Pendanaan Renovasi 

 

Lembaga 
Pendanaan Renovasi 

Tidak 
membantu 

Sedikit 
membantu 

Cukup 
membantu 

Sangat 
membantu Total  

Pemda Provinsi 79 77 119 208 483 

  16.4% 15.9% 24.6% 43.1% 100.0% 

Kab/Kota 73 81 156 164 474 

  15.4% 17.1% 32.9% 34.6% 100.0% 

Komite Sekolah 59 79 125 211 474 

  12.4% 16.7% 26.4% 44.5% 100.0% 

Lembaga Lain 203 51 70 33 357 

 56.9% 14.3% 19.6% 9.2% 100.0% 

Total 414 288 470 616 1788 

 23.2% 16.1% 26.3% 34.5% 100.0% 

 
 

Secara keseluruhan responden, peran pemda, komite sekolah, dan lembaga lain 

menurut persepsi responden adalah sangat membantu (34.5%). Besaran ini merupakan 

besaran paling tinggi diantara keempat persepsi yang disediakan. Meskipun sebagian 

besar responden memiliki persepsi membantu pendanaan, akan tetapi masih ada 

responden yang menyatakan peran lembaga-lembaga tersebut kurang bahkan tidak 

membantu dalam pendanaan renovasi. 

Bila dilihat berdasarkan pernyataan sangat membantu antara peran pemda 

provinsi (pemerintah pusat) 43.1% dan komite sekolah 44.5%, ternyata besaran 

tersebut hampir sama, artinya pendanaan dari pusat tetap sangat dibutuhkan, akan 

tetapi pihak sekolah dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah dapat melaksanakan 

swakelola untuk renovasi gedung sekolah. 

 
Peran Pemda Propinsi 
1. 50 – 75 % dari dana yang diperlukan 
2. APBD 50 juta / lokal (ruang) 
3. ikut membantu dlm pembangunan lewat dana LOAN, IDB yg langsung dananya 

lewat provinsi 
4. dana yg diberikan lewat Dinas Prop.sangat minim karena sekolah2 banyak yg 

membutuhkan 
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Peran Pemda Kabupaten/Kota 
1. Alokasi dana yg diberikan sangat sedikit 
2. Melalui dana rutin sekitar 20% - 50 % 
3. Sebagai fasilitator 
4. Diajukan untuk mendapatkan bantuan dana berdasarkan proposal  
 
Peran Komite Sekolah 
1. 20%-50% dana pembangunan physik berasal dari komite (sekolah mampu) dan 1% 

– 15% (sekolah tdk mampu) 
2. karena dana minim maka bantuan komite lewat pengerahan massa yg sifat gotong 

royong tenaga dan bahan untuk membantu sekolah 
3. menyediakan dana sharing dalam pembanguna RKB 
4. mencarikan dana dalam lingkungan masyarakat (donatur2 lainnya) 
 
Peran Lembaga Lain 
1. Donatur tidak mengikat 
2. Masyarakat, jasa/tenaga bantuan dalam pelaksanaan pekerjaan / gotong royong 
3. Peran unsur lain termasuk aparat pemerintah desa, cukup membantu dlm 

mengkomunikasikan kebutuhan sekolah terhadap masyarakat 
4. Alumni dengan besaran berkisar antara 20-30% dari dana keseluruhan (bagi 

sekolah mampu) 

 

Hasil wawancara yang dilaksanakan menemukan berbagai masalah dalam 

pendanaan renovasi. Sharing dana untuk renovasi sekolah antara pusat : propinsi : 

kab/kota : sekolah, sangat bervariasi, akan tetapi secara keseluruhan dapat ditentukan 

bekisar antara 50–70% pusat, 20–30% propinsi, 10–20% kab/kota, dan antara 0-10% 

dari sekolah. 

