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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

 

Kondisi Pendidikan Indonesia 

 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan, bahwa 

tujuan berdirinya negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap 

tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kemerdekaan, keadilan 

sosial, dan perdamaian abadi. Para founding fathers negara kita 

memahami betul, bahwa untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut 

pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan bangsa Indonesia.  

 Secara konseptual makna pembangunan adalah usaha yang 

dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan. Tujuan 

utama pembangunan adalah berupaya memperbaiki dan meningkatkan 

taraf kehidupan sebuah masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan 

meningkatkan kualitas manusia. Pada awal dekade 1950-an, negara-

negara maju sangat berpengaruh pada perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan negara berkembang. Pada masa-masa itu tenaga ahli dari 

negara-negara yang sedang berkembang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan langsung di negara maju. Mereka kemudian merumuskan 

konsep-konsep pembangunan negaranya berdasarkan pengalaman 

empiris negara-negara maju atau atas dasar teori yang dikembangkan 

dari pengalaman tersebut. Arti pembangunan negara kita disamakan 

dengan modernisasi yaitu usaha mencapai „taraf kehidupan sejajar 

dengan‟ bangsa-bangsa yang lebih dahulu dianggap maju (Lauer, 2001:  

410). Pada akhirnya kita mengetahui strategi bagi satu negara belum 

tentu relevan untuk diterapkan di negara lain. 

 Kemudian berkembang pula kesadaran bahwa masalah 

pembangunan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh 

negara berkembang mengingat sumber dayanya yang terbatas.  
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Untuk itu perlu ada komitmen bantuan dari negara-negara 

maju (Pearson, 1969). Pembangunan pada dasawarsa 1950-an dan 

1960-an tersebut oleh Escobar digambarkan sebagai serangkaian 

tahapan pertumbuhan ekonomi yang akan dialami setiap negara dunia 

ketiga mencakup (1) tahap perencanaan; (2) industrialisasi; (3) bantuan 

dari luar; dan (4) akumulasi investasi atau modal. Akibatnya 

pembangunan Indonesia mulai saat itu identik dengan pertumbuhan 

ekonomi meskipun dalam kenyataannya terjadi distorsi dan 

mengakibatkan ketimpangan besar.  

Sektor modern yang sekarang ini dikuasai oleh pemilik modal 

atau pihak asing, mengakibatkan pembangunan Indonesia adalah 

pembangunan berketergantungan (Esmara, 1987:  296). Andre Gunder 

Frank ahli teori mazhab dependencia secara dramatis menggambarkan 

kondisi tersebut diatas sebagai sebuah proses pembangunan dari 

keterbelakangan. Seperti halnya pendapat Saiful Arif (2000) yang 

menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup umat manusia sehingga menjadi lebih 

baik. Berdasarkan pandangan tersebut penanaman modal dan 

penerapan teknologi modern diharapkan akan menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi, menyerap angkatan kerja dengan sendirinya 

akan menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. 

Arif (2000:  16) menerangkan bahwa pola-pola usaha yang ditempuh 

oleh negara berkembang adalah proses industrialisasi, sebagaimana 

dilakukan negara-negara maju yang telah lebih dahulu menghasilkan 

peningkatan taraf hidup yang cepat dan mampu menghilangkan 

kemiskinan. 

 Strategi pembangunan yang penting adalah mencapai kondisi 

yang disebut dengan tahap kemandirian atau “lepas landas”. Namun 

kenyataan yang terjadi justru berkebalikan. Banyak negara meskipun 

dengan penanaman modal besar dan penerapan teknologi modern, 

tidak mampu menghasilkan pertumbuhan pada tingkat yang cukup 

memadai untuk dapat mencapai tahapan lepas landas itu. Malahan di 

beberapa negara yang memiliki pertumbuhan tinggi sekalipun, kondisi 

kemandirian tidak  terwujud. 
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 Masalah ini kemudian dikaitkan dengan sumber daya manusia 

dan alam yang dimiliki negara tersebut (Kuncoro, 2004:  35). Bahkan 

yang terjadi justru ketergantungan pada bangsa lain atau keterikatan 

akan hutang yang semakin besar. Dampak yang lebih buruk lagi 

tercermin pada semakin melebarnya kesenjangan masyarakat 

Indonesia. Karena pembangunan hanya sebagai alat agar dapat 

mencapai tujuan perubahan sosial atau tujuan untuk hidup lebih baik 

yaitu lebih kaya secara materi, lebih modern secara kelembagaan dan 

lebih efisien secara teknologi (Gaulet, 1995:  25). 

 Sebenarnya keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat 

pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya 

tetapi juga meningkatnya harga diri masyarakat sebagai manusia, dan 

meningkatnya kemampuan masyarakat kita untuk dapat memilih. 

Memperhatikan tiga perkara pokok tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa ukuran pembangunan tidaklah semata-mata hanya dilihat dari 

kemajuan pada sektor perekonomian saja tetapi harus dibarengi dengan 

kemajuan sektor lain. Sebab semua kegiatan pembangunan yang 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata hanya melibatkan 

sebagian kecil masyarakat dan di wilayah terbatas. Akibatnya, hasil 

yang diperoleh dari pertumbuhan itu hanya dinikmati sejumlah kecil 

masyarakat dan di wilayah tertentu saja. Sebaliknya sekarang ini 

menurut Todaro (2004:  84), masyarakat semakin mengetahui bahaya 

dari kerusakan alam dan gangguan kehidupan akibat pembangunan 

yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. 

 Pengertian pembangunan yang mencakup masalah-masalah 

materi dalam kehidupan masyarakat sekarang ini telah bergeser 

menjadi proses multi dimensional yang melibatkan reorganisasi dan 

reorientasi dari semua sistem ekonomi maupun perubahan sistem sosial 

(Todaro, 2004: 63). Berkembanglah cara pandang bahwa selain upaya 

mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, diperlukan pembangunan 

di bidang pendidikan. Karena pembangunan pada akhirnya juga harus 

diarahkan kepada pembangunan manusia. Manusia yang dibangun 

adalah manusia Indonesia yang kreatif dan mandiri dalam mengatasi 

permasalahan hidupnya sendiri.  
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Untuk dapat menciptakan kreativitas, maka manusia harus 

dididik. Pendidikan adalah perbuatan yang meliputi cara mendidik 

(Poerwadarminta, 1991: 150). Sedangkan menurut M.J. Langeveld 

(1999) pendidikan adalah pertolongan secara sadar dan sengaja kepada 

yang belum dewasa menuju kedewasaan sehingga bertanggung jawab 

atas tindakannya menurut pilihannya sendiri.  

Ki Hajar Dewantoro, yang kita kenal sebagai bapak pendidikan 

mengatakan, bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan 

pertumbuhan budi pekerti, pikiran dan tumbuh saling berhubungan 

agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Sementara John Dewey 

merumuskan bahwa education is all one growing; it has no end beyond 
itself, pendidikan adalah mengembangkan diri ke tingkat yang makin 

sempurna atau yang dikenal dengan life long education, dalam artian 

pendidikan berlangsung selama hidup. Pendidikan merupakan 

bimbingan eksistensial dan otentik, supaya anak mengenali jati dirinya, 

mampu mengembangkan warisan sosial, untuk kemudian dibangun 

lewat akal budi dan pengalaman (Kartono, 1997:12).  

Sejalan dengan pendapat diatas Noeng Muhadjir merumuskan 

pendidikan sebagai upaya terprogram dari pendidik untuk membantu 

subyek didik berkembang ke tingkat yang normatif lebih baik 

(Muhadjir, 1993: 6). Selanjutnya Zamroni memberikan definisi bahwa 

pendidikan adalah suatu proses menanamkan dan mengembangkan 

pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup 

agar kelak ia dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik 

dan yang buruk, sehingga kehadirannya ditengah masyarakat akan 

bermakna dan berfungsi secara optimal (Zamroni, 2001:87). 

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan 

merupakan usaha atau proses yang ditujukan kecakapan dan kecekatan.  

sumber daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya 

dalam kehidupan secara fungsional dan optimal. Dengan demikian 

pendidikan pada pokoknya dimaksudkan untuk menolong dirinya di 

tengah-tengah kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Pendidikan 

adalah kekuatan pembentuk masa depan, karena ia merupakan 

instrumen yang mampu mengubah sejarah gelap menjadi terang. 
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Pendidikan pada akhirnya merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar siswa aktif mengembangkan potensinya, memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Budiman (2000:  96) berpendapat hanya dengan 

manusia dalam kondisi inilah proses pembangunan dapat dilaksanakan 

berkelanjutan dan mandiri dalam memecahkan masalah yang 

dijumpainya. Pertumbuhan ekonomi diyakini tetap terus diperlukan 

tetapi bukanlah satu-satunya kriteria dan juga tidak selalu harus yang 

paling utama, karena harus serasi dengan pembangunan sosial yang 

fokusnya pada kualitas manusia dan kesinambungan kehidupannya. 

Kuncoro (2010:  35) menambahkan hak asasi manusia dan demokrasi, 

juga berkaitan dengan keberhasilan pembangunan.  

Di lain pihak pilihan masyarakat terhadap arah, tujuan, dan 

jalan pembangunan yang harus ditempuh menurut Nelson (1990) 

haruslah berupaya meningkatkan keberdayaan dan partisipasi atau 

keikutsertaan aktif masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. 

