
BAB I 

A. Artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buruknya Birokrasi pendidikan Di indonesia 

 
 

Muhammad Reynaldi (12), mungkin menjadi salah satu potret buruknya 

pengelolaan administrasi pendidikan di Indonesia. Cuma gara-gara rapornya hilang, 

Reynaldi yang sudah duduk di kelas IV SD, tak bisa melanjutkan sekolahnya. Dia 

terpaksa pindah sekolah. Namun karena tak ada bukti Reynaldi pernah bersekolah, dia 

terpaksa mengulang kembali dari kelas 1 SD. 

  Awalnya Reynaldi bersekolah di SD 1 KIP Barabarayya, Makassar. Prestasi di 

sekolahnya cukup baik. Reynadi beberapa kali masuk 10 besar di kelasnya. Tahun 2009 

lalu, saat Reynaldi akan naik kelas V SD, tiba-tiba pihak sekolah meminta rapornya. 

Reynaldi heran karena dia yakin sudah menyerahkan rapor pada wali kelasnya. 

  "Jadi rapor hilang itu bukan di rumah. Tapi di sekolah. Reynaldi sudah 

menyerahkan rapor itu pada wali kelasnya," kata Ani, orang tua, Reynaldi saat berbincang 

dengan merdeka.com, Kamis (12/7) . 

  Masalah timbul karena pihak sekolah mengaku tidak memiliki data-data 

cadangan soal nilai-nilai Reynaldi selama bersekolah. Kepala Sekolah beralasan data-data 

milik Reynaldi ada di Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Balaikota. Tapi mereka 

menolak memberikan pengantar bagi orang tua Reynaldi.  

  "Karena tidak ada surat pengantar dari sekolah, saya tidak diterima di Dinas 

Pendidikan. Di Balaikota pun tidak ada jawaban. Anak saya jadi tidak bisa bersekolah. 

Masak dia harus mengulang dari kelas 1 SD karena tidak ada catatan nilainya," kata Ani. 

  Ani pun menanyakan apakah Reynaldi mau mengulang? Reynaldi mengangguk. 

"Biar saja mengulang, asalkan bersekolah," kata Ani menirukan ucapan anaknya. 

  Agar tak malu, Ani membawa Reynaldi pindah sekolah. Lagi-lagi karena alasan 

tak ada data siswa dan rapor, Reynaldi pun tak bisa langsung duduk di kelas V SD. Dia 

harus mengulang dari kelas I SD. Tapi semua dijalani bocah kelahiran 26 Juni 2000 ini 

dengan tabah . 

  "Tahun ini dia baru naik ke kelas III SD. Padahal usianya sudah 12 tahun. 

Teman-temannya di sekolah lama sudah lulus SD dan masuk SMP semua," isak Ani 

sedih. 

  Ani menyesalkan pejabat dinas pendidikan yang tidak mau menolong anaknya. 

Dia berharap mereka mau membantu anaknya yang harus terhambat gara-gara persoalan 

sepele. 

"Saya sudah coba kemana-mana. Tapi tidak ada yang mau bantu," keluhnya. 

Tragis. 

http://klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2012/07/12/66556/540x270/rapor-hilang-anak-kelas-iv-sd-kembali-ke-kelas-i.jpg


B. Rumusan Masalah 

1. Apa pengertian ketatausahaan pendidikan? 

2. Apa saja hal yang dibahas dan diungkapkan didalam artikel ini? 

3. Kapan peristiwa yang diungkap di artikel  ini terjadi? 

4. Dimana kejadian yang diungkap didalam artikel ini terjadi? 

5. Siapa saja pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk  urusan ketatausahaan 

pendidikan di masalah didalam artikel  ini? 

6. Mengapa masalah yang dibahas dan diungkapkan didalam artikel ini bisa terjadi? 

7. Bagaimana penanganan masalah yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait? 

8. Bagaimana seharusnya penanganan yang benar untuk masalah ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

 

1. Pengertian ketatausahaan pendidikan 

Urusan tata usaha sekolah adalah bagian  dari unit pelaksana teknis penyelenggara sistem 

administrasi dan informasi pendidikan di sekolah/madrasah (permendiknas 24/2008). 