Kendala dalam pencairan dana adalah birokrasi yang agak berbelit, memerlukan 

aturan yang jelas dan transparan. Selain itu dana yang seharusnya sudah ditentukan 

berdasarkan rapat komite sekolah (orang ua siswa) sulit dikumpulkan atau direalisasikan 

pada saat pengumpulan atau penagihan kepada mereka. Kondisi tersebut sangat 

memperlambat pelaksanaan renovasi sekolah. Karena harus menunggu dan mencarikan 

tambahan dana untuk melengkapi kebutuhan yang sudah dialokasikan. Selain birokrasi 

yang masih berbelit, hambatan lain dalam pengumpulan dana adalah tingat kesadaran 

masyarakat terhadap pendidikan masih kecil terutama pada masyarakat dengan tingkat 

penghasilan di bawah rata-rata perkapita nasional. Selain itu ada anggapan bahwa 

sekolah adalah tanggungjawab pemerintah, sehingga orang tua tidak perlu lagi 

memikirkan biaya pendidikan. Dipihak pemerintah sendiri dalam persetujuan pendanaan 

masih sering tidak melengkapi kebutuhan dana yang diminta, atau antara dana yang 
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dibutuhkan tidak sesuai dengan dana yang disetujui pemerintah. Kendala lain yang 

menghambat adalah ketersediaan material yang tidak selalu ada, terutama dipelosok 

Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Tinjauan harga material juga sangat 

berpengaruh. Dana yang diberikan sering tidak memperhatikan estimasi harga material 

di daerah, yang ternyata sangat bervariasi. Sehingga dana tersebut sering tidak cukup 

bila sudah dibelikan material bangunan. 

Tinjauan partisipasi masyarakat untuk pendanaan menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden menyatakan kurang, karena masih bersifat sumbangan sukarela. 

Beberapa sekolah bahkan menyatakan selama ini belum pernah melaksanakan renovasi 

gedung sekolah dengan biaya selain dari pemerintah. Bahkan sekolah yang pernah 

melaksanakan renovasi gedung sekolah dengan dana masyarakat, sekarang sudah tidak 

lagi karena telah masuknya dana BOS yang ternyata sangat kecil besarannya sehingga 

tidak mencukupi untuk kegiatan renovasi. 

 

E. Penggalian Sumber Dana 

Penggalangan dana adalah kegiatan sekolah mengumpulkan dana untuk 

renovasi selain dana yang diperoleh melalui usulan sekolah ke pemda atau emerintah 

pusat. Kegiatan tersebut meliputi pembentukan kepanitiaan, pembuatan proposal, 

sosialisasi, baik langsung dalam bentuk permintaan dana maupun melalui pendirian 

suatu unit usaha untuk memperoleh bantuan dana. 

 
Deskripsi data secara keseluruhan yaitu peran pemda, komite sekolah dan 

lembaga lain dalam penggalangan dana ternyata tidak besar, bahkan 42.6% responden 

menyatakan mereka tidak membantu penggalangan dana. Bila dilihat pada pernyataan 

sedikit membantu (19.9%), maka lebih dari setengah responden menyatakan peran 

lembaga tersebut kurang peduli pada kegiatan penggalangan dana, dan hanya  20.8% 

responden menyatakan lembaga-lembaga tersebut sangat membantu.  
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Tabel 18 
Penggalian Dana Renovasi 

 

Lembaga 
Penggalangan Dana Renovasi 

Tidak 
membantu 

Sedikit 
membantu 

Cukup 
membantu 

Sangat 
membantu Total  

Pemda Provinsi 179 56 96 73 404 

  44.3% 13.9% 23.8% 18.1% 100.0% 

Komite Sekolah 117 62 91 140 410 

  28.5% 15.1% 22.2% 34.1% 100.0% 

Lembaga Lain 179 37 65 19 300 

 59.7% 12.3% 21.7% 6.3% 100.0% 

Total 475 155 252 232 1114 

 42.6% 13.9% 22.6% 20.8% 100.0% 

 
 
Peran Pemda Propinsi / Kabupaten/ Kota 
1. Membentuk panitia penggalangan dana 
2. Melalui DAK dengan skala prioritas 
3. Pemda memberi penataran bagaimana mendirikan unit usaha sekolah 
4. Bantuan bagi sekolah di lokasi bencana 
 

Peran Komite Sekolah 
1. Menyebarkan proposal sumbangan perbaikan sekolah 
2. Melalui unit usaha Kantin, Koperasi, Pengadaan pakaian sekolah 
3. Menghimpun Sumbangan sukarela ortu siswa 
4. Memberi konsultasi pada sekolah tentang pencarian dana 
 

Peran Lembaga Lain 

1. Perusahaan sekitar sekolah (PT CPI, CPJ, PLN) 
2. Masyarakat dan sekitar sekolah 
3. Alumni 
4. Donatur dari pengusaha 
 

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya menghimpun dana 

untuk renovasi sekolah telah dilaksanakan melalui penerimaan siswa baru, siswa lama 

melalui iuran dana pembangunan gedung sekolah. Selain itu, membentuk panitia 

pengumpulan dana melalui pembuatan proposal yang disampaikan pada berbagai 

kalangan masyarakat. 