Banyak konsep-konsep pembangunan di Indonesia ternyata kemudian 

berakhir dengan kegagalan karena memisahkan pembangunan sosial 

dari pembangunan ekonomi. Selain itu karena pola pembangunan yang 

berorientasi etnik (etnocentric) berlangsung top-down, pendekatan 

politik legalistik yang memperlakukan masyarakat dan budayanya 

sebagai sebuah konsep tidak berwujud, hanya sebagai paparan statistik, 

dan penggambaran relasi bangunan atas bawah. Bahkan selanjutnya 

budaya lokal dinegasikan dan diganti dengan nilai-nilai dan budaya 

barat (westernisasi). Sebab itu maka pola, gaya hidup serta tingkah laku 

masyarakatnya identik dengan pola dan gaya hidup masyarakat 

kapitalis, yang hanya profit oriented dan mengagungkan budaya dari 

barat (Budiman, 2000:  138). Semestinya dalam dimensi proses, untuk 

bisa berhasil pembangunan memulai dari komunikasi yang harmonis. 

Sedangkan dari dimensi pelaku pembangunan, patut disadari bahwa 

komunitas lokal juga memiliki hak mendapatkan peran dalam proses 

pembangunan nasional.  
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 Tatanan "sektor-sektor sosial" termasuk ekonomi dan politik 

saat ini selain menghasilkan masyarakat yang modern, western dan 

industrial, ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia untuk 

hidup secara harmonis dengan lingkungannya dan dengan manusia 

lainnya (Ife, 2002:  180). Keadaan ini tidak akan terjadi jika saja 

pembangunan nasional merujuk pada sumber daya dan keunggulan 

lokal yang banyak dimiliki Indonesia. Usman (2012:  45) dalam hal ini 

menjelaskan pendapatnya bahwa kunci keberhasilan pembangunan 

adalah menghargai kearifan lokal, menghargai budaya lokal dan 

sejarah, menghargai kemampuan sumber daya lokal, dan menghargai 

proses. Dengan begitu keunggulan lokal tidak hilang dan juga tidak 

merugikan masyarakat itu sendiri sebagai aktor pembangunan.  

 Terdapat tiga keadaan pokok yang merupakan keadaan inti dari 

pembangunan, yaitu kecukupan, jatidiri, dan kebebasan dari sikap 

menghamba. Kecukupan disini adalah kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) manusia yang meliputi 

sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Jati diri merupakan 

dorongan-dorongan dari dalam diri untuk maju, sedangkan kebebasan 

dari sikap menghamba adalah kemerdekaan atau kebebasan untuk 

berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek 

materiil dalam kehidupan (Todaro, 2004: 64).  

 Beberapa indikator dapat saja dipergunakan untuk menilai 

keberhasilan sebuah proses pembangunan selain indikator pendapatan 

perkapita. Indikator tersebut menurut Suwondo (1997: 4) adalah 

indikator tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan maupun indikator 

tingkat kesehatan rakyat. Berdasarkan indikator tersebut, dapat dilihat 

bahwa aspek pendidikan adalah merupakan sebuah bagian dari 

indikator keberhasilan pembangunan. Sebab pendidikan yang bermutu 

akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, dan 

pendidikan yang bermutu tercermin pada sebuah sekolah yang kualitas 

(Kusumaatmadja, 2006:  77). Bahkan Syechalad (2010:  43) menjelaskan 

bahwa pembangunan ekonomi dapat berlangsung dengan baik dan 

terus berkesinambungan apabila pembangunan pendidikan yang 

berlangsung di negara tersebut juga akan berjalan baik dan berkualitas.  



Telaah Pustaka 

27 

 Dengan demikian dapatlah kita melihat bahwasanya 

pembangunan pendidikan pada suatu negara sangat berpengaruh pada 

keberhasilan pembangunan nasional. 

 

Benang Kusut Pendidikan Indonesia   

 Pembangunan bidang pendidikan Indonesia adalah bagian dari 

program pembangunan nasional yang dilaksanakan terpadu dengan 

pembangunan pada sektor yang lainnya. Pembangunan pendidikan 

nasional bukan hanya untuk menciptakan golongan elit saja atau kaum 

intelektual, tetapi untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, 

melalui suatu proses yang sistematis. Proses tersebut memungkinkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa berkembang optimal. 

Dengan demikian pendidikan menjadi upaya untuk mengembangkan 

segenap potensi individu, sehingga cita-cita membangun manusia 

Indonesia seutuhnya dapat tercapai (Mulyasa, 2009:  90). Celakanya, 

sektor pendidikan nasional yang merupakan alat untuk mencapai cita-

cita mulia itu sekarang ini terus mengalami keterpurukan. Sauri (2012) 

berpendapat bahwa keterpurukan itu menyangkut permasalahan yang 

sangat mendasar, mulai dari bangunan gedung sekolah yang kondisinya 

menyedihkan hingga permasalahan akademis yaitu kurikulum.  

 Permasalahan-permasalahan pendidikan nasional itu kemudian 

bertali temali permasalahan satu dengan yang lainnya. Namun secara 

umum permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat 

urusan besar yang pokok. Permasalahan utamanya adalah kualitas 

pendidikan. Indikator kualitas pendidikan antara lain adalah proses 

pembelajarannya masih konvensional, kinerja dan kesejahteraan guru 

yang belum optimal, jumlah dan kualitas buku disekolah yang belum 

memadai. Masalah besar yang kedua adalah pemerataan pendidikan 

dibuktikan dengan kerusakan sarana dan prasarana ruang kelas, 

keterbatasan aksebilitas dan daya tampung serta kekurangan tenaga 

guru. Permasalahan yang ketiga adalah efisiensi pengelolaan yang 

disebabkan oleh penyelenggaraan pendidikan yang tidak optimal, 

keterbatasan anggaran, dan mutu sumber daya pengelola pendidikan. 
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Adapun masalah kelompok yang keempat adalah relevansi pendidikan 

dalam pembangunan, indikatornya adalah tidak efektifnya program 

kemitraan, kurikulum belum berbasis masyarakat dan potensi daerah, 

serta kecakapan hidup siswa yang dihasilkan tidak optimal. 

 Para ahli bidang pendidikan Indonesia menganggap minimnya 

dana sebagai penyebab utama empat permasalahan tadi. Tetapi tidak 

sedikit ahli lainnya yang berpendapat karena kebijakan pemerintah 

terlalu sentralistik dan mengabaikan keberagaman daerah di Indonesia. 

Pendapat-pendapat yang berbeda itu didukung oleh argumentasi yang 

memadai. Upaya perbaikan kualitas pendidikan misalnya, dilaksanakan 

melalui langkah meninggalkan strategi pembangunan pendidikan yang 

kecenderungannya bersifat input-oriented dan pengelolaan pendidikan 

yang bersifat macro-oriented. Strategi pembangunan pendidikan input-
oriented dilakukan dengan pemenuhan semua input pendidikan seperti 

sarana dan prasarana, pelatihan guru karyawan, serta penambahan 

tenaga kependidikan. Sebaliknya pendidikan yang bersifat macro-
oriented berarti suatu proses pengelolaan pendidikan lebih dominan 

dilakukan oleh pemerintah pusat. Sayangnya menurut Sutrisno dan 

Rusdi (2007) hal ini menyebabkan banyak SNP yang tidak terpenuhi. 

 Pada tahun 2002 Indonesia telah mengamandemen Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat 4. Pada saat itu diputuskan 

bahwa anggaran pendidikan jumlahnya minimal 20 persen dari ABPN. 

Pada tataran ekonomi pendidikan, politik desentralisasi pendidikan 

diwujudkan dalam bentuk kewajiban pemerintah kab/kota sebagai 

daerah otonom untuk mengalokasikan dana pendidikan di dalam 

Belanja Daerah (APBD) “sekurang-kurangnya 20%” dalam bentuk 

hibah (penjelasan UU No. 32/2004 psl 167 ayat 2; UU no. 20/2003 psl. 

49: 1). Kewajiban-kewajiban tersebut terkait erat dengan hak dan 

wewenang pemkab/kota dalam “peningkatan pelayanan dasar 

pendidikan” (UU No. 32/2004 psl 22: e) bagi terwujudnya perlindungan 

dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat setempat (UU No. 

32/2004 pasal 167:  1). Prioritas pertama diberikan kepada setiap warga 

negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (UU No 

20/2003 pasal 11:  1-2). 
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 Sayangnya keputusan strategis yang bersifat politis tersebut 

tidak dilanjutkan dengan langkah kongkrit. Anggaran untuk sektor 

pendidikan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, malah 

jumlahnya semakin kecil. Morphet (1975); Jones (1985) maupun 

McPherson (1986) berpendapat bahwa terdapat hubungan positif 

antara besarnya dana pendidikan dengan kinerja pendidikan. Jika dana 

pembangunan bidang pendidikan semakin besar maka makin baik 

kinerja pendidikan. Minimnya dana tersebut menurut beberapa ahli 

pendidikan sebagai permasalahan utama pendidikan Indonesia. Tetapi 

ada pula pihak yang berpendapat keterpurukan pendidikan tersebut 

disebabkan oleh peran negara yang terlalu dominan dan mengabaikan 

keunggulan lokal di Indonesia. 

