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ABSTRAK 

 

Pendidikan gratis dilatar belakangi oleh adanya fakta bahwa di Indonesia 

masih banyak  anak  khususnya usia sekolah yang tidak dapat mengenyam bangku 

pendidikan sekolah lantaran permasalahan klasik yakni tingginya biaya 

pendidikan di sekolah. Maka dari itu pemerintah melalui Mentri pendidikan 

Nasional mengeluarkan Surat Edaran Mentri Pendidikan Nasional Nomor 

186/MPN/KU/2008 tentang Bantuan Operasional Sekolah. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian 

Yuridis-Empiris. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan 

kebenaran adalah penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Yuridis-empiris adalah 

suatu penelitian yang beranjak dari kesenjangan-kesenjangan das solen (teori) 

dengan das sein (praktek atau kenyataan). 

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan skripsi ini yaitu: 

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten 

Badung sudah berjalan cukup baik. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pendidikan 

gratis ini didukung oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Khususnya 

digunakan untuk biaya operasional sekolah. Besar satuan yang diterima oleh 

sekolah termasuk untuk buku jika dihitung berdasarkan jumlah siswa yaitu bagi 

SD/SDLB sebesar Rp 800.000; per siswa per tahun. Serta bagi SMP/SMPLB 

sebesar Rp 1.000.000; per siswa per tahun. 
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ABSTRACT 

 

Free education in background by the fact that in Indonesia there are still 

many children, especially school age who can not get an education because the 

classic problem of the high cost of education in schools. Therefore the 

Government through the Minister of National Education issued Circular of 

Minister of National Education Nomor 186 / MPN / KU / 2008 about the School 

Operational Assistance. 

In writing this essay writer uses juridical-empirical research methods. 

One way that can be taken to get the truth is research juridical-empirical. 

Juridical-empirical research is a move from gaps das solen (theory) with das sein 

(practice or reality). 

The conclusions that can be drawn from this thesis are: The 

implementation of free education policy in Sub AbiansemalBadung regency has 

been running pretty well. In practice, the policy of free education is supported by 

the School Operational Assistance (BOS). Particularly used for school operating 

costs. Large units received by the school including books if calculated based on 

the number of students that for SD / SDLB Rp 800,000; per student per year. As 

well as for SMP / SMPLB Rp 1,000,000; per student per year. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah pembelajaran ilmu pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui proses pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan 

sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan 

terjadinya secara otodidak. Namun  pada hakikatnya sebagaimana tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan ahklak yang mulia serta 

keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 5 Ayat (1) mengatakan bahwa setiap warga Negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini 

dikuatkan pula dalam  pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga 

negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti 

pendidikan dasar. Dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang ini 

disebutkan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 

                                                           
        1 Hasbullah,2009, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta,   

hal. 4. 
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terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa 

memungut biaya, dan bahwa wajib belajar merupakan  tanggung jawab negara 

yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, 

dan masyarakat.   

Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut adalah pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta 

didik pada tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama) maupun satuan pendidikan lain yang sederajat. Selanjutnya sebagaimana 

terkandung dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap 

warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. Negara dalam hal ini bertugas untuk  memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) serta dari 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional 

tersebut. 

Desentralisasi merupakan  kebijakan pemberian  kewenangan kepada 

daerah untuk melaksanakan dan mengurusi keperluan dirinya sendiri. 

Desentralisasi pendidikan di Indonesia setelah otonomi daerah memberikan 

peluang untuk lebih cepat mengambil keputusan, meningkatkan partisipasi 

pelaksanaan pendidikan, dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya 

pendidikan untuk memberdayakan masyarakat.2 Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa desentralisasi 

                                                           
        2Syafaruddin, 2008, Efektivitas Kebijakan Pendidikan, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 70. 
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merupakan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan 

sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai 

dengan urusan yang didesentralisasikan. Dalam kaitan mengenai kebijakan 

pendidikan nasional terdapat dua poin khusus berkenaan dengan hal tersebut yaitu 

pertama menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang - kurangnya 20% baik 

dari APBN dan APBD sebagaimana bunyi pasal 31 ayat 4 Undang - Undang 

Dasar 1945, kedua pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang 

menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin 

tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara. 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya 

pendidikan gratis bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 (tujuh sampai 

dengan lima belas) tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sembilan tahun. 