Istilah tata usaha telah cukup lama dikenal dikalangan umum masyarakat Indonesia. Dalam era 

kini yang dikenal sebagai abad informatika istilah tata usaha bahkan masih tetap digunakan. Demikian 

pula dalam dunia persekolahan hingga dewasa ini. Karena itu perlu di kaji beberapa hal pokok yang 

berkaitan dengan ini sehingga memudahkan untuk memahami kedudukan dan kecendrungan pemakaian 

dalam sistem informasi pendidikan. 

Ada dua hal pokok yang dikupas yaitu pengertian dan fungsi. Pada kebanyakan literatur yang 

ada hampir senada, mengemukakan tentang istilah Tata Usaha sebagai maksud dari administrasi yang 

berasal dari bahasa Belanda, “administratie”, Paul Mahieu dalam bukunya “De Administratie 

Organisatie der Onderneming”, merumuskan dalam administrative sebagai pendidikan catatan 

keterangn-keterangan secara tertulis agar kelak dapat dipergunakan. Tata usaha tidak hanya dalam hal 

tulis-menulis tetapi juga dalam hal keuangan, kepagawaian, dan bahkan perlengkapan. 

Fungsi utama tata usaha sekolah adalah memberikan layanan administratif bagi beroperasinya 

sistem persekolahan. Layanan administratif yang dimaksud identik dengan istilah “administrative 

managemen” yang mulai dipakai di Amerika Serikat pada tahun tiga puluhan yaitu istilah dengan 

menggunakan untuk mencakup semua proses penyelenggaraan yang melancarkan pelaksanaan tugas 

puncak pimpinan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Salah satu tugas ppokok pimpinan adalah menentukan kebijaksanaan (policy) organisasi dan 

untuk itu harus membuat putusan-putusan berkenaan dengan fungsi organisasi yang 

dipimpinnya. Kegiatan ketatausahaan sekolah adalah tugas yang menyangkut pengurus surat dan 

penyusunan data/statistik sekolah.  Pengurus surat adalah tata kerja atau prosedur surat menyurat yang 

mencakup kegiatan-kegiatan mencatat, mengarahkan, dan mengendalikan surat-surat. (Dpdikbud RI, 

1988). Sedangakan penyusunan data/statistik sekolah dapat dikatakan sebagai kegiatan membuat daftar, 

grafik, dan atau data dari tabel data terkumpul sehingga tersajikan dalam gambar atau bagan yang 

memperlihatkan nilai. 

Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 260 dan 261 Tahun 1996 Tugas pokok Kepala Tata Usaha 

sebagai berikut: 

1. Menyusun program kerja tata usaha sekolah  

2. Pengelolaan keuangan sekolah 

3. Pengurusan adminstrasi ketenagaan dan sisswaUU 

4. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata usaha sekolah 

5. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah 



6. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah 

7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7 K 

8. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, pengurusan ketatausahaan secara berkala. 

 

2. Hal-hal yang dibahas dan diungkapkan dalam artikel 

Hal-hal atau permasalahan yang dibahas dalam artikel ini antara lain mengenai anak yang 

bernama Reynaldi yang terpaksa harus pindah sekolah agar bisa tetap bersekolah. Hal lainnya adalah 

Reynaldi harus mengulang pendidikannya dari kelas 1 SD, padahal sebenarnya dia sudah menempuh 

pendidikan sampai kelas 4 SD. Hal tersebut dikarenakan Reynaldi kehilangan buku rapornya dan pihak 

sekolah tidak mempunyai data-data cadangan nilai Reynaldi selama dia bersekolah sampai duduk di 

kelas 4 SD. 

 

3. Waktu terjadinya peristiwa pada artikel 

Tidak dijelaskan tepatnya kasus Muhammad Reynaldi ini kehilangan rapornya. Kehilangan ini 

bukan karena kesalahan dari pihak Reynaldi, melainkan dari pihak sekolah yang bisa dikatakan tidak 

professional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga resmi pendidikan di Indonesia. Pada artikel 

hanya dijelaskan Reynaldi kehilangan rapornya pada tahun 2009 dan berita diulas pada tanggal 12 Juli 

2012. Kejadian terjadi saat Reynaldi akan melanjutkan studinya di kelas V SD. Sedangkan pada waktu 

berita diulas, 2012 ini Reynaldi duduk di kelas III SD, karena harus mengulang “sekolah dasar”nya dari 

kelas I SD. Ironis memang hal ini terjadi di era global seperti saat ini, dimana era digital sudah 

merambah di berbagai kalangan. Dan digitalisasi database sudah seharusnya diterapkan pada 

administrasi sekolah-sekolah di Indonesia. 

