
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I Jawa
Tengah I Jawa Sarat sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Sersih Dan Sebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya wajib belajar
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya,
dengan melibatkan peran serta dan tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota dan masyarakat,
maka perlu mengatur pelaksanaan pendidikan gratis dan mekanisme
bantuan sukarela dari orangtua peserta didik dan masyarakat dalam
pembiayaan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman pelaksanaan
pendidikan gratis dan mekanismebantuan sukarela dari orang tua peserta
didik dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dengan
menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

WALIKOTA MOJOKERTO,

Mengingat

Menimbang

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIA YAAN PENDIDIKAN DAN MEKANISME
BANTUAN SUKARELA DARI ORANG TUA PESERTA DIDIK DAN MASYARAKAT

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 21 TAHUN 2015

WALIKOTA MOJOKERTO



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana
Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1261

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran
Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105);



Oalam Peraturan ini dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

3. Kota adalah Kota Mojokerto;

4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;

5. Walikota adalah Walikota Mojokerto

6. Oinas Pendidikan adalah Oinas Pendidikan Kota Mojokerto

7. KepalaOinas adalah K.epalaOinas PendidikanKota Mojokerto

8. Komite Sekolah adalah Komite Sekolah yang terdapat di SO/SOLB
dan SMP/SMPLB/ SMA, dan SMK baik negeri maupun swasta

9. SO/SOLB, SMP/SMPLB, SMA, dan SMK Negeri adalah SO/SOLB,
SMP/SMPLB, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Oaerah

10. SO/SOLB, SMP/SMPLB, SMA, dan SMK Swasta adalah SO/SOLS,
SMP/SMPLB, SMA, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.

11. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus
diikuti oleh seluruh masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah,
Pemerintah Kota dan Masyarakat, bertujuan untuk
mengembangkan potensi dasar peserta didik sebagai manusia
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga
negara yang demokratis dan bertanggung jawab;

Pasal1

BASI
KETENTUAN UMUM

PERATURAN WAll KOTA MOJOKERTO TENTANG PEOOMAN
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENOIOIKAN OAN MEKANISME
BANTUAN SUKARELA OARI ORANG TUA PESERTA OIOIK DAN
MASYARAKAT.

MEMUTUSKAN:

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Oasar dan
Menengah;

13. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah ;

14. Peraturan Oaerah Kota Mojokerto Nomor Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Menetapkan



12. Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai
dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas
suatu baranq, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang
disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat.

13. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang,
atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian
terhadap pendidikan.

14. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan
untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

15. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan
yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

16. 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

17. Biaya Operasional Sekolah adalah biaya yang dikeluarkan per-siswa
per tahun untuk menyediakan sumberdaya pendidikan, sarana habis
pakai yang digunakan satu tahun atau kurang dari 1 tahun.

18. Biaya investasi adalah biaya yang digunakan untuk modal
pengembangan institusi sekolah.

19. Pembebasan Biaya Pendidikan adalah kebijakan pembebasan biaya
pendidikan selain biaya pribadi siswa.

20. Biaya pribadi peserta didik murid/siswa yaitu biaya personal yang
meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik
murid/siswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur
dan berkelanjutan ya n9 menjadi tanggung jawab orang tua
dan/atau wali peserta didik dan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan dasar, pengembangan, dan kebutuhan sosial keagamaan.

21. Persetujuan adalah Persetujuan tertulis dari Walikota Mojokerto
sebagai persyaratan untuk memungut bantuan biaya pendidikan
kepada Orang tua peserta didik dan masyarakat mampu.

22. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan pendataan yang
dilakukan oleh pemerintah/Badan Pusat Statistik dikategorikan
miskin dan kepadanya diberikan Kartu Keluarga Miskin.

23. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat
RKAS adalah Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah disusun oleh
Sekolahmengacukepadaketentuanperaturan perundang-undangan.

24. Partlsipasi masyarakat adalah bentuk perhatian, dukungan, dan
kepedulian masyarakat dan/atau orang tua peserta didik yang mampu
secara ekonomi dan dengan sadar ikut serta mendukung
penyelenggaraan pendidikan disekolah yang bersifat sukarela dan
ikhlas.