Terkait dengan hal itu sekolah memiliki peranan penting dalam 

terselenggaranya pendidikan. Pendidikan di sekolah  merupakan salah satu 

subsistem dari keseluruhan sistem pendidikan yang ada, yakni keluarga, 

masyarakat dan sekolah. Sekolah  merupakan tempat atau wadah bagi masyarakat 

untuk menimba berbagai ilmu pengetahuan sehingga pada akhirnya dapat 

membawa manusia kearah pencerahan, penyadaran, dan perubahan perilaku 

menuju kearah yang lebih baik.  Lembaga pendidikan (sekolah) seharusnya dapat 

mengemban amanat ilmu pengetahuan untuk dapat menjawab segala 

permasalahan yang dihadapi oleh manusia dalam hidupnya.  

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten 

Badung dimulai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Badung Nomor 
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426/3495/PD/Disdikpora yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 186/MPN/KU/2008, pada tanggal 2 Desember 2008, tentang 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini ditunjukan  kepada para 

Gubernur dan para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia di mana Departemen 

Pendidikan Nasional telah menetapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Semua Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri harus 

membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah kecuali sekolah pada kategori 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf 

Internasional (SBI). Selanjutnya ditegaskan pula bahwa dalam surat edaran 

Mendiknas itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota agar 

mengendalikan pungutan biaya operasional di sekolah dasar dan sekolah 

menengah pertama swasta sehingga keluarga siswa miskin yang terdaftar pada SD 

dan SMP swasta bebas dari biaya operasional sekolah dan tidak ada pungutan 

berlebihan kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mensosialisasikan dan 

melaksanakan kebijakan BOS 2009 ini serta memberikan sanksi kepada yang 

melanggarnya. Selanjutnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

wajib memenuhi kekurangan biaya operasional sekolah dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing, jika dana BOS dari Departemen 

Pendidikan Nasional belum mencukupi untuk menggratiskan siswa SD dan SMP 

Negeri dari pungutan biaya operasional sekolah. Gubernur Bali selanjutnya 

membuat Surat Edaran Nomor 420/2787/Disdikpora, tentang biaya pendidikan 

penerimaan peserta didik baru pada jenjang SD/SMP Negeri dan sederajat pada 
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tahun ajaran baru 2009/2010, di mana sekolah negeri tidak lagi diperkenankan 

untuk memungut biaya investasi seperti biaya awal tahun, uang gedung, dan uang 

sarana prasarana pendidikan lainnya. Pembiayaan pendidikan di SD/SMP negeri 

dan swasta berpedoman pada Surat Edaran Mendiknas Nomor 186/MPN/ 

KU/2008, tanggal 2 Desember 2008, tentang Bantuan Operasional Sekolah atau 

yang disingkat dengan dana BOS. 

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam  pelaksanaan 

pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal ini direspon sangat positif oleh 

masyarakat maupun oleh pelaku pendidikan (guru dan pegawai) di sekolah baik 

dalam hal peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, maupun 

perluasan  akses pendidikan sehingga tingkat buta huruf atau tidak bersekolah 

dapat berkurang. 

Kecamatan Abiansemal adalah salah satu dari (6) wilayah kecamatan yang 

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Kecamatan Abiansemal memiliki 

luas 4.594.299 ha/m2, yang terdiri dari lahan pemukiman, persawahan, 

perkebunan, pekarangan, dan lain-lain. Tanah sawah seluas 2.803.209 ha/m2 dan 

lahan kering seluas 3.149.457 ha/m2, tanah perkebunan 967.743 ha/m2, dan tanah 

untuk fasilitas umum seluas 3.918.555 ha/m2 serta tanah hutan seluas 515 ha. 

Berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Petang, di sebelah timur dengan 

wilayah Kabupaten Gianyar, di sebelah selatan dengan Kecamatan Denpasar 

Utara, dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mengwi. 