 

4. Tempat dimana kejadian pada artikel terjadi 

Kejadian yang diungkap dalam artikel ini terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terjadi di 

kota dengan julukan “Kota Daeng” yang artinya doa dan harapan, tepatnya di SD 1 KIP Barabarayya, 

Makassar. 

 

5. Pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk  urusan ketatausahaan pendidikan 

pada persalahan dalam artikel 

a. Kepala Sekolah 

 Kepala Sekolah mempunyai tugas sebagai pimpinan, administrator dan supervisor. Adapun 

tugas-tugas kepala sekolah adalah  

1. Kepala Sekolah sebagai Pimpinan. 

Selaku pimpinan, kepala sekolah seharusnya dapat melakukan pengawasan, melakukan 

evaluasi terhadap kegiatan, menentukan kebijaksanaan, mengambil keputusan. Sehingga dalam kasus 



ini, seharusnya kepala sekolah bewenangan dan berkewajiban mengambil keputusan yang terbaik 

bagi Muhammad Reynaldi.  Dan beliau juga berkewajiban agar memberikan keputusan yang tidak 

merugikan Muhammad Reynaldi. 

2. Kepala Sekolah sebagai Administrato 

Selaku Administrator, Kepala Sekolah bertugas menyelenggarakan administrasi : 

“Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengawasan, Kurikulum, 

Kesiswaan, Kantor, Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan, Perpustakaan, Laboratorium, 

Konduite.”  

Ini berarti tugas kepala sekolah adalah untuk mengatur dan menugaskan anak buahnya 

akan tugas-tugas meraka.  Sehingga seharusnya kepala sekolah menugaskan salah satu anak buahnya 

agar membuat arsip dari data-data siswa termasuk data tentang nilai rapot siswa-siswanya. 

3. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Sebagai supervisor mengandung arti bahwa kepala sekolah mempunyai tugas melakukan 

pengawasan, sehingga seharusnya kepala sekolah setiap saat mengawasi tentang kerja anak buahnya 

apakah anak buahnya sdah melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya atau belum. Apabila anak 

buahnya belum melaksanakan tugas yang ditugaskan kepadanya, seharusnya kepala sekolah menegur 

anak buahnya. 

Selain itu seharusnya kepala sekolah juga melakukan pengawasan dan mengecek catatan 

dan arsip-arsip data siswa.  Apalagi sekolahan belum mempunyai arsip data siswa terutama terkait 

nilai rapot, seharusnya kepala sekolah menegur anak buahnya yang sudah ditugaskan olehnya  agar 

membuat arsip dari nilai rapot dan data-data siswa sesegera mungkin dan sekomplit mungkin. 

 

b. Kepala TU dan tanaga ketatausahaan yang lain 

Kepala TU mempunyai tugas mengkoordinir dan melaksanakan Ketatausahaan Sekolah serta 

bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah meliputi pelaksanakan seperti  administrasi siswa dan 

menyusun laporan pelaksaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala.  Disini terlihat  bahwa 

kepala tata usaha harus  mengkordinir agar semua tenaga ketetausahan yang lain menajalankan tugas-

tugasnya. Sehingga apabila ada tenaga ketatausahaan di sekolah itu, seharusnya kepala  TU bisa 

membagi tugas-tugas terkait tata usaha yang dibutuhkan oleh sekolahan. Sehingga semua tugas dapat 

terlaksana dengan baik.  

Selain itu kepala TU juga mempunyai tugas agar memeriksan semua administrasi sekolah 

apakah sudah dilaksanakan dengan baik oleh anak buahnya atau belum. Bagian tenaga ketatausahaan 

sekolah berkewajiban juga untuk mencatat administrasi siswa termasuk membuat data siswa secara 

komplit dan arsip nilai siswa secara berkala sehingga data-data siswa lengkap dan apabila sewaktu-

waktu data itu diperlukan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

c. Wali Kelas 



Wali kelas mempunyai kewenangan untuk mengenal siswa dikelasnya, mengisi dan mencatat 

laporan hasil belajar, dan menangani masalah siswa dengan bekerjasama dengan guru BK. Sehingga 

apabia siswanya ada kesulitan seperti yang terjadi pada Muhammad Reynaldi ini, seharusnya wali kelas 

membantu keluarga Muhammad Reynaldi untuk menemukan solusi yang terbaik tanpa merugikan pihak 

