
BAB VII 
SARANA DAN PRASARANA PENDIIKAN 

 
Permasalahan yang paling besar dalam bidang sarana adalah pengadaan 

dan  pemberdayaan sarana secara optimal. Masalah ini memang klasik, 
karena sumberdana yang dialokasikan untuk Madrasah sangat kecil, kenapa? 
Karena kita dianggap tidak mampu mengelola anggaran yang besar, 
dipercayai dana segitu saja dikorupsi, apalagi yang besar. Ternyata 
pandangan ini berimbas kepada subsidi dana yang dialokasikan untuk siswa 
penerima bantuan beasiswa. Berimbas pula dalam pengelolaan dana 
pendidikan sampai di level pemerintahan paling bawah. Ironisnya, ada 
beberapa budget dana bantuan untuk Madrasah justru lebih dipercayakan 
kepada Departemen Lain, menunjukkan pada level mana kepercayaan dunia 
pendidikan sebenarnya.  

Permasalahan mendasar ini juga menjadikan pengadaan sarana kurang 
maksimal, mengejar target kuantitatif, karena itu yang menjadi obyek 
pemeriksaan, bukan kualitas pengadaan sarana, sehingga pengadaan sarana 
kurang efektif. Pengadaan sarana yang sentralistik menjadikan perlakuan 
yang sama, pukul rata, semua mendapatkan yang sama, tanpa 
memperhitungkan kesiapan Madrasah yang menjadi obyek bantuan. 
Seringkali pemberian bantuan sarana mengindahkan ketersediaan pengelola, 
keberlangsungan sarana tersebut, biaya maintenance -nya,  kesesuaian dengan 
kebutuhan (needs assesment), sebab kondisi Madrasah di satu lokasi dengan 
yangh lainnya sangat berbeda, dengan kata lain, belum tentu sarana yang 
diberikan di butuhkan, tetapi di tempat lain sangat dibutuhkan.  

Sarana merupakan penunjang, pelengkap, ketersediaannya belum tentu 
mutlak. Kenapa kita belum pernah mengadakan survei berbasis needs 
assessment yang sifatnya basic. Bisa jadi survei ini hasilnya di satu daerah 
berbeda dengan daerah lainnya, bisa jadi nantinya akan menunjukkan bahwa 
bukan sarana yang dibutuhkan mendesak, tetapi sumberdana untuk 
memperbaiki papan tulis yang sudah tidak lagi hitam, atau bangku belajar 
yang hampir kehilangan kaki, atau genteng Madrasah yang memberikan 
bocor tiap kali hujang, sehingga perlu masuk TV, atau buku Iqra’ atau sekedar 
cara praktis membaca, karena masih banyak siswa MI yang belum bisa 
membaca lancar, meskipun sudah kelas III. 

Bagaimanapun juga, sarana pembelajaran tidak akan efektif bila tidak 
didukung oleh program pendampingan dengan pelatihan-pelatihan 
pengelolaan dan alokasi dana untuk maintenance dan dan pengembangannya. 
Di satu sisi Madrasah membutuhkan training semacam itu, tetapi di sisi lain 
keterbatasan balai diklat tidak sampai 5% per-tahun untuk melaksanakannya.  
Di sisi lain, lokal yang dapat digunakan untuk mendukung pemanfaatan 
yang optimal dari sarana tersebut Madrasah kita masih belum mampu 
menyediakan secara khusus, karena konsekwensinya adalah sumberdana 
masyarakat yang sangat terbatas. Bantuan pemerintah-pun sangat tipis 
harapan untuk mendapatkan, bila mendapatkan paling banyak juga BOP 
yang 5 juta-an, mana cukup untuk menyediakan lokal.  



Suatu contoh kongkrit, pemerintah memberikan bantuan buku-buku 
perpustakaan, tapi cuma buku, sarana untuk menyimpan buku-nya, proses 
katalogisasinya juga butuh dana untuk kartu-kartu dan pembukuan. 
Pemerintah memberikan bantuan komputer atau Lab Fisika, Lab. Bahasa,  
lengkap, tetapi tidak disertai dengan sarana penunjang lain seperti buku-
buku, pelatihan pengoperasian equipment-nya, dan dana stimulan untuk 
menyediakan ruangan khusus.   