(3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. biaya investasi, yang terdiri atas:

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan

2. biaya investasi selain lahan pendidikan.

b. biaya operasional, yang terdiri atas:

a. biaya investasi, yang terdiri atas:

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan

2. biaya investasi selain lahan pendidikan.

b. biaya operasional, yang terdiri atas:

1. biaya personalia; dan

2. biaya nonpersonalia.

c. bantuan biaya pendidikan; dan

d. beasiswa.

(1) Biaya pendidikan meliputi:

a. biaya satuan pendidikan;

b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan

c. biaya pribadi peserta didik.

(2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
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(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan

c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

(1) Dalam pelayanan pendidikan serta penyelenggaraan dan pelaksanaan
program wajib belajar, perlu mengatur peran masing-masing pihak
dalam pendanaan pendidikan.

(2) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat.

BAB II
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal2



(1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah
Propinsi atau Pemerintah Kota, baik lahan maupun selain lahan, yang
menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau
belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah
Propinsi atau Pemerintah Kota untuk meningkatkan kapasitas dan/atau
kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak
menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau
belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pengeluaran operasional personalia yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kota dibiayai
melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan
perundang-undangan.
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1. biaya personalia; dan

2. biaya nonpersonalia.

(4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka
1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:

a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:

1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;

2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan
pendidikan;

3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan
pendidikan;

4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru;

5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi
guru;

6. tunjangan profesi bagi guru;

7. tunjangan khusus bagi guru; dan

8. maslahat tambahan bagi guru;

b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan, yang terdiri atas:

1. gaji pokok;

2. tunjangan yang melekat pada gaji;

3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan

4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.



Biaya Investasi Satuan Pendidikan dan Biaya Investasi Lahan Pendidikan

(1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana
program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota menjadi tanggung jawab
pemerintah Kota sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam
APBD Kota Mojokerto.

(2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana
program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kota sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam
APBO Kota Mojokerto.
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BAB III

TANGGUNG JAWAB PENOANAAN PENOIOIKAN

OLEH PEMERINTAH KOTA

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan
Pasal S yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam
anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah
Propinsi atau Pemerintah Kota dialokasikan dalam anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan
perundang-undangan.
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(1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kota dapat
mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam
bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang
undangan.

(2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya,
untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kota dapat
memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk
kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

PasalS

(4) Pengeluaran operasional nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kota dibiayai
melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan
perundang-undangan.



(1) Pemerintah Kota sesuai kewenangan dan ketersediaan anggaran,
dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada
peserta didik yang orang tua atau walinya, tidak mampu membiayai
pendidikannya.

(2) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa
kepada peserta didik yang berprestasi.
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(1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan
untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota sesuai
kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kota;

c. masyarakat;

d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

e. sumber lain yang sah.

(2) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang
dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran
tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja
tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan
pendidikan
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Pemerintah, Pemerintah Propinsi, pemangku kepentingan pendidikan, dan
pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota.
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(3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atas usulan Pemerintah Kota
menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota sesuai kewenangannya dan
dialokasikan dalam APBD Kota Mojokerto.

(4) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Standar
Nasional Pendidikan.



Peserta Didik, Orang Tua,dan/atau Wali Peserta Didik, bertanggung jawab
atas:
a. biaya pribadi peserta didik;

b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan
bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun
nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan
yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
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BABIV
TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENOIOIKAN

OLEH MASYARAKAT 01LUAR PENYELENGGARA DAN SATUAN
PENOIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

(2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang
memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali
peserta didik.

(3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Kota sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan
biaya nonpersonalia dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kota.
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(1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus
ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

(2) Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan sekolah, setelah
dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

(3) Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan dan ketersediaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto,

Pasal11



(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip
keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Pasal 16

BABV
SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat, Peserta Didik
atau orang tua dan/atau wali di luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan
yang didirikan masyarakat :

1. Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat
memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan tidak
mengikat kepada satuan pendidikan.

2. Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada
pemangku kepentingan satuan pendidikan.

3. Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan
publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional,
dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
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Tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik dalam
pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan
huruf e ditujukan untuk:

a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi
Standar Nasional Pendidikan; dan

b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas
Standar Nasional Pendidikan.

c. pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana
program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan
untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh
penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan

d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan
pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang
diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan
oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.



f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau

g. sumber lainnya yang sah.