Muhammad Reynaldi seperti yang terjadi seperti yang ada di dalam artikel ini.  

d. Guru mata pelajaran 

 Tugas guru mata pelajaran adalah mencatat dan melaporkan hasil belajar siswa. Sehingga 

seharusnya saat data-data tentang hasil belajar siswa atau rapot siswa hilang, seharusnya guru mata 

pelajaran masih mempunyai arsip nilainya. Sehingga saat dibutuhkan nilai-nilai itu masih ada datanya.  

e. Dinas Pendidikan yang terkait 

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang 

pendidikan dan perpustakaan.  Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendidikan mempunyai 

fungsi : 

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan; 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang 

pendidikan; 

3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Untuk melaksanakan fungsi terkait dengan masalah yang dialami oleh Muhammad Reynaldi, 

Dinas Pendidikan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut : 

1) Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan 

nasional dan provinsi; 

2) Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi 

dan nasional; 

3) Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten; 

4) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan nonformal; 

5) Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar,         satuan 

pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal; 

6) Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah 

berbasis keunggulan lokal; 



7) Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen  pendidikan nasional untuk tingkat 

kabupaten; 

8) Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya; 

9) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; 

10) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan 

pelanggaran peraturan perundang-undangan; 

11) Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan 

nonformal skala kabupaten; 

12) Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten; 

13) Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal; 

14) Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten. 

 

Sehingga apabila kepala sekolah, tenaga bagian tata usaha, wali kelas, guru mata pelajaran dan 

dinas pendidikan daerah makasar melaksanakan tugasnya dengan baik, seharusnya peristiwa seperti 

yang dialami oleh Muhammad Reynaldi ini tidak akan terjadi. Karena hal ini sangat merugikan pihak 

Muhammad Reynaldi . Seharusnya dia yang saat ini sudah duduk di bangku SMP, hanya karena 

masalah pengarsipan data yang kurang baik membuat dia harus mengulang sekolah di bangku SD lagi. 

 

6. Penyabab permasalahan yang terjadi dalam kasus Reynaldi 

Masalah yang menimpa Muhammad Reyaldi bisa terjadi dikarenakan buruknya sistem 

ketatausahaan pendidikan yang ada di SD 1 KIP Barabarayya Makassar dan di Dinas Pendidikan daerah 

Makasar. Hal ini terlihat dari tidak punyanya pihak sekolah akan arsip dari nilai Muhammada Reynaldi. 

Dan terkesan bahwa pihak sekolah tidak mau tanggung jawab dan membantu pihak Muhammad 

Reynaldi agar mendapatkan solusi dari permasalahan ini agar tidak merugikan pihak Muhammad 

reynaldi. Seharusnya kepala sekolah dari SD 1 KIP Barabarayya mengatur tugas anak buahnya dan 

mengawasi pelaksanaan tugas mereka tetapi dalam kenyataannya sekoalahan tidak mempunyai arsip 

data nilai Muhammad Reynaldi. Ini berarti pihak kepala sekolah tidak melaksanan tugasnya secara 

benar. Apabila kepala sekolah tidak memberi tugas kepada salah satu anak buahnya  berarti kepala 

sekolah belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu kemungkinan kedua apabila kepala sekolah 

sudah menugaskan salah satu anak buahnya untuk membuat arsip data nilai siswa, berarti pihak yang 

sudah ditugaskan belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu kepala sekolah juga belum 

melaksanakan tugasnya selaku supervisor untuk mengawasi tugas anak buahnya. Selain itu seharusnya 



tenaga pendidik seperti guru mata pelajaran dan wali kelas juga mempunyai arsip dari nilai-nilai 

Muhammad Reynaldi. Dan juga seharusnya pihak TU juga membuat arsip nilai berupa lager. Sehingga 

apabila diperlukan, arsip-arsip ini bisa digunakan.  

