
 

 
 
 
 
 

BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMATAN TMUR 

 
 
 

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR  16 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS 

 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 
 
 

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 
 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan bagi 
masyarakat dan untuk meringankan beban masyarakat atau 
orang tua dalam pembiayaan pendidikan, Pemerintah Daerah 
menyelenggarakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan pra 
sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik negeri 
maupun swasta di Kabupaten Penajam Paser Utara; 

  b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis sudah tidak sesuai lagi 
dengan keadaan saat ini sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis; 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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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. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 12 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang 
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
GRATIS. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 

2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara. 

4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara. 

5. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat 
dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan etisiensi pengelolaan 
pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur 
pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. 

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan tertentu.  

8. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah membebaskan biaya Pendidikan 
bagi peserta didik/orang tua Peserta Didik yang berkaitan dengan proses belajar 
mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah sesuai komponen yang 
mendapatkan anggaran dari Pemerintah Daerah. 
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9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu 
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 
6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.  

10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang 
melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan 
Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk 
lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada 
Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah 
tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.  

11. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal 
yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, 
madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah 
kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.  

12. Hibah adalah Pemberian Uang/Barang atau jasa dari Pemerintah Daerah 
kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, 
Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak 
secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah.  

13. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau 
barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang diberikan oleh peserta didik, 
orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan 
dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak 
ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu 
pemberiannya. 

 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi: 

a. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis; 

b. peran serta masyarakat dan pelaku usaha; 

c. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan; dan 

d. sumber pembiayaan. 

 

 
BAB III 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS 

Bagian Kesatu  
Umum 

Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dilaksanakan pada Pendidikan formal dan 
pendidikan nonformal pada PAUD, jenjang Pendidikan Dasar, dan wajib belajar 
9 (sembilan) tahun, baik yang berstatus sekolah negeri maupun sekolah swasta.  
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(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan 
pada PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs. 

(3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
Pendidikan pada Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan 
Taman Pengasuhan Anak (TPA). 

  
 

Pasal 4 

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat 
dilaksanakan secara mutatis mutandis pada Pendidikan Menengah 
SMA/MA/SMK/MAK/SLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

 

Bagian Kedua 
Sekolah Negeri 

Pasal 5 

(1) PAUD, SD/MI dan SMP/MTs negeri membebaskan biaya Pendidikan kepada 
seluruh siswanya meliputi: 

a. biaya satuan Pendidikan; 

b. biaya penyelenggaraan, pengelolaan Pendidikan, dan 

c. sumbangan pelaksanaan Pendidikan bulanan. 

(2) Pemerintah Daerah membebaskan biaya satuan Pendidikan pada komponen 
biaya personal. 

(3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pendidikan formal dan 
non formal pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan Dasar, 
Pendidikan Menengah atau wajib belajar 9 (tahun) tahun, baik yang berstatus 
sekolah negeri, yang meliputi biaya Pendidikan yang dikeluarkan oleh Peserta 
Didik (murid/siswa) untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar secara teratur 
dan berkelanjutan meliputi: 

a. pakaian seragam sekolah nasional beserta atributnya; 

b. seragam pramuka beserta atributnya; 

c. seragam batik; 

d. seragam olahraga; 

e. sepatu; 

f.  kaos kaki; dan 

g. alat tulis dan tas sekolah. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan pembebasan biaya personal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) bagi Kelompok Belajar (KEJAR) Paket A, Paket B dan Paket C.  

(5) Bantuan atau pembebasan biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan kepada Peserta Didik (murid/siswa) baru PAUD, SD/MI/SDLB, 
SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/MAK negeri.  
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(6) Selain biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya Pendidikan 
lainnya diberikan kepada sekolah negeri sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga  
Sekolah Swasta 

Pasal 6 

(1) Sekolah swasta dapat menyelenggarakan Pendidikan gratis dengan 
membebaskan biaya Pendidikan kepada siswanya. 

(2) Sekolah swasta yang tidak dapat melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan 
Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan pernyataan 
ketidakmampuannya kepada Pemerintah Daerah. 

(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan 
Hibah kepada Sekolah swasta untuk biaya satuan Pendidikan dengan 
mempertimbangan ketidakmampuan sekolah untuk menyelenggarakan 
Pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

Pasal 7 

(1) Sekolah Swasta dapat membebaskan biaya personal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (3) bagi siswa dari keluaga miskin. 

(2) Untuk menentukan siswa yang berasal dari keluarga miskin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) indikator yang digunakan yaitu rumah tangga sasaran 
yang ditetapkan oleh Pemerintah/Badan Pusat Statistik melalui pendataan 
program perlindungan sosial tahun sebelumnya dan/atau surat keterangan lain 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 
 

BAB IV 

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka menyukseskan kebijakan Pendidikan gratis di Daerah, 
masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan Sumbangan sukarela secara 
langsung pembiayaan Pendidikan yang diselenggarakan di TK/PAUD, 
SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, dan SMK/MAK baik negeri 
maupun swasta, serta sekolah rujukan kecuali CSR (Corporate Social 
Responsibility) dari pelaku usaha. 

(2) Penyelenggara Pendidikan dan Komite Sekolah swasta dapat menentukan 
bentuk dan besarnya Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) melalui musyawarah antara pihak sekolah, orangtua/wali murid, dan 
Komite Sekolah maupun pemangku kepentingan Pendidikan lainnya. 

(3) Penyelenggara Pendidikan dan Komite Sekolah negeri tidak diperkenankan 
berinisiatif dalam memungut bantuan sukarela sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 
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Pasal 9 

(1) Bagi penyelenggara Pendidikan SD Negeri dan SMP negeri rujukan dapat 
melaksanakan program sekolah yang belum dialokasikan pembiayaannya oleh 
pemerintah maupun Pemerintah Daerah. 

(2) Pembiayaan program sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperoleh dari Sumbangan sukarela orangtua/wali murid setelah 
dimusyawarahkan dengan Komite Sekolah. 

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan 
setelah mendapat persetujuan Bupati. 

 

 

BAB V 
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 

Pasal 10 

(1) Bagi penyelenggara Pendidikan negeri dan swasta menyusun rencana kerja 
anggaran sekolah (RKAS) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja 
sekolah (RAPBS)/anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) dan 
melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan-undangan. 

(2) Pengelolaan keuangan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penyelenggara Pendidikan negeri dan swasta membuat laporan pertanggung 
jawaban (LPJ) yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 

(3) Pengelolaan keuangan penyelenggara Pendidikan negeri dan swasta yang 
sumber dananya berasal dari orangtua/wali murid dilaporkan dan 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan. 

 

BAB VI 
SUMBER PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dapat bersumber dari: 

a. Pemerintah; 

b. Pemerintah Daerah; dan/atau 

c. Sumbangan sukarela tidak mengikat dari masyarakat dan pelaku usaha. 

 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam 
Paser Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Gratis (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 
18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser 
Utara. 

 
 
 

Ditetapkan di Penajam 
pada tanggal 26 Maret 2020 

BUPATI PENAJAM PASER UTARA, 
 
 
 
 
 

ABDUL GAFUR MAS’UD 
 
 
Diundangkan di Penajam 
pada tanggal 26 Maret 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, 

 

   Ttd 

 

TOHAR 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 17. 

 


