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Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan Ujian Semester, Tahun 2019 Biaya Ujian 

Semester Ditanggung Diknas 

 

 

 

Sumber gambar: palembang.tribunnews.com 

 

Pemerintah Kota Palembang melarang pihak sekolah untuk melakukan pungutan 

dalam bentuk apapun yang sifatnya memberatkan beban orangtua. Salah satunya 

pungutan yang dilarang, yakni uang ujian akhir semester. Pada 2019 ini, Ujian Semester 

akan ditanggung oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang. 

Melihat ketidakmampuan sekolah, membuat Dinas Pendidikan Kota Palembang 

harus menggeser pembiayaan untuk POS. "Untuk biaya Ujian Semester, baik SD 

maupun SMP pada 2019 ini akan diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD),” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Akhmad Zulinto. Dia 

juga mengatakan, larangan tersebut merujuk pada regulasi Kementerian Pendidikan 

bahwa tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apapun. 

"Jenis pungutan yang saat ini sering terdengar, misalnya SPP, biaya daftar ulang, 

uang buku atau Lembar Kerja Siswa (LKS), uang batik sekolah, uang pembangunan, 

biaya les tambahan, dan termasuk biaya ujian akhir semester," ujarnya. "Dana dari 

pemerintah daerah berasal dari APBD tingkat kabupaten/kota. Dana dari APBD 

digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah 
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yang bersangkutan, baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunan," 

jelasnya. 

Dia juga meminta sekolah untuk lebih fokus meningkatkan kualitas guru agar 

bisa mencerdaskan peserta didiknya. Dan untuk kebutuhan, pihaknya masih menghitung 

kebutuhan sekolah, misalnya mengenai ujian semester atau tengah semester. "Berapa 

besaran biaya yang dibutuhkan, sehingga bisa diakomodir oleh Dinas Pendidikan," 

tutupnya. 
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Catatan: 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang 

Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar: 

 Satuan pendidikan dasar adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib 

belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah 

Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka. (Pasal 1 

angka 1) 

 Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau 

barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau 

orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan 

jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. (Pasal 1 

angka 2) 

 Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau 

barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau 

lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak 
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memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik 

jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. (Pasal 1 angka 3) 

 Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan 

untuk pengelolaan satuan pendidikan dasar. (Pasal 1 angka 4) 

 Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau 

diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan 

pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan. 

(Pasal 1 angka 5) 

 Biaya satuan pendidikan terdiri atas: 

a. biaya investasi; 

b. biaya operasi; 

c. bantuan biaya pendidikan; dan 

d. beasiswa. (Pasal 2) 

 Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan 

masyarakat. (Pasal 3) 

 Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan: (Pasal 4 ayat (1), (2), (3), 

dan (4)) 

a. prinsip keadilan 

prinsip keadilan berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing. 

b. prinsip kecukupan 

prinsip kecukupan berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai 

penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 

c. prinsip keberlanjutan 

Prinsip keberlanjutan berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan 

secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 

 Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; 

d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik 

atau orang tua/walinya; 

e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat; 

f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau 
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g. sumber lain yang sah. (Pasal 5) 

 Pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh 

masyarakat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan 

dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran 

tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; 

b. perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada 

pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, 

komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar; 

c. dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah; dan 

d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar 

terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan dasar dan 

disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan dasar. (Pasal 8 ayat (1)) 

 Pungutan harus digunakan sesuai ketentuan dan sekurang-kurangnya 20% (dua 

puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya 

digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. (Pasal 8 ayat (1)) 

 Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau 

pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. (Pasal 9 ayat (1)) 

 Pungutan tidak boleh: 

a. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara 

ekonomis; 

b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, 

penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan; dan/atau 

c. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga 

representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun 

tidak langsung. (Pasal 11) 

 Menteri dapat membatalkan pungutan dan/atau sumbangan apabila penyelenggara 

dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai 

meresahkan masyarakat. (Pasal 13 ayat (1)) 

 Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat membatalkan pungutan dan/atau 

sumbangan apabila penyelenggara dan/atau satuan pendidikan melanggar peraturan 

perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat. (Pasal 13 ayat (2)) 

 Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana pungutan dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan 

pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan 

penyelenggara satuan pendidikan dasar. (Pasal 14 ayat (1)) 
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 Bagi satuan pendidikan dasar yang telah melakukan pungutan yang bertentangan 

dengan Peraturan Menteri ini harus mengembalikan sepenuhnya kepada perserta 

didik/orang tua/wali peserta didik. (Pasal 16 ayat (1)) 

 