Dinas Pendidikan daerah Makasar juga tidak ada upaya untuk membantu masalah Muhammad 

Reynaldi. Dinas Pendidikan juga mempunyai tugas untuk membuat Peremajaan data dalam sistem 

infomasi manajemen  pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten. Sehingga seharusnya Dinas 

pendidikan daerah Makasar mempunyai informasi tentang manajemen data terkait hal ini. Selain itu 

Dinas Pendidikan juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik terkait pendidikan. Tetapi 

dalam kenyataan yang menimpa muhammad reynaldi, dinas pendidikan kurang memberikan pelayanan 

untuk mengatasi masalah yang menimpa muhammad reynaldi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah yang menimpa muhammad reynaldi dapat terjadi karena 

buruknya sistem ketatausaahan pendidikan yang ada di SD 1 KIP Barabarayya Makasar dan dinas 

pendidikan daerah makassar. 

 

7. Penanganan masalah yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait 

Penanganan yang telah di lakukan pada kasus Reynaldi tersebut baru dari pihak orang tua siswa, 

Ibu Jumriani.   Dia mendatangi pihak sekolah untuk mengklarifikasi soal rapor yang hilang itu. Jumriani 

yakin putra sulungnya itu sudah mengembalikan rapor tersebut ke sekolahnya. Apalagi, dia sempat 

melihat nilai dan rankingnya sebelum menyerahkan rapor tersebut kepada Aldi. Tapi pihak sekolah 

bersikukuh bahwa rapor tersebut sudah hilang. Awalnya, Jumriani mengira kehilangan rapor itu 

seharusnya bukan masalah besar. Pasalnya, pihak sekolah pasti memiliki arsip nilai Reynaldi. Namun 

ternyata pihak sekolah tidak memiliki arsip putranya. Yang lebih parah, nomor induk Aldi juga tidak 

ada dalam data base sekolah. 

Jumriani kemudian menghadap ke Dinas Pendidikan Makassar untuk mengadukan masalah yang 

dialaminya. Tapi dinas enggan menerimanya dengan alasan tidak ada pengantar dari pihak sekolah, 

padahal pihak sekolah mengaku semua arsip Reynaldi berada di Dinas Pendidikan Kota Makassar dan 

Balaikot . Jumriani kembali lagi ke sekolah untuk mendapatkan surat pengantar tersebut. Tetapi pihak 

sekolah tidak memberikannya karena alasan sekolah sedang sibuk menangani ujian kenaikan kelas. 

Perlakuan tersebut tidak membuat usaha ibu tiga anak ini surut. Dia mencoba "menembus" level 

yang lebih tinggi, Walikota Makassar. Sayangnya, balaikota tidak merespon keluhannya. Dia kembali 

ke SD KIP Barabaraya lagi untuk kesekian kalinya. Kali ini untuk mempertegas status putranya. Namun 

pihak sekolah tetap menyatakan Aldi bermasalah karena telah kehilangan rapor, kehilangan arsip nilai 

dan kehilangan nomor induk. 

Jumriani akhirnya memutuskan untuk memindahkan anaknya dari SD KIP Barabaraya, Kota 

Makassar, ke SD Inpres Taengtaeng, Kabupaten Gowa. SD Inpres Taengtaeng memang merupakan 

sekolah terdekat dari kediamannya. Jumriani sempat berharap, pihak sekolah dapat menerima anaknya 



dan menempatkannya di kelas 5. Namun, SD Inpres Taengtaeng menolak permintaannya. Masalahnya, 

Aldi harus membuktikan telah menyelesaikan kelas 4 dengan rapor (yang memuat nilai induk siswa) 

dan surat pindah. Tanpa rapor dan surat pindah tersebut, Aldi sama saja pendaftar baru lainnya. 

Penzaliman yang dilakukan kepada Reynaldi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab 

tesebut jelas membuktikan bahwa lembaga sekolah belum mampu menjalankan perannya sebagai 

lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai tempat belajar, sebagai wahana untuk mengembangkan 

potensi peserta didik sekaligus sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang salah 

satunya adalah nilai-nilai humanisme. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa seharusnya disikapi dengan 

arif dan bijaksana, bukan dengan cara-cara yang tidak humanis. 

 

8. Penanganan yang sebaiknya dilakukan pada masalah dalam artikel 

Buku induk merupakan kumpulan daftar nama siswa sepanjang masa dari sekolah tersebut. 

Murid baru perlu dicatat segera dalam buku besar yang biasa disebut buku induk atau buku pokok. 

Catatan dalam buku induk harus lengkap meliputi data dan identitas siswa, dalam hal ini sebagian data 

dapat diambil dari formulir pendaftaran. Di samping identitas siswa, dalam buku induk juga berisi 

prestasi belajar siswa (daftar nilai raport) dari tahun ke tahun selama siswa tersebut belajar di sekolah. 