Kecamatan Abiansemal sendiri memiliki iklim yang cukup sejuk dengan curah 

hujan 200 sampai dengan 700 mm. 
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Selanjutnya jumlah penduduk di Kecamatan Abiansemal sebanyak 88.193 

orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 24.118 KK, dengan tingkat 

pendidikan antara lain yakni usia 3-6 tahun yang belum masuk TK terdiri dari 

1.595 laki-laki dan 1.595 orang perempuan. Usia 3-6 tahun yang TK atau play 

group sejumlah 695 orang laki-laki dan 736 orang perempuan. Usia 7-18 tahun 

yang tidak pernah sekolah sejumlah 505 orang laki-laki dan 407 orang 

perempuan. Jumlah penduduk yang hanya tamat SD sederajat 808 orang laki-laki 

dan 795 orang perempuan. Pada usia 12-56 tahun yang tidak dapat menyelesaikan 

pendidikan sampai jenjang SMP sejumlah 725 orang. Sedangkan yang dapat 

menyelesaikan sampai jenjang SMA yakni sejumlah 2.556 orang. 

Dalam bidang mata pencaharian sebagian besar penduduk di Desa 

Abiansemal menggeluti pekerjaan sebagai Petani dengan jumlah 6.027 orang laki-

laki dan 3.145 orang perempuan, sisanya menggeluti pekerjaan sebagai buruh 

bangunan sejumlah 1.424 orang, sebagai pengerajin industri rumah tangga 

sejumlah 376 orang dan sisannya bergelut di bidang wiraswasta dan pegawai 

negeri sipil. Dilihat dari data pekerjaan tersebut dapat dilihat bahwa perekonomian 

sebagian besar penduduk di Desa Abiansemal tergolong rendah, sedangkan biaya 

kehidupan khususnya biaya pendidikan tergolong masih sangat tinggi, oleh karena 

itu dengan adanya kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Badung sangat 

membantu meringankan biaya dalam bidang pendidikan. ( wawancara : Dr. Drs. 

Made Gede Putra Wijaya. SH. Msi , 5 maret 2015 )  

Berdasarkan  informasi dari beberapa tokoh masyarakat dan Kepala 

Sekolah SD dan SMP di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, bahwa 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung tentang pendidikan gratis ini dalam 
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pelaksanaannya banyak  terjadi kendala di lapangan disebabkan karena data dari 

sekolah-sekolah yang dikirim ke kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Badung seringkali tidak sesuai dengan jumlah dana yang dikucurkan, 

karena terjadi selisih jumlah siswa dengan jumlah anggaran. Disamping itu dana 

BOS sering kali datangnya terlambat, butuh waktu yang agak lama untuk 

menunggunya karena dana BOS turunnya menggunakan termin.  

Di samping dana BOS sering turun agak terlambat dari kebutuhan juga 

dana tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra untuk mengurusnya 

karena administrasinya sedikit agak ribet. Antara petunjuk BOS dan petunjuk 

tehnis BOS seringkali tidak serta merta bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang 

ada di sekolah sehingga para Kepala Sekolah harus bolak-balik mengurus dana 

BOS ini ke kantor Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Badung 

yang jaraknya agak jauh dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Badung. 

Pertanggungjawaban BOS seringkali membuat pusing Kepala Sekolah 

karena kurangnya sosialisai yang diberikan terhadap Kepala Sekolah dari pejabat 

yang membidangi urusan BOS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 

kepada Kepala Sekolah sehingga seringkali bingung dalam menyusun laporan 

pertanggungjawabannya. Sosialisai kepada masyarakat juga agak kurang sehingga 

masyarakat sering juga bingung terhadap kebijakan pendidikan gratis itu dan 

menyebabkan program pendidikan gratis itu menjadi simpang siur. Banyak orang 

tua siswa yang beranggapan semua biaya digratiskan padahal ada beberapa yang 

masih harus dibayar dan hanya beberapa item saja yang digratiskan (diberi subsidi 

biaya pendidikan). 
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Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis memandang     

perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah yang berkaitan dengan implementasi 

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam  pelaksanaan pendidikan 

gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, sehingga mendorong   

penulis memilih judul ”PENERAPAN SURAT EDARAN MENTERI 

PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 186/MPN/KU/2008 MENGENAI 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KECAMATAN 

ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah hukum yaitu 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana efektivitas kebijakan pendidikan gratis di Kecamatan 

Abiansemal Kabupaten Badung? 