(4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah Kota dapat bersumber dari:

a. bantuan pemerintah propinsi dan/atau kota;

b. bantuan Pemerintah;

d. bantuan pemerintah propinsi dan/atau kota;

e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;

a. anggaran Pemerintah;

b. anggaran pemerintah propinsi dan/atau kota;

c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

d. sumber lain yang sah.

(3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat dapat bersumber dari:

a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat;

b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/
walinya;

c. bantuan Pemerintah;

(1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat.

(2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat bersumber dari:
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(4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti
bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara
berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang
memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa
besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing.

(3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti
bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai
penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional
Pendidikan.



Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab
peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (5) huruf c dan ayat dan ayat (6) huruf d 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 sebagaimana dimaksud pada
huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan
satuan pendidikan;

c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan
pendidikan;

d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan
terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;

e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak
mampu secara ekonomis;

Pasal18

c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar
peserta didik atau orang tua/walinya;

e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

f. sumber lainnya yang sah.

(5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
dapat bersumber dari:

a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang
bersangkutan;

b. bantuan dari Pemerintah;

c. bantuan dari pemerintah propinsi dan/atau kota;

d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar
peserta didik atau orang tua/walinya;

f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

g. sumber lainnya yang sah.



(1) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan
pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan
pendidikan secara sukarela di luar yang telah diatur dalam Pasal 18.

(2) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan
yang bersumber dari peserta didik atau orang tua/walinya, diaudit oleh
akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala
nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih
besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal20

Apabila dana pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang
diterima satuan pendidikan pada suatu tahun ajaran melebihi jumlah dana
yang diperlukan menurut perencanaan investasi dan/atau operasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, maka kelebihannya
dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal19

f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan
pendidikan;

g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;

h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta
didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta
didik dari satuan pendidikan;

i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan
peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu
pendidikan;

j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
kesejahteraananggota komite sekolah/madrasah atau lembaga
representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;

k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh
akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih
dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;

I. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung
jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku
kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan
penyelenggara satuan pendidikan; dan

m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan.

(2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana
pengembangan.

(3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:

a. bantuan Pemerintah;

b. bantuan pemerintah daerah;

c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;

d. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf i;

Pasal23

(1) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1)
huruf d, Pasal 17 ayat (2) huruf d, Pasal 17 ayat (3) huruf g, Pasal17
ayat (4) huruf f, Pasal 17 ayat (5) huruf 9 dapat berupa peran serta
tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pendidikan.

(2) Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dapat berupa beasiswa, bantuan pendidikan atau bentuk apapun yang
diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan.

(3) Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan dalam bentuk partisipasi aktif sesuai dengan kemampuan
dan ketersediaan anggaran pada perusahaan.

(4) Pemerintah Kota memfasilitasi pemberian bantuan peran serta
tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pendidikan, dengan
melakukan koordinasi antara perusahaan pemberi dan kebutuhan
penyaluran.

Pasal22

(1) Bantuan dari pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf d, Pasal 17 ayat (2) huruf c, Pasal 17 ayat (3) huruf e, Pasal
17 ayat (4) huruf e, dan Pasal 17 ayat (5) huruf f berbentuk utang atau
hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri
Keuangan.

Pasal21



Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kota, penyelenggara dan satuan pendidikan yang
didirikan oleh masyarakat terdiri atas:

BABVI
PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN

Pasal24

(5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk:

a. pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan
pendidikan;

b. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu
membiayai pendidikannya; dan/atau

c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk:

a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak
langsung; dan/atau

b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.

(7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan
akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko
tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.

(8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana
pengembangan atas nama satuan pendidikan.

(9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain.

(10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin satuan
pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara periodik
tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.

e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

f. sumber lain yang sah.

(4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika:

a. pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;

b. dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi
satuan pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang
menjurus pada kepailitan;atau

c. digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena
bencana.