Catatan dalam buku induk harus jelas, dan ini merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah. Pada 

dasarnya tanggung jawab kepala sekolah ialah melaksanakan program pelayanan murid/siswa di 

sekolahnya baik itu kehadiran,penerimaan, orientasi, kelasifikasi dan mengenalkan lingkungan sekolah 

dan program studi,evalusi dan pelaporan kemajuan murid, supervise program-program bagi 

murid,penendalian murid disiplin program bimbingan program kesehatan dan keamanan dan 

penyesuaian diri, sosial, dan emosional dari murid. Maka tanggung jawab sebanyak itu biasanya tidak 

dapat mengerjakan semua atau tidak dapat terlaksana dan butuh bantuan dari personil-personil yang ada 

pada lembaga pendidikan tersebutyang penggarapannya bisa diserahkan kepada pegawai sekolah.  

Berikut ini contoh format buku induk 

1. Nama Siswa   : ……………………………………. 

2. Jenis kelamin   : ……………………………     Pas foto 

3. Tempat, tgl. lahir  : ………………………………    3 x 4 

4. Warga Negara  : ……………………………………. 

5. Agama   : ……………………………………. 

6. Anak ke   : ……………………………………. 

7. Alamat   : ……………………………………. 

8. Asal sekolah   : ……………………………………. 

9. Diterima   : ……………………………………. 

a. Tanggal   : ……………………………………. 

b. Di kelas   : ……………………………………. 



10. Orang tua / wali siswa : ……………………………………. 

a. Nama   : ……………………………………. 

b. Pendidikan  : ……………………………………. 

c. Pekerjaan  : ……………………………………. 

d. Alamat   : ……………………………………. 

11. Penghargaan yang pernah diterima siswa : ……………………………………. 

12. Data anekdot : ……………………………………. 

13. Keluar : ……………………………………. 

a. Tanggal : ……………………………………. 

b. Pada kelas : ……………………………………. 

c. Alasan : ……………………………………. 

14. Kelulusan : ……………………………………. 

a. Tanggal : ……………………………………. 

b. STTB Nomor : ……………………………………. 

c. Melanjutkan ke : ……………………………………. 

15. Perpindahan : ……………………………………. 

a. Tanggal : ……………………………………. 

b. Pindah ke : ……………………………………. 

c. Di kelas : ……………………………………. 

16. Keterangan lain-lain : ……………………………………. 

Catatan : pada halaman yang lain tercatat juga data prestasi belajar (angka nilai raport). 

 

Buku induk merupakan dokumen yang sangat penting untuk disimpan dan didokumentasikan, 

sehingga data tersebut tetap ada kapan saja dibutuhkan, walaupun siswa tersebut tidak tamat belajar. 

Data lengkap dan akurat merupakan bukti tertib administrasi, sekalipun mungkin oleh sebaagian orang 

data siswa tersebut dianggap sepele, tetapi, pada kasus-kasus tertentu bukti keterangan dari masing-

masing siswa (peserta) akan sangat berguna. 

Seperti pada kasus hilangnya rapor Reynaldi, kunci pada kasus ini merupakan buku induk 

sekolah, karena data yang menyebutkan Reynaldi telah menempuh pendidikan di sekolah tersebut 

seperti rapor telah hilang. Seharusnya pihak sekolah tidak bisa cuci tangan atas kasus tersebut. 

Bagaimana tidak, buku induk merupakan buku wajib dalam prasyarat utama pendataan administrasi 

siswa yang di simpan dalam arsip sekolah, tidak bisa beralasan diserahkan kepada dinas pedidikan 

setempat atau alasan yang lainnya. Usaha yang bisa di lakukan untuk menangani kasus tersebut adalah 

dengan mencari data yang berhubungan dengan kejelasan status sebagai siswa yang telah bersekolah di 

sekolah itu untuk beberapa tahun. Tentu saja, seharusnya track record nya bisa di telusuri baik di 

sekolah maupun di dinas pendidikan setempat. Contohnya bisa dari nilai ujian kenaikan kelas murni 



yang biasanya di buat oleh dinas pendidikan dan di koreksi langsung dengan scanner. Tentu saja dari 

hasil ujian yang langsung  akan menyebutkan siapa nama pemilik nilai tersebut. Hal ini seharusnya bisa 

di jadikan bukti bahwa anak tersebut telah menempuh pendidikan sampai kelas berapa. 