 Analisis tentang keterpurukan sistem pendidikan nasional juga 

disampaikan oleh Prof. Dr. HAR Tilaar, yang menunjuk bahwa 

dominannya campur tangan pemerintah pusat sebagai masalah utama 

pendidikan. Terutama dalam penerapan strategi umum meliputi (1) 

Kegiatan pendidikan sebagai investasi jangka panjang hendaknya harus 

ditekankan pada pemberdayaan dan peningkatan produktivitas 

penduduk dalam konteks perwujudan kesejahteraan umum yang 

meliputi tiga indikator utama, yaitu kecukupan ekonomi, ketersediaan 

layanan dan akses kesehatan, serta tersedianya pendidikan yang 

berkualitas; (2) Pada tahap awal, upaya ini dititikberatkan pada 

pendidikan kejuruan dan tranformasi teknologi dari negara maju, 

diikuti dengan penciptaan sumber daya manusia yang memiliki 

keterampilan tinggi dan menguasai teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK), dan dilanjutkan dengan pendidikan yang diarahkan 

pada pengembangan pengetahuan dan teknologi bagi penciptaan 

kesejahteraan masyarakat; (3) Pengembangan sumber daya manusia 

yang berkualitas perlu ditopang oleh sistem pendidikan tinggi yang 

unggul; (4) Upaya diatas perlu dilakukan secara sinergis dengan 

memberikan otonomi tanggung jawab, dan peran yang lebih luas 

kepada swasta, lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga keagamaan 

dalam membangun pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang selalu 

dimuliakan dan diasumsikan mengandung kebajikan serta berwatak 

netral akhirnya sarat dengan kepentingan subjektif.  
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 Garis besar haluan negara telah mengatur, pendidikan nasional 

seharusnya berakar pada kebudayaan asli bangsa Indonesia sendiri dan 

berdasarkan pancasila serta Undang Undang Dasar 1945. Pendidikan 

diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta dapat memenuhi 

kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas 

pembangunan bangsa. Ini berarti pendidikan Indonesia dalam konteks 

pembangunan nasional merupakan proses pewarisan budaya dari 

generasi ke generasi berikutnya. Dalam pendidikan sendiri berlangsung 

pembentukan pribadi, bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka 

yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha 

sendiri. Bagi negara, pendidikan merupakan kegiatan terencana untuk 

membekali siswa agar kelak menjadi warga negara yang baik. 

 Terkait dengan proses pembangunan nasional, pendidikan 

adalah kegiatan membimbing siswa sehingga memiliki bekal dasar 

untuk bekerja. Pendidikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 

sejumlah komponen. Komponen-komponen pendidikan tersebut 

adalah sistem baru, tamatan, guru, kurikulum, budaya, kependudukan, 

politik dan keamanan. Sistem tersebut menjalankan dua fungsi yaitu 

memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan 

sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Adapun 

tujuan utama pengelolaan proses pendidikan adalah optimalisasi proses 

belajar dan pengalaman belajar.  

 Dengan merunut perjalanan pembangunan pendidikan, kita 

akan dapat segera mengetahui bahwa sebelum reformasi, pendidikan 

Indonesia merupakan alat kekuasaan dan bersifat militeristik. Salah 

satu tolak ukur dan indikatornya adalah penyeragaman visi yang 

terepresentasi pada penyeragaman pakaian sekolah siswa maupun 

penyeragaman kurikulum. Mulyasa (2012) berpendapat bahwa visi dan 

misi pendidikan idealnya mencakup usaha untuk (1) meningkatkan 

pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan; (2) 

pengembangan sebuah wawasan persaingan sehat dan keunggulan; dan 

(3) memperkuat keterkaitan pendidikan disekolah dengan kebutuhan 

pembangunan. Persoalan pembangunan pendidikan Indonesia dapat 

diibaratkan seperti benang kusut, sulit dicari ujung pangkalnya.  
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 Penjelasan di atas menolak konsep sentralisasi yang merupakan 

sebuah kerangka politik untuk menyeragamkan pola pikir, sikap, dan 

cara bertindak siswa (Mulyasa, 2006:  7). Di samping itu penerapan dari 

sistem sentralisasi tersebut telah melepas kebinekaan yang menjadi ciri 

utama yang sangat khas rakyat bangsa Indonesia. Akibatnya siswa 

terisolasi dari praktek budaya di sekitar tempat tinggalnya dan 

kebutuhan nyata siswa. Sejarah mencatat bahwa pendidikan Indonesia 

tidak pernah bebas lepas dari kepentingan politik. Sebaliknya, 

pendidikan selalu melanggengkan sistem sosial ekonomi maupun 

kekuasaan yang ada. Pendidikan bagi kekuasaan selalu digunakan 

untuk melestarikan ataupun sebagai alasan pembenar dominasi 

mereka. Maka hakekat pendidikan secara umum tidak lebih sebagai 

sarana mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil seperti 

relasi kelas, relasi gender, relasi rasisme ataupun sistem relasi lainnya 

(Fakih, 2002: 431). 

 Menyadari permasalahan pendidikan tersebut, maka sasaran 

kebijakan pendidikan nasional diubah dan dititikberatkan pada 

peningkatan mutu, otonomi, dan peningkatan daya saing bangsa. Suti 

(2011:  2-3) berpendapat dalam perkara ini terdapat lima pendekatan 

yang dapat diupayakan, yaitu (1) Konsep upaya perbaikan secara terus 

menerus dan berkelanjutan (continous improvement); (2) Penentuan 

standar mutu atau kualitas (quality assurance); (3) Perubahan kultur 

(change of culture); (4) Perubahan dalam organisasi (upside-down 
organization); (5) Menjaga hubungan dekat dengan pelanggan (keeping 
close to the customer). Dalam salah satu studinya tentang penyebab 

terjadinya keterpurukan pendidikan nasional, Bank Dunia menganggap 

kelembagaan pendidikan yang ada di Indonesia sebagai sumber 

masalah. Lembaga ini mengidentifikasi empat kelemahan institusional 

pendidikan Indonesia di tingkat dasar sebagai sumber masalah. Empat 

masalah tersebut adalah kompleksitas organisasional pada sekolah 

dasar, tumpang tindih manajemen pada sekolah menengah tingkat 

pertama, proses penganggaran yang kaku dan terpecah-pecah pada 

sekolah dasar maupun sekolah menengah tingkat pertama, dan 

manajemen sekolah yang tidak efektif. 
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 Menurut Winarno (2000), masalah utama pendidikan yang 

berlangsung di Indonesia adalah tidak dimilikinya landasan dan tujuan 

yang jelas. Artinya sebagai sebuah alat, pendidikan di Indonesia tidak 

jelas tujuan pemakaiannya. Analog dengan sebuah bangunan, untuk 

dapat kokoh maka bangunan tersebut harus memiliki pondasi. Apabila 

pondasi bangunan itu kuat maka bangunannya akan kuat pula. Pondasi 

inilah yang tidak dimiliki pendidikan Indonesia. Pendidikan nasional 

berdiri diatas landasan imajiner, tempat berpijaknya tidak sehat dan 

tidak solid.  

 Tidaklah bijaksana kiranya apabila kita menyebutkan bahwa 

sejarah pembangunan pendidikan Indonesia sebagai sebuah sejarah fase 

kegagalan, akan tetapi harus diakui didalam sejarah pembangunan 

pendidikan mencakup sejarah ketidakpastian. Winarno Surachmad 

menyatakan bahwa 

“Kita tidak tahu pasti mengenai mission sacre pendidikan 
nasional dewasa ini. Apakah anak bangsa disiapkan untuk 
menjawab kepentingan Ujian Nasional yang begitu sempit 
atau untuk mampu menjawab permasalahan kehidupan yang 
lebih luas. Kita tidak dapat diyakinkan apakah peningkatan 
hasil Ujian Nasional murni adalah ukuran keberhasilan 
pendidikan nasional yang harus dipertaruhkan untuk 
menghadapi persaingan global.”  

 Pada akhirnya ketidakjelasan tujuan membuat pendidikan 

Indonesia gagal terutama dalam menciptakan iklim dan budaya belajar 

di sekolah yang kondusif. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Mulyasa 

(2009:  91), strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan iklim 

sekolah yang kondusif akan berpengaruh pada upaya (1) Mendongkrak 

prestasi melalui proses percepatan atau akselerasi; (2) Modernisasi 

pengelolaan sekolah; (3) Modernisasi guru; (4) Proses modernisasi 

pembelajaran; (5) Mendayagunakan alam lingkungan yang ada 

disekitar sekolah; (6) Mengembangkan program kewirausahaan. 

Winarno (2007:  31) berpendapat bahwa pada dewasa ini tidak dapat 

dipastikan apakah program sekolah telah benar menjawab kebutuhan 

pendidikan serta apakah sekolah berhasil membuat bangsa menjadi 

terdidik atau tersekolah.  
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 Akibatnya berbagai kebijakan pendidikan yang bagus bahkan 

dengan dukungan pendanaan yang besar, tetapi karena tujuan dan 

dasar berpijaknya tidak jelas pada akhirnya sering kandas di tengah 

jalan. 

 Menyatunya berbagai permasalahan-permasalahan pendidikan 

yaitu pemerataan, masalah dana, besarnya campur tangan pemerintah 

hingga ketidakjelasan tujuan, sangat besar pengaruhnya terhadap mutu 

sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi alat untuk mencerdaskan, 

memberi keterampilan, bahkan untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat, tidak lebih dari sekedar sebuah tempat indoktrinasi siswa. 