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan 

pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup masalah merupakan hal yang sangat penting untuk 

ditentukan sampai pada tahap pembahasan selanjutnya. Agar permbahasan 

masalah lebih terarah maka penulis memberikan batasan permasalahan pada 

penelitian ini sebagai berikut :  

1. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai masalah-

masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan  kebijakan pendidikan 
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gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sebagaimana 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Permasalahan yang kedua akan membahas mengenai faktor-faktor 

yang menghambat pelaksanaan pendidikan gratis di Kecamatan 

Abiansemal Kabupaten Badung. 

 

1.4 Orisinalitas Penelitian 

Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat di dalam dunia 

pendidikan di Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu 

menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang tengah dibuat dengan menampilkan 

beberapa judul penelitian terdahulu sebagai pembanding. Hal ini untuk 

menunjukkan bahwa karya ilmiah/penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil 

karya asli penulis. Sepanjang sepengetahuan penulis dan setelah melakukan 

pengecekan atau pemeriksaan (termasuk di dalam ruangan gudang skripsi 

Fakultas Hukum Universitas Udayana), tidak ditemukan penelitian yang sama. 

Adapun dalam penelitian  ini, peneliti akan menampilkan 2 karya ilmiah 

terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan kebijakan pendidikan di  

Indonesia: 
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No Judul Penulis Rumusan Masalah 

1. Kebijakan Pendidikan 

Gratis dan Implikasinya 

terhadap Manajemen 

Sekolah Studi Kasus di 

SMP Negeri 5 

Denpasar. 

I Made Gede Putra 

Wijaya, tahun 2014 

1. Mengapa Pemerintah 

mengeluarkan 

kebijakan pendidikan 

gratis pada jenjang 

pendidikan dasar? 

2. Bagaimana 

mekanisme 

pelaksanaan 

pendidikan gratis di 

Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 5 

Denpasar? 

3. Bagaimana Impikasi 

kebijakan pendidikan 

gratis, terhadap 

manajemen sekolah, 

proses pembelajaran 

di ruang kelas, dan 

terhadap masyarakat 

di SMP Negeri 5 

Denpasar? 

2. Kebijakan pendidikan 

dan implementasinya di 

Kabupaten Purwakarta 

Nursehan 

Sugiharto, Tahun 

2012 

1. Bagaimana kebijakan 

yang dilakukan 

Pemerintah 
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Purwakarta dalam 

meningkatkan 

pendidikan di 

Kabupaten 

Purwakarta? 

2. Bagaimana 

implementasi 

kebijakan pendidikan 

di Kabupaten 

Purwakarta? 

3. Faktor-faktor 

pendukung dan 

penghambat apa saja 

yang mempengaruhi 

pada kebijakan yang 

dilakukan Pemerintah 

Kabupaten 

Purwakarta dalam 

meningkatkan 

pendidikan di 

Kabupaten 

Purwakarta? 
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1.5  Tujuan Penelitian  

a. Tujuan Umum  

Mengenai tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian  ini adalah  

untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam 

pelaksanaan pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten 

Badung dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam pelaksanaan 

pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi 

Bali 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui mekanisme dan sistem penerapan kebijakan 

pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung 

Provinsi Bali. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 

pendidikan gratis di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung 

Provinsi Bali. 

 

1.6  Manfaat Penelitian  

a. Manfaat  Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam ilmu 

pemerintahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

tentang kebijakan pendidikan, sehingga dapat mengembangkan konsep-

konsep mengenai kebijakan pendidikan di Kabupaten Badung. 
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b.  Manfaat Praktis :  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

Pemerintah Kabupaten Badung guna meningkatkan pelayanan pendidikan 

serta pemerintah setempat dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan 

mutu pendidikan bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Abiansemal 

Kabupaten Badung Provinsi Bali.  

