Pungutan Biaya Pendidikan 

SUARA GURU, Edisi Maret-April 2017

Pemerintah serius menangani korupsi di lembaga pendidikan, khususnya sekolah. Setelah mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dari segi boleh tidaknya sekolah meminta sumbangan dari orangtua siswa, kedua regulasi tersebut bertentangan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Biaya Pendidikan, yang menyatakan bahwa masyarakat dan orangtua bertanggung jawab atau boleh berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. 
Saber pungli sudah menangkap oknum guru dan staf di beberapa sekolah yang diduga melakukan pungutan liar kepada orangtua siswa, sehingga cukup membuat banyak sekolah mengambil sikap: meniadakan pungutan secara total, berhati-hati, dan tetap melakukan pungutan dengan seizin komite sekolah. Pilihan apa pun itu mempunyai dampak positif dan negatif terhadap mutu sekolah.
Dalam praktik, sekolah sulit membedakan antara pungutan (yang dilarang) dan sumbangan (yang diperbolehkan). Pungutan bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya  ditentukan oleh satuan pendidikan dasar, sedangkan sumbangan sebaliknya. Sekolah yang komitmen pada mutu tidak mungkin tidak melakukan pungutan karena dana dari pemerintah tidak memadai.  
Sekolah memerlukan partisipasi orangtua dalam peningkatan mutu layanan pendidikan karena beberapa alasan. Pertama, pemerintah tidak menanggung seluruh biaya satuan pendidikan. Biaya rutin yang dikeluarkan pemerintah meliputi gaji guru, gaji staf, bantuan operasional sekolah (BOS), dan dana isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Faktanya, BOS dan DIPA tidak bisa menutupi biaya operasional riil sekolah. Misalnya, sekolah memerlukan biaya untuk guru honorer, seragam sekolah, buku, ekstrakurikuler, bahan-bahan laboratorium, rekreasi, perpisahan, dan perlombaan siswa level nasional maupun internasional.
Kedua, sekolah memerlukan program unggulan dan fasilitas yang di atas standar minimal agar menghasilkan proses, prestasi, dan keluaran yang bermutu. Pengembangan bakat siswa memerlukan bimbingan intensif guru sehingga berprestasi di level nasional dan internasional. Upaya ini perlu didukung oleh fasilitas pendidikan dan dana yang memadai.
Sekolah memenuhi kebutuhan biaya pendidikan tersebut dari sumbangan siswa melalui rapat komite sekolah. Komite sekolah dianggap sebagai representasi orangtua siswa. Masalahnya, kondisi ekonomi setiap orangtua siswa berbeda-beda sehingga dalam beberapa kasus muncul protes dari sebagian orangtua terhadap sumbangan sekolah.
Tradisi pungutan atau sumbangan di sejumlah sekolah otomatis memetakan sekolah mahal, sekolah sedang, dan sekolah murah. Artinya, masyarakat sudah mengetahui dan bisa mengukur ke sekolah mana ia akan memasukan anak-anaknya. Itu mengapa sebagian orangtua tidak banyak mengeluhkan sumbangan sekolah karena sudah sadar konsekuensi memilih sekolah tertentu.
Pemerintah sepertinya keberatan dengan polarisasi alamiah sekolah menjadi: elit, menengah, dan bawah tersebut, sebab sekolah negeri seharusnya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pendidikan dasar dan menengah harus gratis karena pemerintah sudah menyalurkan beberapa dana rutin di atas ke sekolah negeri.   
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah melarang guru menjadi anggota komite sekolah dan melarang sekolah menarik sumbangan dari orangtua, tetapi mendorong penarikan dana dari perusahaan dan masyarakat. Pertama, keberadaan guru dalam unsur komite sekolah selama ini dinilai menjadi sebab keputusan komite lebih memihak sekolah daripada kepentingan orangtua. 
Mengeluarkan guru dari keanggotaan komite sekolah bisa menimbulkan masalah baru. Komite dan guru tidak bisa dipisahkan karena keduanya perlu menjalin komunikasi yang baik. Akan tetapi, kinerja komite perlu dikoreksi terutama tentang disparitas ekonomi orangtua siswa pada saat membicarakan sumbangan atau pungutan.  
Kedua, peran serta finansial orangtua tidak bisa dihilangkan karena sekolah memerlukan kepastian dana dari sisi kapan dan jumlah. Tidak mungkin sekolah tidak menarik dana dari orangtua selama pemerintah tidak menjamin kebutuhan sekolah yang bermutu. Solusinya, orangtua siswa yang mampu harus memberikan sumbangan kepada sekolah secara rutin. Siswa dari keluarga miskin bebas biaya selama sekolah. 
Jika tidak, bagaimana sekolah akan berjalan baik tanpa kepastian dana. Misal, sumbangan dari perusahaan atau masyarakat tidak jelas berapa jumlah dan kapan waktunya. Sekolah dan komite sekolah tidak akan mudah menggalang dana karena banyak faktor. Akan lebih mudah bagi komite sekolah membicarakan tanggung jawab pendidikan dengan para orangtua siswa yang mampu daripada meyakinkan “orang luar sekolah”.
Saya sepakat bahwa guru, staf, dan komite sekolah tidak boleh melakukan korupsi dana pendidikan. Akan tetapi melarang sekolah menggalang dana rutin dari orangtua yang mampu merupakan langkah mundur dalam mewujudkan pendidikan bermutu dan partisipasi orangtua terhadap pendidikan. 
Jika pemerintah membiarkan aparat mudah menangkap guru dan staf karena dugaan pungutan liar, maka tunggu saja saat kemunduran pendidikan Indonesia karena sekolah akan berjalan “apa adanya”. Sepanjang digunakan untuk kepentingan siswa dan sekolah, pungutan tidak bisa dilarang. Regulasi Komite Sekolah dan Saber Pungli itu bisa dijadikan alat oleh wartawan bodrek dan LSM abal-abal untuk memeras kepala sekolah yang selama ini cukup meresahkan.
 