Sekolah hanya menjadi tempat pewarisan dan pelestarian nilai-nilai 

resmi yang sedang berlaku dan direstui oleh pemerintah. Tidak aneh 

jika kemudian terjadi penyeragaman mulai dari pakaian sekolah hingga 

mata pelajaran (Tapatimasang, 2001: 46). Sekali lagi benang kusut 

pendidikan tidaklah mudah dan sulit dicari akar permasalahannya. 

 Demikian pula halnya pada pendidikan yang dikelola dengan 

tidak mengakui partisipasi maka prosesnya akan berlangsung satu arah, 

monolog, dan menindas perkembangan siswa (Tilaar, 2003:  18). Tata 

kelola proses pendidikan yang mengabaikan proses pembentukan 

kepribadian seorang siswa adalah sebuah proses pengungkungan atau 

pemenjaraan perkembangan siswa. Tata kelola proses pendidikan 

seperti ini menurut Tilaar (2002:  47) akan mematikan kebudayaan dan 

berarti berakhirnya hidup bersama manusia. 

 Keberadaan otonomi tata kelola sekolah dapat membangun 

sebuah sistem pendidikan nasional yang lebih baik, lebih mantap, dan 

lebih maju dengan seoptimal mungkin memberdayakan potensi daerah 

dan partisipasi masyarakat lokal. Raihani (2007:  174) menerangkan 

bahwa otonomi tata kelola sekolah juga merupakan solusi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan karena sistem sentralisasi kebijakan 

pendidikan yang sebelumnya diterapkan tidak memberi hasil optimal. 

Disamping harus dapat meningkatkan kondisi bangunan dan alat 

penunjang kegiatan belajar mengajar yang tidak layak, mutu kepala 

sekolah dan guru pun tergolong buruk. Anehnya ketergantungan 

masyarakat Indonesia terhadap sekolah semakin bertambah.  
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 Meski sebenarnya sekolah bukan satu-satunya institusi tempat 

siswa belajar, karena ada dua tempat lainnya yang juga memiliki fungsi 

sama yaitu, keluarga dan lingkungan.  

 Namun di dalam  praktek kesehariannya, hanya sekolah saja 

yang dianggap wadah legal sebagai tempat berlangsungnya pendidikan. 

Ironisnya, masyarakat Indonesia menganggap dirinya telah berhasil 

menyelesaikan kewajiban mendidik setelah menyekolahkan anaknya. 

Mereka kemudian menganggap kewajiban yang tersisa adalah hanya 

menyelesaikan urusan administratif atau finansial dengan sekolah. 

Sekolah dengan segala kelemahan yang dimilikinya dianggap sebagai 

„tempat ajaib‟ yang menjamin mampu memproduksi „manusia hebat‟. 

Posisi sekolah seakan sama atau hampir setara dengan agama. Anak 

yang tidak sekolah dianggap sama dengan orang yang tidak beragama, 

yang kelak pasti akan hidup sengsara. Apalagi kurun waktu yang serba 

formalistik seperti sekarang ini, tuntutan dari dunia kerja lebih 

memprioritaskan mereka yang secara formal telah mengenyam kursi 

sekolah. Semakin tinggi jenjang yang ditempuh, semakin tinggi pula 

tawaran posisi yang diterima.  

 Berhubungan dengan hal tersebut, adanya otonomi tata kelola 

pendidikan mestinya dapat dimaknai sebagai jawaban kebutuhan dan 

harapan masyarakat itu. Jika dicermati lebih lanjut otonomi tata kelola 

pendidikan berpengaruh dengan langkah pembangunan pendidikan 

yang telah bergeser, dari macro-oriented menjadi micro-oriented 

sehingga kebijakan pendidikan dapat sesuai dengan kebutuhan dan 

dapat diterapkan secara nyata (Sutrisno dan Rusdi, 2007:  27). Bahkan 

dalam pandangan Bray (1984:  133) dengan pemberian otonomi tata 

kelola pendidikan, sekolah menjadi memiliki wewenang menjadi 

“pemerintah” sendiri disekolahnya, khususnya dalam hal penentuan 

kebijakan. Karena setiap daerah memiliki kewenangan untuk 

mengelola sendiri sektor pendidikan sehingga sesuai dengan keinginan, 

kebutuhan, dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dan 

kebutuhan lokal (Marsus, 2011: 2). Sebaliknya sentralisasi pendidikan 

memberikan keterbatasan kewenangan yang dimiliki sekolah 

mengelola dirinya sendiri mandiri dan partisipatif (Usman, 2004: 51).  
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 Lebih parah lagi, beragam permasalahan ini bak penyakit 

kronis dunia pendidikan Indonesia yang dalam usia 71 tahun 

kemerdekaan Republik Indonesia cenderung dibiarkan. Kondisi ini 

disebabkan oleh sistem sentralisasi pendidikan tidak dapat membuka 

ruang bagi penyesuaian kebijakan pendidikan walaupun terdapat 

perbedaan dengan kondisi dan kebutuhan setiap sekolah. Sebaliknya 

tujuan otonomi pendidikan dalam hal ini memungkinkan adanya 

perbedaan kebijakan pendidikan di setiap daerah.  

 Adanya perbedaan itu disebabkan karena arah kebijakan akan 

bergantung pada potensi, kondisi, dan karakter maupun keunggulan 

lokal yang berbeda-beda disetiap daerah Indonesia. Zainuddin (2008:  

94) menerangkan bahwa pelaksanaan otonomi pendidikan pada 

dasarnya dititikberatkan pada upaya peningkatan peran dan partisipasi 

daerah. Sebab pada dasarnya, pembangunan memerlukan partisipasi 

aktif  rakyat sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai (Budiman, 

2006:  57). Peningkatan partisipasi daerah tersebut merupakan upaya 

untuk membuat setiap kebijakan pendidikan dapat berjalan optimal 

sehingga tujuan pembangunan pendidikan tercapai. 

 Sutrisno dan Rusdi (2007:  25) meyakini bahwa tujuan akhir 

kebijakan pembangunan pendidikan sendiri adalah peningkatan daya 

saing bangsa. Daya saing dapat dimaknai sebagai sebuah kemampuan 

penyelenggaraan pendidikan yang sanggup berkompetisi dalam hal 

kualitas dengan bangsa lain. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi 

yang sangat pesat, tuntutan untuk meningkatkan daya saing sekolah 

semakin tinggi. Setiap sekolah kemudian dituntut untuk dapat 

menyediakan dan mempersiapkan sumber daya manusia  (SDM) 

Indonesia menjadi sejajar dan dapat bersaing dengan SDM negara lain. 

Peningkatan daya saing pendidikan mungkin saja dilakukan melalui 

penerapan pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal setiap 

daerah (Santoso, 2004:  479). Tujuan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal adalah membuat siswa menjadi lebih berkarakter.  

 Peningkatan daya saing dengan cara ini dapat membuat 

pembangunan pendidikan menjadi lebih dapat mengakomodasi potensi 

keunggulan lokal yang dimiliki suatu daerah.  
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Peran Negara dalam Pendidikan 

 Heterogenitas adalah sebuah identitas bangsa Indonesia yang 

tidak dapat dilepaskan dari peran negara untuk menatanya. Peran 

negara sendiri diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Para 

pendiri negara memahami betul untuk bisa mewujudkan cita-cita 

tersebut, pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan. Besarnya 

peran negara dalam pembangunan pendidikan menciptakan dominasi 

dan intervensi yang tidak berhasil menciptakan kesejahteraan. Boleh 

saja negara dalam hal ini pemerintah pusat menetapkan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP), tetapi mestinya tidak boleh dominan dan 

interventif. Menurut kementrian pendidikan dan kebudayaan SNP itu 

merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah cara mengatur 

kewenangan pemerintah pusat, daerah dan sekolah serta masyarakat 

dalam pembangunan pendidikan. SNP terdiri dari delapan komponen 

yaitu (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar 

Proses, (4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar 

Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan 

Pendidikan dan (8) Standar Penilaian Pendidikan. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diperbaharui dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, fungsi dan tujuan SNP tersebut 

adalah (1) Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, (2) Standar Nasional 

Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dan (3) SNP disempurnakan secara 

terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Namun demikian 

alangkah baiknya kebijakan tersebut dibebaskan dari persoalan 

politisasi untuk kepentingan kekuasaan.  
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Keunggulan Lokal Indonesia 

 Keunggulan lokal sering disamakan dengan local wisdom, 

kearifan lokal dan local genius sehingga bercampur aduk. Tercatat 

beberapa pakar yaitu R. Barnhardt dan O. Kawagley (1999); M. Battiste 

(2002); Russel  Barsh (1989); M. Batiste (2002); W. Ermine (1995); C. 

Odora Hoppers (2002); Dei, George J. Sefa (2000) dan lain-lain setuju 

bahwa kearifan lokal adalah akal sehat praktis berdasarkan ajaran dan 

pengalaman yang diteruskan dari generasi ke generasi. Kamus Bahasa 

Inggris Indonesia karya dari John M. Echols dan Hassan Syadily 

mengartikan kata local berarti setempat, sedangkan kata wisdom 

berarti kearifan atau kebijaksanaan. Pengertian local wisdom adalah 

gagasan-gagasan lokal yang bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, 

tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat. Maknun (2006) 

mendefinisikan keunggulan lokal adalah proses dan realisasi 

pengangkatan nilai dari sebuah potensi daerah, sehingga menjadi 

sebuah produk dan jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat 

unik, dan memiliki keunggulan komparatif. Namun dalam prakteknya 

pendidikan Indonesia menggunakan teori asing bahkan buku teks 

pelajaran mengimpor hasil buah pikiran pakar luar negeri. Sehingga 

berkembang pemahaman bahwa modernisasi atau pembangunan 

sebagai sebuah proses menandingi ciri dari suatu kedayaan superior 
yang lain (Riggs, 1980: 31-35). Kemudian kita menyadari kondisi ini 

membuat masyarakat Indonesia mengalami penetrasi kebudayaan asing 

secara besar-besaran.  