Usaha lain yang telah dilaksanakan adalah memberdayakan kemampuan sekolah 

dengan mengelola lahan sekolah dijadikan kebun dan kolam ikan, mengelola kantin 

sekolah, membuka usaha foto copy, dan  menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk 
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memanfaatkan potensi sekolah. Selain mengajukan proposal pada sponsor yaitu untuk 

pengecatan dinding, pembuatan kusen pintu jendela, pemasangan AC dan berbagai 

kegiatan pelengkap lainnya, panitia juga menggalang dana melalui kekuatan alumni 

sekolah yang berhasil. Upaya menghimpun dana yang paling utama adalah membentuk 

panitia pembuatan proposal yang ditawarkan oleh diknas pusat, melalui berbagai 

program pengembangan dan pembinaan sekolah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Jumlah ruang dalam kondisi baik adalah 345.212 ruang kelas pada jenjang SD, 

114.950 pada jenjang SMP, dan 42.856 ruang kelas pada jenjang SMA.  

2. Ruang kelas yang rusak ringan dan rusak berat adalah 257.257 dan 215.935 pada 

jenjang SD, 19.651 dan 7.228 pada jenjang SMP, 4.100 dan 1.468 pada jenjang 

SMA. 

3. Jumlah ruang rusak untuk ruang kelas dari 24 sampel rerata ada 5,3 ruang (28%), 

yang rusak berat 22%. Jumlah ruang rusak untuk ruang kelas dari 26 sampel rerata 

ada 38%, yang rusak berat 61%. Jumlah ruang rusak untuk ruang kelas dari 22 

sampel rerata ada 52%, yang rusak berat 48%.   

4. Penyebab kerusakan bangunan sebagian besar disebabkan oleh umur bangunan (SD 

85%, SMP 81%, dan SMA 95%). Lama kerusakan rerata untuk SD 8,5 tahun, SMP 5 

tahun dan SMA 5,3 tahun.  

5. Dari seluruh bangunan sekolah yang rusak, sebagian besar terjadi pada konstruksi 

atap berupa kebocoran dan kelapukan struktur (SD 92%, SMP 87%, dan SMA 95%). 

6. Bangunan yang telah direnovasi untuk SD, SMP dan SMA dari 81 sampel terperinci: 

rehab berat 15 sekolah (18,5%), rehab ringan 55 sekolah (67,9%) dan belum 

pernah direhab 11 sekolah (13,6%).   

7. Besarnya biaya renovasi untuk SD rerata 102,6 juta, biaya maksimal 300 juta dan 

biaya minimal 5 juta rupiah.  Untuk SMP, biaya renovasi rerata 117 juta, biaya 

maksimal 652 juta dan biaya minimal 11 juta rupiah.  Sedangkan untuk SMA, biaya 

renovasi rerata 176 juta, biaya maksimal 1.766 juta dan biaya minimal 5 juta rupiah. 

8. Sumber biaya renovasi hanya dari pemerintah dan masyarakat, dana dari 

masyarakat diorganisasikan melalui Komite Sekolah, Bantuan orangtua dan lain-lain.  

Perbandingan besarnya biaya yang bersumber dari pemerintah dan yang bersumber 

dari masyarakat antara SD, SMP dan SMA berbeda cukup signifikan.   

9. Pelaksanaan renovasi untuk SD secara swakelola 40% dan dengan cara diborongkan 

60%. Untuk SMP, dengan cara swakelola 60% dan dengan cara diborongkan 40%. 

Sedangkan untuk SMA, swakelola 55% dan dengan cara diborongkan 45%.  Ada 
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kecenderungan pelaksanaan renovasi secara swakelola, karena bila diambil rerata 

ketiga jenjang 60% swakelola dan sisanya 40% diborongkan. 

10. Dana rehab yang tersedia untuk 4 SD rerata 10,8 juta dari kebutuhan 9 sekolah 

rerata 160,5 juta, ini berarti kekurangan dananya rerata sebesar 93% dari 

kebutuhan rehab.  Untuk SMP, dari 11 sekolah tersedia rerata 67,5 juta dari 

kebutuhan 10 sekolah  rerata 379,7 juta, ini berarti kekurangan dananya rerata 

sebesar 83% dari kebutuhan rehab. Sedangkan untuk SMA, dari 11 sekolah tersedia 

rerata 87 juta dari kebutuhan 10 sekolah  rerata 225 juta, ini berarti kekurangan 

dananya rerata sebesar 62% dari kebutuhan rehab.   