 

1.7  Landasan Teoritis  

Pada bab ini akan dijelaskan tentang beberapa teori yang berhubungan 

dengan pembuatan skripsi yang menjadi landasan-landasan teori dalam 

pembahasan nantinya. Teori berisi tentang definisi-definisi maupun penjelasan 

yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan pendidikan gratis. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian Yuridis-Empiris. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah 

penelitian yang bersifat yuridis-empiris.3 Yuridis empiris adalah suatu penelitian 

yang beranjak dari kesenjangan-kesenjangan das solen (teori) dengan das sein 

(praktek atau kenyataan), kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum 

dan/atau situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. 

Penelitian yuridis, yaitu dengan melihat aspek-aspek hukum sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian empiris diteliti dari sifat hukum yang 

nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.4 Adapun teori 

teori yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                                           
3 Johan Nasution, Bahder, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 

h.36.  
4 H.Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Cet. 1, 

Mandar Maju, Bandung, h.62 
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1.7.1. Teori Efektivitas Hukum 

Untuk membahas permasalahan pertama, apabila terjadi kesenjangan 

antara peraturan yang mengatur mengenai pendidikan gratis bagi SD dan SMP di 

Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan praktiknya (dasolen dan 

dasein) maka diperlukan teori efektivitas hukum dalam masyarakat. 

Efektivitas hukum adalah daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa 

masyarakat (law as social control). Efektivitas hukum digunakan untuk mengkaji 

kaidah hukum yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu, berlaku secara filosofis, 

sosiologis, dan yuridis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: 

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. 

2. Petugas atau penegak hukumnya. 

3. Sarana dan fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum. 

4. Kesadaran masyarakat.5 

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah 

mengadakan pengujian, dan hasilnya yang menyangkut ruang lingkup fakta yang 

sangat luas. Kadang-kandang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya 

merupakan ”an elaborrate hypothesis”, suatu hukum akan terbentuk, apabila suatu 

teori telah diuji dan telah diterima oleh kalangan ilmuan, sebagai sesuatu yang 

benar dalam keadaan-keadaan tertentu.6 

Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto. Hukum sebagai kaidah 

merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode 

                                                           
             5Zainudin Ali, 2009, Sosiologi Hukum, Cet. Ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 62.  

6Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. ke-3, Universitas Indonesia 

(UI-Press) hal. 126. 
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berfikir yang dipergunakan metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan 

jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai 

sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berfikir yang digunakan adalah 

induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihat sebagai tindak yang berulang-ulang 

dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum 

dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan 

bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu 

biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau 

perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum 

artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang inggi dicapai, yakni 

efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasannya dilakukan agar supaya 

masyarakat mematuhi kaidah hukm adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi. 

Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau positif, yang dimaksud 

adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela 

atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang 

harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau 

perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa 

hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju 

kepada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga 

seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik 

atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila komunikasi 

tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh 

sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya 

yaitu hukum  tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh 
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yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat 

dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau 

bahkan konflik. 

Dalam penelitian ini Teori Validitas menentukan norma dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Teori Validitas 

ada dalam ketentuan undang-undang dan undang-undang yang dibuat oleh 

lembaga yang berwenang terdapat aturan dan sanksi. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab IV Hak dan Kewajiban Warga 

Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah. 

 

Bagian Kesatu (Hak dan Kewajiban Warga Negara)  

Pasal 5 

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. 

(2) Warga negara yang mempunyai kelaianan fisik, emosional, mental, 

intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 

(3)  Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang 

terpencil berhak memperoleh pelayanan pendidikan khusus. 

(4)  Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak 

memperoleh pendidikan khusus. 

(5)  Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan 

sepanjang hayat. 

 

Pasal 6 

(1)  Setiap warganegara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar. 

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan 

penyelenggaraan pendidikan. 

 

Bagian Kedua (Hak dan Kewajiban Orang Tua) 

 

Pasal 7 

(1) Orang Tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 

memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 

(2)  Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan 

dasar kepada anaknya. 
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Karena sifat dari pendidikan wajib, semestinya ada sanksi hukum  

terhadap keluarganya dan juga bagi anaknya. Sanksi yang dikenakan haruslah 

jelas, tidak boleh lagi ada alasan bahwa seorang anak tidak bersekolah karena ia 

tidak ingin bersekolah atau keluarganya tidak mampu membiayai karena 

pemerintah wajib membiayainya. Sesuai dengan bunyi UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 

”Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam  

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. 