  Sementara di tengah-tengah paradigma modernisasi Indonesia, 

banyak yang melihat keunggulan lokal sebagai penghambat.4 Meski 

Ayatrohaedi (1986:  40-41) menyebutkan bahwa budaya bangsa 

Indonesia berpotensi sebagai local genius yang memiliki potensi (1) 

untuk bisa dan mampu bertahan terhadap budaya luar; (2) mampu 

mengakomodasi masuknya unsur budaya dari negara lain; (3) memiliki 

kemampuan mengintegrasikan budaya luar kedalam budaya lokal;  

                                                 
4Terkadang ada kekhawatiran bahwa pengetahuan ilmiah terancam oleh pengetahuan 
tradisional Lihat pada Doughty, Howard Al, Indigenous Knowledge In A Post-Colonial 
Context,” (Innovation Journal, Volume 10 (3) Article 40, 2005). 
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(4) mempunyai kemampuan mengendalikan, dan (5) mampu memberi 

arah perkembangan budaya. 

 Antropologi atau ilmu tentang manusia menerangkan bahwa 

local geniune atau local genius adalah juga cultural identity. Identitas 

atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut 

mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan 

kemampuan sendiri. Sesungguhnya pemanfaatan potensi lokal dalam 

pembangunan pendidikan merupakan upaya pemberdayaan. Itulah 

sebabnya negara melalui kemendikbud menyebut local wisdom, local 
genius dan kearifan lokal sebagai keunggulan lokal. 

 Pembangunan Indonesia harus mereformasi seluruh aspek 

dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masa kini 

dan masa depan, tetapi tidak merusak unsur keunggulan lokal 

(Kesiman dan Agustini, 2012: 384). Keunggulan lokal dalam 

masyarakat diterangkan oleh Sirtha (2012) dapat berupa:  nilai, norma, 

etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan khusus. 

 Terkait pemanfaatan alam untuk pembangunan berkelanjutan 

misalnya, Indonesia memiliki banyak sekali kearifan lokal. Masyarakat 

Bali dan Lombok, mempunyai awig-awig, kepercayaan bahwa te aro 
neweak lako (alam adalah aku); di Papua mempercayai gunung 

Erstberg dan Grasberg sebagai kepala mama, tanah dianggap sebagai 

bagian dan hidup manusia. Sementara itu di Serawai, Bengkulu 

tumbuh celako kumali  yaitu keyakinan tata nilai tabu dalam berladang 

dan tradisi tanam tanjak. Faizal (2003) Tradisi tana‟ ulen di Dayak 

Kenyah, Kalimantan Timur pengelolaan kawasan hutan dilindungi 

oleh aturan adat. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, 

Kampung Dukuh Provinsi Jawa Barat dalam eksploitasi pemanfaatan 

hutan harus seijin sesepuh adat. Adanya otonomi penuh ini 

memungkinkan suatu sekolah sebagai alat pembangunan, kepemilikan 

wewenang untuk mengembangkan potensi dan keunggulan yang 

dimiliki daerahnya. Dengan begitu sekolah akan mampu menghasilkan 

produk keunggulan lokal berbentuk produk barang, jasa atau budaya 

yang bernilai tinggi, memiliki keunggulan komparatif, dan unik.  
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 Pendidikan berbasis keunggulan lokal menjadi optimal 

kontribusinya bagi pembangunan karena pendidikan didukung oleh 

sistem yang relevan dengan potensi daerah. 

 

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

 Sejalan dengan semangat melaksanakan otonomi daerah, 

pengelolaan pendidikan juga diserahkan pada pemerintah daerah. 

Pembaharuan disesuaikan dengan kondisi daerah dan karakter serta 

sifat masyarakat, menjawab persoalan lain dalam era modernisasi yaitu 

proses diferensiasi. Berbagai kebijakan yang pro pada daerahpun 

dikeluarkan untuk mendukungnya. Baik yang bersifat administratif, 

seperti perubahan status institusi pengurus pendidikan, atau status 

pegawai pendidikan, hingga yang bersifat materi, misalnya kurikulum.  

 Sebuah program kebijakan pendidikan yang muncul mewarnai 

alam reformasi kita adalah pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

Pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) adalah pendidikan yang 

diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 

Kemudian sekolah tersebut memperkaya diri dengan keunggulan 

kompetitif dan atau komparatif daerah (Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 17 Tahun 2010). Berdasarkan ketentuan tersebut maka PBKL 

adalah program PBKL yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan 

daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber 

daya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya 

yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai 

dengan potensi, bakat dan minat siswa. 

 Pendidikan berbasis keunggulan lokal tidak muncul begitu saja, 

akan tetapi terdapat dua acuan yang melandasinya. Acuan pertama 

pendidikan adalah sebuah program pembelajaran yang merupakan 

elemen dasar perubahan perilaku (pendidikan) dan berlangsung baik 

didalam maupun diluar kelas sebagai interaksi antara pebelajar dan 

pengajar dalam lingkungan tertentu.  

  



Rekonstruksi Tata Kelola Sekolah Sebagai Upaya Pengembangan  
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

40 

 Acuan yang kedua adalah landasan yuridis kebijakan nasional 

tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal 

(PBKL), diantaranya:  (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

BAB III pasal 14 ayat 1, bahwa “Untuk SMA/MA/SMK atau bentuk 

sekolah lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal”; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

pasal 34 menyatakan bahwa “Pendidikan berbasis keunggulan lokal 

adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah sekolah memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan keunggulan 

kompetitif dan/atau komparatif daerah”; (c) Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 pada pasal 35 ayat 2, bahwa “Pemerintah 

kabupaten/kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan 

program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi 

program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal”; dan 

(d) Rencana Strategis Kemdikbud Tahun 2010-2014 yang menyatakan 

bahwa pendidikan harus mampu menumbuhkan pemahaman siswa 

tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu 

pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem.  

 Konsep pendidikan berbasis keunggulan lokal diinspirasikan 

dari berbagai potensi lokal khas Indonesia. Pembahasan relevansi 

potensi lokal yang unggul dalam pendidikan adalah sebagai berikut:  

Potensi Sumber Daya Alam 

 Sumber daya alam (SDA) adalah potensi yang terkandung 

dalam bumi, air, dan udara Indonesia yang dapat didayagunakan untuk 

berbagai kepentingan hidup. Contohnya bidang pertanian:  padi, 

jagung, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain.; bidang perkebunan:  

karet, tebu, tembakau, sawit, coklat dan lain-lain.; bidang peternakan:  

unggas, kambing, sapi dan lain-lain.; bidang perikanan:  ikan laut, ikan 

air tawar, rumput laut, tambak, dan lain-lain. Contoh lain misalnya di 

provinsi Jawa Timur memiliki keunggulan komparatif dan keragaman 

komoditas hortikultura buah-buahan yang spesifik, dengan jumlah luas 

lokasi ribuan hektar yang hampir tersebar di seluruh di wilayah 

kabupaten dan kota di Jawa Tengah.  
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 Keunggulan lokal tersebut akan lebih cepat berkembang, jika 

dikaitkan dengan konsep pembangunan Agropolitan (Nugroho, 2005: 

24). Konsep Agropolitan sendiri merupakan pendekatan pembangunan 

bottom-up untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan 

yang lebih cepat, pada sebuah wilayah atau daerah tertentu, dibanding 

strategi pusat pertumbuhan (growth pole). 

Potensi Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia (SDM) didefinisikan sebagai manusia 

Indonesia dengan segenap potensinya yang dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan untuk menjadi membentuk makhluk sosial yang adaptif 

dan transformatif dan mampu mendayagunakan potensi alam di 

sekitarnya secara seimbang dan berkesinambungan. Adaptif artinya 

mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan alam, perubahan IPTEK 

dan perubahan-perubahan sosial budaya. Transformatif artinya mampu 

memahami, menerjemahkan dan mengembangkan seluruh pengalaman 

dari kontak sosialnya dan kontaknya dengan fenomena alam, bagi 

kemaslahatan dirinya dimasa mendatang, sehingga yang bersangkutan 

merupakan makhluk sosial yang berkembang berkesinambungan. 

 Belajar dari pengalaman bangsa Jepang, karena biasa diguncang 

gempa merupakan bangsa yang unggul dalam menghadapi gempa, 

sehingga cara hidup, maka sistem arsitektur yang dipilihnya sudah 

diadaptasikan agar efektif mengantisipasi risiko gempa. Kearifan lokal 

(indigenous wisdom) semacam ini juga dimiliki oleh penduduk pulau 

Simeulue di Aceh, ketika tsunami datang yang ditandai dengan 

penurunan secara tajam dan mendadak permukaan air laut, banyak 

ikan bergelimpangan menggelepar, mereka tidak turun terlena mencari 

ikan, namun justru lari ke tempat yang lebih tinggi, sehingga selamat 

dari murka tsunami. Sumber daya manusia merupakan penentu semua 

potensi keunggulan lokal.  

