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Bantuan Operasional Sekolah khusus buku (BOS Buku) akhirnya 
disepakati untuk 33 provinsi. Semula Depdiknas mengajukan 12 
provinsi, tapi ditolak DPR. Harganya juga direvisi tajam, dari 
berkisar 35.000 s.d Rp 45.000 per buku menjadi hanya Rp 20.000. 
Mengapa jauh berbeda? 

 
 

Sejarah pengadaan buku pelajaran sekolah selalu sarat dengan berbagai kepentingan. Sejak 

pengadaan Buku Paket, program Pengembangan Buku dan Minat Baca yang dibiayai Bank 

Dunia, hingga pengadaan buku pada era reformasi yang menggunakan pola block grant, 

kepentingan bisnis dan politik itu selalu kental mengiringi. Begitu pula program pengadaan 

buku yang menggunakan pola Bantuan Operasional Sekolah, atau 

dikenal dengan BOS Buku, yang digulirkan tahun 2006 ini 

nampaknya juga tak luput dari berbagai kepentingan tersebut. 

 

Dalam rapat membahas BOS Buku antara Menteri 

Pendidikan Nasional dan jajarannya dengan Komisi X DPR, 

13 Juni lalu, Depdiknas mengusulkan program BOS Buku 

yang nilainya hampir Rp 900 milyar itu agar dikucurkan 

untuk 12 provinsi. Alasannya, kata Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah Prof. Dr. Suyanto, nilai Ujian Nasional di 12 provinsi tersebut paling rendah 

dan indeks kemiskinannya paling tinggi dibanding provinsi lain. 

 

Jumlah siswa SD di 12 provinsi itu sekitar 5,2 juta, sedangkan siswa SMP 1,7 juta. Untuk 

siswa SD, BOS Buku tersebut terdiri dari buku matematika, sains, dan bahasa Indonesia. 

Sedangkan siswa SMP mendapatkan buku matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa 

Inggris. Masing-masing siswa di 12 provinsi tersebut akan mendapatkan tiga buku per 

semester, atau enam buku setahun. Tetapi usulan ini sifatnya tidak mutlak. Kalau DPR lebih 

memilih seluruh provinsi, ya silahkan saja. Kalau skenarionya untuk 33 provinsi, maka 

seluruh siswa mendapatkan buku teks meskipun hanya satu mata pelajaran.  
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Selanjutnya, Suyanto mengusulkan rincian harga buku. Menurut dia,  berdasarkan harga 

pasaran yang diperolehnya, rata-rata harga buku SD adalah: matematika Rp 45.430, sains 

Rp 34.100, dan bahasa Indonesia Rp 40.470. Sementara BOS Buku untuk SMP, rata-rata 

harga buku pasaran untuk matematika Rp 56.320, bahasa Indonesia Rp 44.880, dan bahasa 

Inggris Rp 38.800. Sehingga total BOS Buku untuk SD dan SMP di 12 provinsi itu Rp 

879.163.040.000. Jika BOS Buku dibagikan untuk seluruh siswa SD dan SMP di 33 provinsi, 

yang masing-masing berjumlah sekitar 29,5 juta siswa SD dan 10,4 juta siswa SMP, maka 

diperlukan dana total Rp 1,6 trilyun. Ini asumsinya kalau harga buku masing-masing sama 

seperti di atas. 

 
Tabel 1. Perkiraan Anggaran Buku untuk SD dan SMP 

Judul buku SD SMP 

Matematika Rp 45.430 Rp 56.320 

Sains Rp 34.100  

bahasa Indonesia Rp 40.470 Rp 44.880 

bahasa Inggris  Rp 38.800 

Total  Rp 120.000,00 Rp 83.680,00 

Jumlah Siswa 29.500.000 10.400.000 

Anggran Awal Rp 3.540.000.000.000,00 Rp 870.272.000.000,00 

Dana Total Rp 4.410.272.000.000,00 

 

Terhadap usulan Depdiknas itu, para anggota DPR terbelah menjadi dua kubu: ada yang 

mendukung 12 provinsi, sementara yang lain menolak keras. Akar persoalannya adalah 

mengapa jatah BOS Buku ini hanya dikucurkan untuk 12 provinsi. Padahal, kata Prof. Dr. 

Anwar Arifin dari Fraksi Partai Golkar, keputusan pada Oktober 2005 dengan tegas 

dibagikan untuk seluruh provinsi. Yang lebih runyam lagi, usulan harga dari Depdiknas 

dianggap kelewat mahal. Menurut Arifin, sebelum rapat hari itu digelar, pihaknya sudah 

mengundang IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dan persatuan toko buku. “Dari keterangan 

mereka, harga cetak per buku ratarata hanya Rp 8.000. 

Ditambah biaya lain-lain maksimal menjadi Rp 20.000. 

Itu penerbit sudah untung,” katanya. 

 

Babak selanjutnya sudah bisa ditebak. Selama lebih dua 

jam, para anggota Komisi X DPR secara bergiliran 

mempersoalkan masalah tersebut. Yang tidak enak adalah sindiran Anwar 
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Arifin. “Inilah susahnya kalau kita bicara dua kali. Sebagai intelektual mestinya cukup 

sekalilah kita bicara. Sekali memutuskan, terus dilaksanakan. Itu baru namanya intelektual,” 

katanya. Ia sampai mengulang beberapa kali pernyataannya itu.  

 

Toh Mendiknas Bambang Sudibyo dan jajarannya tak mau terpancing provokasi Anwar 

Arifin itu. Setelah hampir seluruh anggota Komisi X yang hadir berbusabusa, Mendiknas 

justru menjawab dengan singkat, yang nampaknya tak diduga sama 

sekali oleh para anggota DPR. “Silahkan saja. Kami sih tidak 

ngotot. Kan ini sekedar usulan. Mau 12 atau 33 provinsi silahkan. 

Harganya diturunkan menjadi 20.000 per buku, silahkan,” 

katanya enteng. Walhasil, rapat yang semula berteletele dan 

memanaskan kuping, dengan cepat menghasilkan 

keputusan. Akhirnya disepakati BOS Buku ini bagi seluruh 

provinsi, dan harganya dipatok Rp 20.000 per buku. Babak 

berikutnya, pertarungan akan terjadi antar penerbit dalam menawarkan bukunya ke  

sekolah-sekolah. Mereka tentu menggunakan segala kiat. Namun, apapun jurus yang 

dipakai, hendaknya siswa tetap paling diuntungkan. 

 