(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kota dilaksanakan dan dipertanggung-jawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga
penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal26

(1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah:

a. prinsip keadilan;

b. prinsip efisiensi;

c. prinsip transparansi; dan

d. prinsip akuntabilitas publik.

(2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang
seluas-Iuasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta
didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis
kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

(3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya
saing pelayanan pendidikan.

(4) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik
oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota,
penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan
pendidikan sehingga:

a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan
menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan

b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada
pemangku kepentingan pendidikan.

(5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan
yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada
pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal25

a. prinsip umum; dan

b. prinsip khusus.



(1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat oleh
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal29

a. biaya investasi pada satuan pendidikan;

b. biaya operasi satuan pendidikan; dan/atau

c. bantuan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah untuk
mendukung biaya operasi satuan pendidikan.

(3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat disimpan dalam rekening
penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat dikelola melalui mekanisme yang diatur dalam anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan
pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di dalam rekening
bendahara satuan pendidikan yang dibuka dengan seijin ketua
penyelenggara atau pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

(1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan
yang bersangkutan.

(2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
untuk:

Pasal28

(1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota
dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai sistem pengelolaan
keuangan daerah.

(2) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai pengelolaan
anggaran Pemerintah.

(4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dikelola dan
dipertanggungjawabkan sesuai sistem pengelolaan keuangan daerah

Pasal27

(3) Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan
satuan pendidikan.



2. Hewan Qurban ;

3. Seragam Sekolah dan atributnya ;

4. Rekreasi;

5. Bantuan musibah bencana alam ;

6. Perkemahan Pramuka ;

Biaya pribadi peserta didik terdiri dari :

(1) Kebutuhan Oasar dan Sosial Keagamaan yang semua pelaksanaan
dan/atau pengadaannya telah memperoleh persetujuan Komite,
yaitu:

1. Zakat;

Pasal31

(1) SO/SOLB dan SMP/SMPLB Negeri wajib membebaskan biaya
satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan
pendidikan kepada seluruh siswanya.

(2) SO/SOLB dan SMP/SMPLB Swasta wajib membebaskan biaya
satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan
pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin.

(3) SMA dan SMK baik negeri maupun swasta wajib membebaskan
sumbangan pelaksanaan pendidikan bulanan kepada siswa yang
berasal dari keluarga miskin penduduk Kota.

(4) Untuk mengganti sumbangan pelaksanaan pendidikan bulanan yang
seharusnya ditanggung oleh siswa yang berasal dari keluarga miskin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bantuan khusus siswa
miskin yang bersumber dari pemerintah Pemerintah Propinsi dan
Pemerintah Kota yang besarnya ditetapkan dengan dasar
penghitungan jumlah siswa miskin yang dibebaskan sumbangan
pelaksanaan pendidikan bulanannya.

(5) Untuk menentukan siswa miskin yang berasal dari keluarga miskin
indikator yang digunakan adalah Rumah Tangga sasaran yang
ditetapkan oleh Pemerintah/Badan Pusat Statistik melalui pendataan
Program Perlindungan Sosial tahun sebelumnya untuk tahun
anggaran berjalan.

BAB VII
PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal30

(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan penyelenggara
program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kota yang belum berbadan
hukum dikelola dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.



(1) SO/SOLB dan SMP/SMPLB Negeri yang karena gagasan dari
pemangku kepentingan pendidikan sehingga menyelenggarakan
kegiatan dalam rangka peningkatan pemberian layanan pendidikan di
sekolah yang bersangkutan, sedangkan biaya operasional guna
mendukung kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi dari dana Biaya
Operasional Sekolah, maka orangtua atau wali peserta didik dan
pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan sumbangan
dana atas kekurangan dana tersebut tanpa syarat.

Pasal34

Bagian Pertama
SD/SDLB dan SMP/SMPLB Negeri

MEKANISME BANTUAN SUKA RELA ORANG TUA
PESERTA DIDIK DAN MASYARAKAT

BABIX

Oalam rangka menyukseskan kebijakan pendidikan gratis di Kota
Mojokerto, Orang Tua peserta didik dan masyarakat dapat berperan dalam
pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan di SO/SOLB, SMP/SMPLB,
dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta.