 Potensi sumber daya manusia bisa bermakna positif dan 

negatif, tergantung kepada paradigma, kultur dan etos kerja. Tidak ada 

realisasi dan implementasi keunggulan lokal tanpa melibatkan dan 

memposisikan manusia dalam proses pencapaian keunggulannya.  

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/29/memupuk-institusi-lokal-dan-modal-sosial-dalam-kehidupan-bermasyarakat/
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 Sumber daya manusia mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

SDA, mencirikan identitas budaya, mewarnai sebaran geografis. Selain 

itu dapat berpengaruh secara timbal balik kepada kondisi geologi, 

hidrologi dan klimatologi setempat akibat pilihan aktivitasnya, serta 

memiliki latar sejarah tertentu yang khas. Pada awal berlangsungya 

peradaban, manusia amat tergantung kepada alam. Ketergantungannya 

yang besar terhadap air telah menyebabkan munculnya peradaban 

pertama di sekitar aliran sungai besar yang subur. 

Potensi Geografis 

 Objek geografi meliputi objek formal dan objek material. Objek 

formal geografi adalah fenomena geosfer yang terdiri dari, atmosfer 

bumi, cuaca dan iklim, litosfer, hidrosfer, biosfer (lapisan kehidupan 

fauna dan flora), dan antroposfer (lapisan manusia yang merupakan 

tema sentral). Sidney dan Mulkerne mengemukakan bahwa geografi 

adalah ilmu tentang bumi dan kehidupan yang ada di atasnya (Tim 

Geografi, 2009: 15). Pendekatan bidang studi geografi bersifat khas. 

Pengkajian keunggulan lokal khas Indonesia dari aspek geografi 

dengan demikian perlu memperhatikan pendekatan studi geografi. 

Pendekatan itu meliputi (1) pendekatan keruangan (spatial approach), 

(2) pendekatan yang berbasis lingkungan (ecological approach) dan (3) 

pendekatan pada kompleks wilayah (integrated approach). Pendekatan 

keruangan mencoba mengkaji adanya perbedaan tempat melalui 

penggambaran letak distribusi, relasi dan interrelasinya. Pendekatan 

lingkungan berdasarkan kepada interaksi antara organisme dengan 

lingkungannya, sedangkan pendekatan kompleks wilayah berarti 

perpaduan kedua pendekatan tersebut. 

 Tentu saja tidak keseluruhan objek dan fenomena geografi 

berhubungan dengan konsep keunggulan lokal Indonesia. Keunggulan 

lokal dicirikan oleh nilai guna fenomena geografis bagi kehidupan yang 

memiliki dampak ekonomis pada kesejahteraan masyarakat. Contoh 

angin fohn yang merupakan bagian dari iklim dan cuaca sebagai 

fenomena geografis di atmosfer. Angin fohn adalah angin jatuh yang 

sifatnya panas dan kering. terjadi karena udara yang mengandung uap 

air gerakannya terhalang oleh gunung atau pegunungan.  

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/29/memupuk-institusi-lokal-dan-modal-sosial-dalam-kehidupan-bermasyarakat/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/07/pengaruh-lingkungan-terhadap-individu/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/07/pengaruh-lingkungan-terhadap-individu/
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 Contoh angin fohn adalah angin Kumbang di wilayah Cirebon 

dan Tegal karena pengaruh Gunung Slamet, angin Gending di wilayah 

Probolinggo yang terjadi karena pengaruh gunung Lamongan dan 

pegunungan Tengger, angin Bohorok di daerah Deli, Sumatera Utara 

karena pengaruh pegunungan Bukit Barisan. 

 Seperti diketahui angin semacam itu menciptakan keunggulan 

lokal sumber daya alam berupa kekhasan tanaman tembakau. Bahkan 

tembakau Deli berkualitas prima dan disukai sebagai bahan rokok 

cerutu. Semboyan Kota Probolinggo sebagai kota Bayuangga (bayu 

sama dengan angin, anggur dan mangga) sebagai keunggulan lokal 

setempat adalah karena dampak positif angin Gending. 

Potensi Budaya 

 Budaya adalah suatu sikap, sedangkan sumber sikap adalah 

kebudayaan. Agar kebudayaan dilandasi dengan sikap baik, masyarakat 

memadukan antara idealisme dengan realisme yang pada hakekatnya 

merupakan perpaduan antara seni dan budaya. Ciri khas budaya 

masing-masing daerah tertentu (yang berbeda dengan daerah lain) 

merupakan sikap menghargai kebudayaan daerah sehingga merupakan 

keunggulan lokal. Beberapa contoh keunggulan lokal yang berupa 

penghargaan kebudayaan lokal adalah upacara Ngaben di Bali, Malam 

Bainai di Sumatera Barat, sekatenan di Yogyakarta dan Solo dan ragam 

upacara adat perkawinan berbagai daerah Indonesia. 

 Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008:  449-452) dalam bukunya 

yang diberi judul Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era 

Globalisasi, menyatakan dengan jelas bahwa suatu kebudayaan lokal 

masyarakat dapat juga terkikis oleh pemaksaan nilai-nilai dominan dari 

luar. Hal ini akan menghilangkan nilai-nilai dan sering menganggap 

rendah pengalaman masyarakat lokal. Dengan demikian bukan tidak 

mungkin keunggulan lokal yang diinspirasi oleh budaya tersebut akan 

tinggal kenangan saja. Misalnya di Kabupaten Jombang Jawa Timur, 

telah dikenal antara lain (1) Teater “Tombo Ati” (Ainun Najib); (2) 

Musik Albanjari (Hadrah); (3) Kesenian Ludruk Besutan; (4) Ritualisasi 

Wisuda Sinden (Sendang Beji). 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/27/budaya-organisasi-di-sekolah/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/04/wacana-pendidikan-multikultural-di-indonesia/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/04/wacana-pendidikan-multikultural-di-indonesia/
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Potensi Sejarah 

 Keunggulan lokal dalam konsep potensi sejarah atau historis 

merupakan potensi sejarah dalam bentuk peninggalan benda-benda 

purbakala maupun tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini. 

Konsep historis yang bila dioptimalkan pengelolaannya akan menjadi 

sebuah tujuan wisata yang bisa menjadi aset daerah. Pada potensi 

sejarah ini menurut Agrawal (2006:  413-439) diperlukan akulturasi 

terhadap nilai-nilai tradisional dengan memberi kultural baru agar 

terjadi perpaduan antara kepentingan tradisional dan kepentingan 

modern. Sejarah akan menjadi salah satu aset keunggulan lokal suatu 

daerah. 

 Contoh keunggulan lokal yang diinspirasi oleh potensi sejarah, 

adalah tentang kebesaran Kerajaan Majapahit dimasa lampau. 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur secara rutin 

menyelenggarakan adat upacara perkawinan secara nuansa Majapahit 

sebagai acara resmi yang disosialisasikan kepada masyarakat (1) 

Upacara Renungan Suci Sumpah Palapa dimakam Raden Sriwijaya 

(Desa Bejijong, Trowulan, Kabupaten (Mojokerto); (2) Festival Budaya 

Majapahit. Berbagai potensi keunggulan lokal ini dapat dimanfaatkan 

secara optimal pada pendidikan. Caranya dengan menata pengelolaan 

pengintegrasian potensi lokal ke dalam kurikulum sekolah. Khususnya 

pada mata pelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan jenis 

keunggulan lokal yang dimiliki daerah. Tata kelola pengintegrasian 

muatan keunggulan lokal dilakukan pada saat menyusun silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (Santosa, 2010:  477). 

 Indonesia memiliki modal atau peluang yang sangat berharga 

untuk membangun pendidikan berbasis keunggulan lokal. Peluang itu 

adalah otonomi daerah. Sejak dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 

tentang pemerintahan daerah yang kemudian digantikan dengan UU 

No. 32 tahun 2004, kita memiliki sistem politik dan tata pemerintahan 

yang bercorak desentralistik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diharapkan dapat mengarah pada upaya mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan seluruh masyarakat melalui peningkatan mutu layanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.  

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/24/sekilas-sejarah-pelacuran-di-indonesia/
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 Di samping peningkatan daya saing daerah dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. 

 Masing-masing daerah mempunyai keunggulan potensi daerah 

yang perlu dikembangkan yang lebih baik lagi. Dengan keberagaman 

potensi daerah Indonesia ini, pengembangan potensi dan keunggulan 

daerah perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah 

daerah sehingga generasi muda daerah tidak asing dengan daerahnya 

sendiri. Melalui pemahaman potensi dan nilai-nilai serta budaya 

daerah sendiri, maka dapat mengembangkan dan memberdayakan 

potensi daerah sesuai dengan tuntutan ekonomi maupun 

ketenagakerjaan (Wiloughby, 2009: 790). Dengan begitu pendidikan 

berbasis keunggulan lokal akan mampu mengatasi masalah urbanisasi, 

penganggguran, dan ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Cara mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah 

melalui kurikulum sekolah. Yaitu ramuan kurikulum nasional dengan 

nilai-nilai budaya, sumber daya alam, serta pemikiran yang layak 

dilestarikan melalui jalur pendidikan formal.  

 

Model Tata Kelola Sekolah 

 Model melukiskan hubungan langsung dan tidak langsung serta 

kaitan timbal-balik dalam terminologi sebab akibat. Simarmata (1983: 

9) mendefinisikan model sebagai abstraksi dari realitas dengan hanya 

memusatkan perhatian pada beberapa bagian atau sifat dari kehidupan 

sebenarnya. Sementara itu Hawking (1993) dan Jones (1987) 

menyatakan bahwa model berperanan penting dalam pengembangan 

teori karena berfungsi sebagai konsep dasar yang menata rangkaian 

aturan dan digunakan bagi menggambarkan sistem.  