Teori ini untuk menguji apakah Undang-Undang ini sudah dilaksanakan 

atau sudah efektif dalam pelaksanaannya di masyarakat, terkait tanggung jawab 

pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 

1.7.2 Teori Penerapan Hukum    

Hukum akan  menjadi benda ”mati” jika tidak memiliki daya atau 

kekuatan berlaku. Oleh karena itu Hans Kelsen sebagai pemikir positivisme 

hukum sangat menekankan pentingnya agar  hukum itu dipisahkan dari anasir-

anasir ilmu sosial, sosiologi, antropologi, ekonomi dan politik. Kelsen 

membedakan antara keberlakuan hukum dan validitas hukum.  

Kategori Keberlakuan Hukum : 

1. Keberlakuan Yuridis, keberlakuan ini mirip dengan positivisik 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Kelsen.  
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2. Keberlakuan Etis, keberlakuan yang terjadi jika sebuah kaedah hukum 

memiliki sifat kaedah yang mewajibkan. 

3. Keberlakuan ideal, keberlakuan teori ini dapat terwujud jika kaedah 

hukum bertumpu pada kaedah moral yang lebih tinggi. 

4. Keberlakuan ontologis, merupakan keberlakuan hukum yang akan 

kehilangan maknanya jika kaedah hukum dipositifkan oleh 

pembentukan Undang-Undang yang mengabaikan tuntutan fundamental 

dalam pembentukan aturan. 

 

1.7.3 Teori Validitas Hukum : 

Sementara validitas hukum  menurut Kelsen adalah eksistensi norma 

secara spesifik. Norma dikatakan valid jika ia merupakan bentuk pernyataan yang 

mengasumsikan eksistensi norma tersebut mempunyai kekuatan mengikat melalui 

tekanan sanksi terhadap seseorang yang perbuatannya diatur, diperintahkan atau 

dilarang dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Aturan adalah hukum dan 

hukum yang valid adalah norma. Hukum adalah norma yang memberikam 

sanksi.7 

 

1.7.4 Teori Keberlakuan Hukum ini terdiri dari 3 pendukung yaitu : 

1. Filosofis, keadilan menjadi bahan pertimbangan, dimana keadilan 

merupakan tujuan dari pembuatan hukum. Oleh sebab itu, tata tertib 

masyarakat menghendaki adanya hukum yang sama bagi tiap orang.  

                                                           
7 Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-pokok Sosiologi Hukum,  Rajawali Pers, Jakarta,       

hal. 102. 
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2. Sosiologis, menurut ahli Sosiologi dan Antropologi Budaya, sumber 

hukum ialah seluruh masyarakat, yang ditinjau melalui seluruh lembaga-

lembaga sosial. Sehingga diketahuilah apa yang pantas untuk menjadi 

hukum yang merupakan kaidah yang dibuat oleh para penguasa 

masyarakat dan disertai sanksi dalam berbagai lembaga-lembaga sosial. 

3. Yuridis, kualifikasi kaidah hukum berasal dari pendapat umum, dimana 

pendapat ini timbul dari peristiwa-peristiwa yang timbul dalam 

masyarakat yang dapat mempengaruhi dan menentukan sifat manusia. 

Akan tetapi sebelum dapat berlaku umum di masyarakat, maka 

penghargaan yuridis tentang suatu peristiwa sosial tertentu harus diberi 

suatu bentuk vorum tertentu. Bentuk tersebut merupakan apa yang 

disebut sumber hukum formil.  

Hukum itu dapat berlaku dan berjalan di masyarakat apabila sudah 

memenuhi ketiga aspek ini. Jika dalam masyarakat salah satu dari aspek ini tidak 

berjalan sesuai dengan ketentuan, berartti hukum itu tidak dapat berlaku di 

masyarakat. Begitu pula dengan Teori Validitas hukum, jika dalam masyarakat 

tidak berlaku norma-norma yang sudah diatur, maka jika masyarakat melakukan 

pelanggaran tidak dapat dikenakan sanksi, karena norma yang berlaku tidak 

berjalan dengan sesuai peraturan yang berlaku.  