Tindakan preventif yang bisa di lakukan oleh sekolah adalah dengan menerapkan sistem 

administrasi dan informasi sekolah berbasis web. Hal ini untuk menanggulangi masalah-masalah 

administrasi sekolah yang bisa muncul misalnya hilangnya rapor atau buku induk karena kebakaran, 

banjir, atau hal-hal lainnya. Sistem Informasi Sekolah berbasis Web, merupakan sebuah sarana untuk 

menampilkan data-data seputar sekolah, seperti profil sekolah, data buku induk siswa, data guru dan 

karyawan, jadwal pelajaran, dan lain sebagainya, dengan memanfaatkan teknologi rekayasa web. Salah 

satu contohnya Sistem Informasi Sekolah berbasis Web adalah SISKO (Sistem Informasi Sekolah). 

SISKO ini cukup mumpuni untuk menampilkan data sekolah yang bersangkutan. Data-data yang 

ditampilkan di dalam SISKO harus senantiasa selalu di-update. Proses update data ini, dapat dilakukan 

di komputer Admin, yang bisa diletakkan di ruang TU atau ruang lainnya. Selanjutnya, jika ada tamu 

atau pengunjung ingin melihat data-data profil sekolah, maka bisa diarahkan atau diajak ke komputer 

anjungan terdekat. Selanjutnya tamu dipersilahkan untuk memilih dan melihat data-data yang 

ditampilkan.  

 

Modul-modul yang tersedia dalam Software SISKO ini adalah : 

- Data Profil Sekolah 

- Data Buku Induk Siswa (Data Siswa) 

- Data Guru dan Karyawan 

- Daftar Urut Kepangkatan 

- Data Siswa Aktif dan Data Alumni 

- Data Jadwal Mata Pelajaran 

- Data Nilai atau Ledger Siswa 

- Data Kelas, Data Ruangan, Data Mata Pelajaran 

- Data Inventaris Ruangan 

- Data Tanah 

- Data Bangunan 

- Data Barang-Barang Inventaris 

- Data Rekap Siswa per Kategori tertentu 

- dan modul lainnya 

  Dengan adanya administrasi berbasis web tersebut bisa lebih menanggulangi 

permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Sehingga sekolah tetap mempunyai backup data siswa 

secara lengkap dan lebih sistematis. 

 



BAB III 

 

Kesimpulan 

1. Ketatausahaan pendidikam adalah bagian  dari unit pelaksana teknis penyelenggara sistem 

administrasi dan informasi pendidikan di sekolah/madrasah. 

2. Hal yang dibahas pada artikel mengenai buruknya birokrasi dan tata usaha pada sebuah sekolah, 

sehingga menyebabkan seorang siswa harus mengulang pendidikannya dari bangku kelas 1 SD. 

3. Waktu terjadinya kasus Reynaldi adalah pada tahun 2009. 

4. Tempat terjadinya kasus Reynaldi adalah di SD 1 KIP Barabarayya, Makassar. 

5. Pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian Muhammad Reynaldi adalah 

kepala sekolah, kepala TU dan stafnya, Wali kelas, guru mata pelajaran dan dinas pendidikan 

daerah makasar. 

6. Masalah yang menimpa Muhammad Reyaldi bisa terjadi dikarenakan buruknya sistem 

ketatausahaan pendidikan yang ada di SD 1 KIP Barabarayya Makassar dan di Dinas Pendidikan 

daerah Makasar. 

7. Usaha yang telah dilakukan baru usaha dari ibu Muhammad Reynaldi. Karena pihak sekolah dan 

dari pihak dinas pendidikan terkait belum melakukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan 

ini agar tidak merugikan Muhammad Reynaldi. 

8. Seharusnya sekolah menyimpan buku induk karena itu syarat administrasi yang paling penting 

dan didalamnya berisi data-data siswa secara lengkap termasuk nilai rapot siswa-siswa yang 

pernah bersekolah di situ. Karena seandainya terjadi kejadian eperti yng menimpa Muhammad 

Reynaldi, data bisa diambil dari buku induk ini.  Usaha preventif untuk mengatasi hal yang 

menimpa Muhammad Reynaldi bisa juga dilakukan dengan sistem berbasis web. 