 Dari beberapa kajian model diatas disimpulkan bahwa model 

adalah bentuk, pola atau program yang memiliki karakteristik tertentu, 

diantaranya adalah (1) memiliki kekhasan tertentu bila dibanding yang 

sudah ada, (2) ada keistimewaan/keunggulan tertentu yang lebih baik, 

(3) tingkat keefektifan yang baik untuk diterapkan,  
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(4) merupakan inovasi atau hal baru yang bertujuan untuk dapat 

memperbaiki atau menjawab tantangan/ masalah yang ada, dan (5) 

memiliki tingkat kebermanfaatan yang relevan bagi pengguna. 

 Model tata kelola sekolah yang baik tidak dapat dilepaskan 

begitu saja dari konsep manajemen berbasis sekolah. Kamus Inggris 

Indonesia karya John M. Echols dan Hassan Syadily menyebutkan 

terminologi school based management  adalah bentuk manajemen yang 

berbasis disekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah penyeleng-

garaan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan 

sekolah sebagai unit utama peningkatan kualitas pendidikan (Abu – 

Duhou, 2002: 16). 

 Seakan menegaskan, Wahyudi (2012:  12) mengungkapkan 

bahwa manajemen yang berbasis sekolah (MBS) merupakan sebuah 

bentuk pemberian otonomi daerah dalam bidang pendidikan karena 

terdapat prinsip dan kecenderungan pengembalian pengelolaan 

sekolah kepada pihak-pihak yang dianggap paling memahami 

kebutuhan sekolah. Dengan demikian akan terjalin kerjasama antara 

sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber 

daya yang dimiliki sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

(Sunarto, 2011: 17). Adapun sumber daya yang dimiliki sekolah 

menurut Jogersen (2005:  49-69) sangatlah beragam dan berbeda antara 

sekolah yang satu dengan sekolah lain. Pendapat Rahayu (2009:  54) 

menegaskan bahwa sumber daya sebuah sekolah pada pokoknya 

mencakup tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana 

pembelajaran di sekolah, serta sistem penyelenggaraan sekolah. 

 Manajemen berbasis sekolah adalah suatu model pengelolaan 

berdasarkan kepada kemampuan dan kebutuhan sekolah. Model 

pengelolaannya dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, 

berwawasan kedepan, memiliki ketegasan dalam penegakan hukum, 

adil, egaliter, prediktif, peka terhadap aspirasi stakeholder, pasti dalam 

menjamin mutu, profesional, efektif, dan efisien, yang dilakukan dalam 

rangka peningkatan kualitas (Slamet, 2006:  34). Pada intinya menurut 

Sudarman (2002:  22) MBS merupakan suatu sistem desentralisasi 

kewenangan pembuatan keputusan kepada sekolah. 
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 Negara melalui Departemen Pendidikan Nasional (2001: 2) 

memberi batasan tentang manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk 

alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan, 

yang ditandai adanya kewenangan pengambilan keputusan yang luas 

ditingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kerangka 

kebijakan pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan manajemen 

berbasis sekolah itu dengan baik harus ada hubungan baik antara 

sekolah dengan stakeholders. Bila kita cermati dengan seksama, fungsi-

fungsi pengelolaan sekolah ini sama dengan pengelolaan organisasi lain 

pada umumnya (Fisher dan Friedman, 2008:  645-664). 

 Proses pengelolaan dijelaskan oleh Terry dan Rue (2003:  11) 

sebagai suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian, dan pengawasan. Pengelolaan merupakan proses atau 

suatu kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan 

kelompok orang kearah sebuah tujuan yang organisasional. Demikian 

pula halnya dengan tata kelola sekolah juga dapat dibahas dari empat 

fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

dan pengawasan.  

 Perencanaan adalah usaha untuk dapat membuat sebuah 

pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia 

dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi (Salam, 2004: 14). 

Dalam pengelolaan sekolah, proses perencanaan dilakukan untuk 

membuat sebuah rencana proses pembelajaran yang dinilai paling 

efektif. Fungsi pengelolaan yang kedua adalah pengorganisasian.  

 Pengorganisasian dijelaskan oleh Wiludjeng (2007:  92) sebagai 

sebuah proses dimana setiap pekerjaan diatur dan dibagikan seluruh 

anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dicapai dengan efisien. 

Dalam konsep ini, guru memiliki tanggung jawab yang sama dengan 

kepala sekolah didalam membuat keputusan. Komitmen anggota sangat 

dibutuhkan terutama dalam menyelesaikan konflik. Agar dapat 

mengatasi kesulitan-kesulitan dalam proses mengorganisasi dapat 

dilakukan lagi dengan cara-cara (1) mempersiapkan rumusan 

kebijaksanaan, (2) mempersiapkan rekrutmen personil, (3) memilih 

dan menugasi personil, (4) meningkatkan kesejahteraan personil, (5) 
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mengembangkan suatu sistem pencatatan sipil, (6) mendorong dan 

menyediakan kesempatan bagi pertumbuhan profesional personil (Epp 

dan MacNeil, 1997: 254). Disekolah kewenangan tertinggi untuk 

melakukan pembagian pekerjaan berada ditangan kepala sekolah. 

Supaya dapat berjalan baik, pembagian pekerjaan memperhatikan 

kesesuaian tugas dengan kemampuan pihak yang diberi tugas,  

sehingga pelaksanaannya dapat sesuai dengan rencana. Artinya tata 

kelola sekolah menjadikan pengelolaan seluruh sumber daya yang 

dimiliki oleh sekolah tersebut. Dengan begitu dalam penyelenggaraan, 

pendanaan, pengembangan maupun pengawasan terkoordinasi dengan 

baik (Wijaya, 2009:  80). 

 Fungsi pengelolaan organisasi yang ketiga adalah fungsi 

penggerakan (actuating). Penggerakan adalah proses untuk membuat 

semua anggota organisasi mau bekerjasama dan bergairah dalam 

berusaha mencapai tujuan organisasi sesuai dengan hal-hal yang telah 

direncanakan. Itulah sebabnya motivasi dalam hal ini, akan lebih 

berpengaruh daripada sebatas pemberian perintah (Malayu, 2000: 176). 

Dijelaskan oleh Sunarto dan Purwoatmodjo (2011:  232), kepala 

sekolah yang berkualitas dapat membuat jalannya pengelolaan sekolah 

menjadi lebih berkualitas. Fungsi pengelolaan yang keempat adalah 

fungsi tindakan pengawasan (controlling). Pengawasan adalah proses 

dalam menetapkan ukuran kinerja untuk pengambilan tindakan yang 

dapat mendukung pencapaian hasil sesuai ukuran yang telah 

ditetapkan (Trisnawati dan Kurniawan, 2005:  317). 

 

Prinsip-prinsip Tata Kelola  

 Tata kelola sekolah adalah sebuah upaya yang ditujukan untuk 

mencapai keadaan good school governance. Pelaksanaan good school 
governance/ tata kelola sekolah yang baik merujuk pada pelaksanaan 

tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, termasuk 

pula penerapan prinsip-prinsip yang digunakan untuk melandasi 

pelaksanaannya. Nawawi (2012:  20) menjelaskan bahwa konsep good 
governance berarti tata kelola pemerintahan dilakukan secara sinergi.  
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 Semua unsur pemerintahan, tidak saling berbenturan, dan 

mendapat kepercayaan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang 

baik menurut Agus Sutiono dan Ambar (2009:  65) jika dalam praktek-

nya memenuhi delapan prinsip, yaitu prinsip partisipasi (participation), 
prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), 
prinsip rule of law (prinsip kerangka keadilan), prinsip 

pertanggungjawaban (responsibility), orientasi kepentingan masyarakat 

(consensus orientation), efektivitas dan efisiensi (effectiveness and 
efficiency), dan memiliki visi yang jauh kedepan (strategic vision). 

 Selanjutnya berikut ini akan diuraikan hasil kajian pustaka 

secara berurutan dan lebih mendalam tentang delapan prinsip dalam 

tata kelola pemerintahan itu. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat 

dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasinya. Ife dan Tesoriero (2008:  106) menyebut partisipasi 

dibangun atas dasar kondisi kebebasan berasosiasi dan berbicara serta 

berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi dapat pula dikatakan 

sebagai suatu penggerakan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam 

mencapai tujuan organisasi (Ife dan Tesoriero, 2008:  294). Senada 

dengan pengertian tersebut Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan 

Nalin Abeyserkere (2001:  8) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan 

pihak yang dipengaruhi oleh keputusan yang ditetapkan pihak yang 

mempunyai kepentingan dan memiliki kesempatan yang seluas-

luasnya untuk memberikan masukan, kritik dan mengambil bagian 

dalam pembuatan keputusan-keputusan pemerintahan. 

 Prinsip transparansi dalam tata kelola dibangun atas dasar 

kebebasan memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan 

publik harus secara langsung dapat diperoleh (Ife, 2008:  585). Sebab 

masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi. Secara yuridis 

formal setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengetahui (right 
to know) setiap detail aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang 

dilakukan oleh negara (Yohanes, 2006:  28). Transparansi ini dalam tata 

kelola pemerintahan bertujuan membuat akses bagi masyarakat 

terhadap informasi menjadi lebih terbuka (Manrapi, 2008:  9-10).   
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Pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dapat 

meningkat. 