11. Besarnya dana renovasi gedung sekolah bervariasi tergantung  kondisi geografi dan 

sosial ekonomi daerah setempat. Indeks terendah zona 1 dengan rentang antara 1 – 

1,3 berturut-turut adalah Jateng, Jatim, NTB, DKI, Kalbar, Sulteng, Sultenggara dan 

Sulut.  Zona 2 dengan rentang indeks 1,31 – 1,60 terdiri atas Sulteng, Sumsel, Bali, 

Sulsel, Sumbar, Kalteng, Kaltim dan Riau.  Sedangkan indeks tertinggi adalah 

provinsi Irian Jaya yang berada di zona 6 dengan indeks harga sebesar 2,67. 

12. Besaran dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi untuk merenovasi 

gedung sekolah dapat dilihat dari kemampuan lembaga tersebut membantu 

pendanaan yang berkisar antara 50%-70% dari keseluruhan dana renovasi yang 

dibutuhkan. Sedangkan dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkisar antara 

20%-50%. 

13. Sharing dana antara komite sekolah dengan pemerintah untuk membangun atau 

merenovasi gedung sekolah dapat dilihat dari kemampuan komite sekolah 

menyediakan dana renovasi yaitu sekitar 35% bagi sekolah yang mampu dan 1 % 

bagi sekolah yang tidak mampu. Sisa dana yang harus disediakan merupakan 

besaran perkiraan dana yang menjadi selisih kemampuan pendanaan antara sekolah 

dan pemerintah. 

14. Sumber dana renovasi yang diperoleh sekolah berasal dari pemda diambil dari APBD,  

PAD, serta koordinasi Loan berbagai lembaga bantuan asing. Sumber penggalian 

dana terbesar setelah pendanaan dari pemda berasal dari komite sekolah dengan 

membuka unit usaha serta usaha penggalangan dana melalui pemberdayaan orang 

tua siswa dan masyarakat. 
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B. Rekomendasi 

1. Kerusakan ruang dan gedung sekolah sebagian besar di sekolah dasar. Prioritas 

kebijakan alokasi dana renovasi pemerintah ditujukan untuk sekolah dasar. 

2. Renovasi atap perlu memperhatikan konstruksi yang sesuai dengan iklim di 

Indonesia, terutama yang terkait dengan pemilihan bahan penutup atap. Sebaiknya 

memilih bahan penutup atap yang kedap terhadap kondensi air embun agar 

konstruksi plafon di bawahnya menjadi awet. 

3. Terkait dengan adanya perbedaan indeks harga satuan pekerjaan masing-masing 

daerah, maka alokasi pendanaan renovasi dan pembangunan gedung sekolah, 

disesuaikan dengan geografi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. 

4. Pelaksanaan renovasi dan pembangunan gedung sekolah sebaiknya dalam bentuk 

swakelola karena berdasarkan pengalaman bentuk tersebut memiliki kelebihan 

dalam hal perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dan hasil pekerjaannya. 

5. Konsekuensi pelaksanaan pembangunan secara swakelola diperlukan tim 

pendampingan pembangunan yang bertugas merencanakan, mengawasi 

pelaksanaan dan melaporkan pekerjaan renovasi dan pembangunan. 

6. Agar hasil pembangunan secara swakelola ada jaminan dan pertanggungjawaban 

yang jelas dan dapat memenuhi ketentuan Kepres tahun 1980/2003 maka 

pelaksanaan pekerjaan sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga. 

7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggalian sumber dana renovasi dan 

pembangunan sekolah. 

8. Penyederhanaan birokrasi dalam kaitannya dengan pengajuan proposal rehab, 

penilaian proposal, dan pencairan dana. 

9. Mengingat wilayah geografis Indonesia berada pada daerah rawan gempa, 

perencanaan konstruksi harus diperhitungkan terhadap keamanan gempa. 

10. Untuk menghindari kerusakan bangunan sekolah terlalu parah, diperlukan diklat 

manajemen perawatan preventif gedung sekolah, terutama untuk sekolah dasar. 

 