 

1.8 Metode Penelitian 

Berikut akan dipaparkan mengenai jenis penelitian, jenis pendekatan, dan 

sumber bahan hukum. Selanjutnya, akan pula diuraikan mengenai teknik 
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pengumpulan bahan hukum serta teknik analisis yang dilakukan terhadap bahan 

hukum tersebut. 

 

1.8.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis-Empiris. 

Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk 

mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan 

pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (dasollen dan dassein).8 

Pertimbangan dalam penggunaan jenis penelitian ini dikarenakan objek 

kajian yang akan diteliti terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada dengan 

pelaksanaanya di masyarakat, berkenaan dengan kebijakan pendidikan gratis SD 

dan SMP di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. 

 

1.8.2   Jenis Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:  

- Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dalam penulisan karya 

ilmiah ini penulis meneliti berbagai perundang-undangan yang terkait dengan 

pelaksanaan pendidikan gratis. 

- Pendekatan fakta (fact approach) dilakukan dengan melihat kenyataan yang 

terjadi  di lapangan untuk kemudian dikaitkan dengan aturan yang berlaku. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
        8Johan Nasution, Bahder, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 

hal. 36. 
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1.8.3    Sumber Data 

Pada penulisan dan penelitian ini, adapun data yang digunakan adalah 

bersumber dari: 

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber utama di 

lapangan, di mana data tersebut berasal dari observasi atau pengamatan secara 

langsung ke tempat kejadian dan melalui wawancara terhadap pihak-pihak 

yang mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan pendidikan SD dan SMP 

gratis di Kabupaten Badung. 

2.  Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

(Library Research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menggali data dari 

buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas, Undang-Undang 

maupun data-data yang lainnya. Sumber data sekunder terdiri dari 3 (tiga) 

bahan hukum yaitu : 

a. Bahan hukum primer yaitu ; 

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  

Daerah 

- Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 186/MPN/ 

KU/2008 

- Surat Edaran Gubernur Povinsi Bali Nomor 420/2787/Disdikpora. 

- Surat Edaran Bupati Badung Nomor 426/3495/PD/Disdikpora. 
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b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan pengertian dan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum 

yang berkaitan. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

Kamus Umum Bahasa Indonesia. 

 

1.8.4   Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data  

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis 

pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 

(observasi), wawancara (interview).9 Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam karya tulis ini ialah : 

1) Teknik studi dokumen 

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini. Penulis mengumpulkan data berupa tulisan, 

dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami 

data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan 

permasalahan yang dikaji yang berupa buku-buku, majalah, literatur, 

dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 

2) Teknik wawancara 

Metode wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan 

cara tanya jawab. Dalam penelitian ini wawancara yang merupakan 

                                                           
        9Soejono Soekanto, 1990, Ringkasan Metodelogi Penelitian Hukum Empiris, Cet. ke-1, 

IND-HILL-CO, Jakarta, hal. 114. 
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teknik untuk memperoleh data di lapangan dipergunakan untuk 

menunjang dari data-data yang diperoleh melalui studi dokumen.          

Di mana peneliti mewawancarai sumber-sumber informan untuk 

kemudian dimintai keterangan dan informasi terkait penelitian tersebut. 

Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan 

oleh peneliti. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai narasumber 

yang kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kecamatan 

Abiansemal Kabupaten Badung. 

 Teknik wawancara (interview) dilakukan bukan sekedar bertanya 

kepada seseorang melainkan juga dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan 

yang diperuntukkan kepada narasumber atau informan. Pertanyaan 

tersebut dirancang untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan 

dengan masalah penelitian ini, hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara 

nantinya memiliki nilai validitas. Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan kepada narasumber yang terkait. 

 

1.8.5   Teknik Analisis 

Setelah data ini dikumpulkan dan dicari kebenarannya dalam hubungannya 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian data ini dianalisis 

dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif atau analisis 

deskriptif, mengumpulkan data  primer maupun sekunder yang kemudian  diolah 

dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan ke 

dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu 
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dengan yang lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam 

situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami  

keseluruhan kualitas data dan proses analisis tersebut dilakukan terus menerus 

sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis, 

kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, kemudian data akan disajikan 

secara deskriptif, kualitatif dan sistematis. 
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