Pasal32

BAB VIII

PERAN SERTA ORANG TUA PESERTA DIDIK DAN MASYARAKAT
DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN

7. Latihan Oasar Kepemimpinan ;

8. Kartu Pelajar ;

9. Wisuda purna ;

10. Pecinta Alam ;

11. Sertifikat kompetensi ; atau

12. Kunjungan industri.

(2) Kebutuhan Pengembangan siswa terdiri dari :

1. English Camp;

2. Culture Camp; dan

3. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan berdasarkan proposal dan
ijin Kepala Oinas Pendidikan.



(1) SMA dan SMK negeri dapat memungut dana dari orangtua/wali
peserta didik dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

Bagian Ketiga
SMA dan SMK Negeri

Pasal37

SO/SOLB dan SMP/SMPLB swasta dalam memungut biaya pendidikan
kepada orangtua/wali peserta didik didasarkan kebutuhan secara
keseluruhan dengan dikurangi jumlah dana Biaya Operasional Sekolah
yang bersangkutan.

Pasal36

SD/SDLB dan SMP/SMPLB Swasta

Bagian Kedua

(1) Pengelolaan dana yang bersumber dari orangtua/wali peserta didik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi
kewenangan komite sekolah yang pertanggungjawabannya
disampaikan dalam suatu rapat pertanggungjawaban penggunaan
dana bantuan yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/guru),
komite sekolah, orangtua atau wali peserta didik, dan pemangku
kepentingan lainnya.

(2) Bukti pelaksanaan rapaUmusyawarah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 34 ayat (2) dan rapat pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara, daftar
hadir dan notulen hasil rapat.

Pasal35

(2) Oalam menentukan besarnya sumbangan dana yang dibutuhkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
musyawarah antara pihak sekolah, orangtua atau wali peserta didik,
dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu rapaUmusyawarah
yang dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/guru), orangtua atau
wali peserta didik, komite sekolah, dan pemangku kepentingan
pendidikan lainnya.

(3) Besarnya bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan oleh orangtua atau wali peserta didik dan atau
pemangku kepentingan pendidikan yang memberikan sumbangan.



(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Program Pembebasan Biaya
Sekolah, dapat dibentuk Tim Manajemen Program Pembebasan Biaya
Sekolah.

Pasal39

(1) SO/SDLB, SMP/SMPLB, SMAIMA dan SMK negeri dalam memungut
dana dari orangtua/wali peserta didik harus mendapatkan Persetujuan
tertulis terlebih dahulu Kepala Dinas.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disertai dengan permohonan tertulis, berita acara
hasil rapat, daftar hadir, dan notulen hasil rapat.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.

BABX

TIM MANAJEMEN PROGRAM PEMBEBASAN BIAYA SEKOLAH

Pasal40

(3) Dana yang bersumber dari orangtua/wali peserta didik dan pemangku
kepentingan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada
Pasal 37 ayat (1) harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah (APBS).

(1) Pengelolaan dana yang bersumber dari orangtua/wali peserta didik
sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), menjadi kewenangan
komite sekolah yang pertanggungjawabannya disampaikan dalam
suatu rapat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang
dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/guru), komite sekolah,
orangtua/wali murid, dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Bukti pelaksanaan rapatlmusyawarah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 37 ayat (2) dan rapat pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan berita acara, daftar
hadir dan notulen hasil rapat.

Pasal38

(2) Dalam menentukan besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak sekolah,
orangtua/walimurid, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya
dalam suatu rapat/musyawarah yang dihadiri oleh pihak sekolah
(kepala sekolah/guru), orangtua/wali murid, komite sekolah, dan
pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

(3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
oleh orangtua/walimurid dan/atau pemangku kepentingan yang
memberikan sumbangan.
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BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

2015
Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota
Mojokerto.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal42

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

BABXI
TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal41

(1) Dalam upaya transparansi, akuntabilitas dan untuk mengetahui
perkembangan terhadap penyelenggaraan Program Pembebasan
Biaya Sekolah diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk dengan keputusan
Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Tim Monitorng dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri dari : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan
Anggota.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan kepada Walikota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
mengelola manajemen Program Pembebasan Biaya Sekolah yang
berkedudukan pada Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.

(3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
Pengarah, Penanggung jawab, Sekretaris dan Anggota.
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