 Prinsip akuntabilitas atau (accountability) diterapkan dalam 

tata kelola pemerintahan yang baik, dapat diartikan sebagai sebuah 

hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas 

dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali 

tersebut (Sadjiarto, 2002:  138-150). Dalam hal ini, proses pelaksanaan 

akuntabilitas merujuk pada kewajiban pertanggungjawaban terhadap 

masyarakat dan menjadi salah satu aspek fundamental dalam 

pelaksanaan sebuah good governance (Ife dan Tesoriero, 2008:  105). 

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban verbal maupun dalam 

bentuk tulisan kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 

Pertanggungjawaban itu diwujudkan melalui pemberian informasi 

sebagai langkah pemenuhan hak atas informasi publik dari masyarakat 

(Madiasmo, 2006: 3-4). 

 Prinsip keadilan atau rule of law dalam tata kelola pemerintah 

yang baik merupakan prinsip penting dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat sehingga terwujud sistem politik, hukum, ekonomi dan 

birokrasi yang bersih. Keadilan ini dilihat oleh Ife dan Tesoriero (2008:  

106) sebagai kondisi dimana seluruh anggota masyarakat dipandang 

sama. Keadilan berhubungan dengan pemberian kesempatan yang 

sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan jenis kelamin yang 

merujuk pada tidak adanya diskriminasi atau equity (Ife dan Tesoriero, 

2008:  110). John Rawls (2006) menyebutkan tiga prinsip keadilan 

yaitu persamaan dalam kebebasan dasar, kesamaan dalam kesempatan 

untuk maju dan diskriminasi positip bagi orang yang lemah untuk 

mengejar kesamaan. 

 Prinsip dari tata kelola yang berikutnya adalah responsibilitas 

(responsibility).  Responbilitas menunjukkan adanya responsivitas pada 

lembaga publik. Dalam hal ini, setiap lembaga publik harus cepat dan 

tanggap dalam menangkap setiap model kebutuhan masyarakat 

sehingga tuntutan dari masyarakat tersebut dapat terpenuhi (Ife dan 

Tesoriero, 2008:  154-155).  
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 Pertangungjawaban terhadap publik secara transparan ini 

otomatis akan dapat  meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik 

terhadap layanan yang diselenggarakan. 

 Tata kelola sekolah semestinya berorientasi pada kepentingan 

masyarakat atau consensus orientation. Pentingnya prinsip efektif dan 

efisien (effectiveness and efficiency) adalah pengelolaan sumber daya 

publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna atau 

efektif tidak hanya berorientasi pada perspektif ekologis semata (Ife 

dan Tesoriero, 2008:  101). Untuk alasan ini, perspektif keadilan sosial 

dan hak asasi manusia juga harus dikelola sesuai dengan arah output 

dan outcome yang sesuai dengan visi dan misi sebuah organisasi. 

 Setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus 

memiliki visi ke depan (strategic vision). Tujuan adanya visi yang ke 

depan tersebut adalah untuk membangun masa depan yang lebih baik 

berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan mensejah-

terakan. Kepentingan visi alternatif ini dijelaskan Ife dan Tesoriero 

(2008:  236) bukan sebagai „cahaya di atas bukit‟ yang tidak pernah 

akan terwujud sepenuhnya tetapi juga berfungsi sebagai inspirasi. 

Prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintahan dapat saja diadopsi 

untuk mengelola sekolah dengan melibatkan masyarakat atau pihak 

orangtua siswa (Suharto, 2012:  96). 

 Peneliti sependapat terdapat empat prinsip utama tata kelola 

pemerintahan yang baik dapat diadopsi dalam tata kelola sekolah. 

Keempat prinsip tersebut adalah:  

Keadilan (fairness) 

 Prinsip keadilan dalam tata kelola sekolah merujuk pada akses 

atas pendidikan. Dalam hal ini sekolah berkewajiban untuk 

memberikan layanan pendidikan pada siswa secara adil, tanpa 

memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan 

kemampuan ekonomi (peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 

pasal 53). Akses terhadap pelayanan keadilan harus adil agar dapat 

diakses oleh seluruh individu dalam masyarakat dan setara tanpa 

adanya pembedaan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.   
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Kondisi demikian ini pada akhirnya akan membuat akses terhadap 

pendidikan menjadi lebih terbuka. 

 Selain persoalan akses, keadilan pada tata kelola pendidikan 

juga berhubungan dengan adanya perlakuan yang sama dari organisasi 

pelayanan pendidikan. Sekolah sebagai institusi publik penyelenggara 

pendidikan formal dalam hal ini wajib memberikan perlakuan yang 

sama terhadap seluruh siswanya dan tidak membeda-bedakan pada 

setiap kegiatan yang dilakukannya. 

Transparansi (transparency) 

 Dalam ruang lingkup sekolah, transparansi adalah keadaan 

dimana sertiap pihak yang terkait dengan kepentingan pendidikan 

dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan 

kebijakan sekolah (Slamet, 2006: 96). Dengan kalimat lain, dapat 

dikatakan bahwa adanya transparansi memungkinkan terselenggaranya 

komunikasi dalam dunia pendidikan, baik secara internal maupun 

eksternal. 

 Transparansi merupakan keterbukaan dan kemampuan sekolah 

dalam menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu dan 

sesuai standar pelaporan yang berlaku. Informasi yang disajikan dalam 

hal ini dapat berupa informasi keuangan, informasi kinerja pendidik, 

maupun informasi mengenai hasil proses pembelajaran siswa. Adanya 

transparansi akan memberikan manfaat pada kepercayaan dan 

keyakinan publik terhadap sekolah beserta seluruh kegiatan 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, transparansi juga 

dapat membuat sekolah menjadi sebuah organisasi pelayanan 

pendidikan yang bersih dan berwibawa. 

 Prinsip transparansi berfokus pada pemberian akses informasi 

tentang proses yang terjadi dalam kehidupan organisasi. Ada 

kesempatan bagi masyarakat yang berkepentingan untuk melihat apa 

yang terjadi (Mulyasa, 2012: 130). Transparan dalam tata kelola sekolah 

berarti terbuka dalam mengelola suatu kegiatan melalui penyediaan 

informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi 

yang akurat dan memadai. 



Telaah Pustaka 

53 

Akuntabilitas (accountable) 

 Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja 

serta tindakan penyelengaraan organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau memiliki wewenang luas untuk meminta keterangan dan 

pertanggungjawaban (Slamet, 2006: 37). Berdasarkan pengertian 

tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk 

pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh sekolah terhadap 

keberhasilan program yang telah dilaksanakan. 

 Akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen dari sekolah 

untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dijalankan 

kepada pemangku kepentingan.5 Akuntabilitas dalam tata kelola 

sekolah merujuk pada kegiatan pembelajaran yang mencapai 

keseimbangan antara jumlah siswa, jumlah pendidik dan tenaga 

kependidikan, kapasitas sarana dan prasarana, maupun sumber daya 

lainnya.6 Wujud nyata dari adanya akuntabilitas disekolah diantaranya 

dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja sumber daya manusia yang ada 

di sekolah sesuai dengan tanggung jawab yang dimilliki. Tujuan utama 

akuntabilitas menurut Depdiknas (2006:  14) adalah untuk mendorong 

terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat 

untuk terciptanya sekolah yang baik, penyelenggara sistem sekolah 

harus dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik 

dan dalam arti luas dapat dilihat sebagai tanggung jawab terhadap 

komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. 

 Mulyasa (2012: 129) menyebutkan tiga prinsip dalam 

akuntabilitas pendidikan yaitu pemberitahuan, transparansi, dan 

perhatian terhadap kebutuhan stakeholders. Dalam kaitannya dengan 

implementasi KTSP, prinsip tersebut mengandung makna bahwa suatu 

informasi mengenai manajemen sekolah dalam bidang kurikulum dan 

penyelenggaraan pendidikan harus diberitahukan secara transparan 

                                                 
5Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 pasal 49 tentang Pengelolaan dan 
PenyelenggaraanPendidikan. 
6Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 pasal 58 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan. 
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kepada publik/ orang tua dalam wujud yang memungkinkan mereka 

memberikan penilaian yang adil mengenai kinerja sebuah lembaga 

pendidikan, dan sekaligus mengetahui siapa yang bertanggungjawab 

jika mereka tidak puas atas kinerja lembaga tersebut.   

 Indikator akuntabilitas pada suatu sekolah dalam kaitannya 

dengan implementasi suatu kurikulum, menurut Mulyasa (2012:  130) 

meliputi tumbuhnya budaya keterbukaan dan komitmen transparansi 

dari kepemimpinan seorang kepala sekolah. Sebagai sebuah lembaga 

pendidikan, sekolah harus mampu menjelaskan bahwa implementasi 

kurikulum tingkat sekolah (KTSP) dilakukan berdasarkan standar isi 

kompetensi lulusan serta memperhatikan pedoman pelaksanaan sesuai 

dengan visi dan misi sekolah serta standar nasional pendidikan. 

 Akuntabilitas dapat direncanakan dengan program dan proses 

yang mendorong keterbukaan pada semua warga sekolah, serta sanksi 

bagi siapa saja yang melanggar dan penghargaan bagi individu yang 

telah melakukan dengan baik. Tentu saja kepala sekolah, guru, dan 

tenaga kependidikan bekerja secara profesional dan memiliki 

integritas, keberanian, dan kepercayaan mengatakan apa yang benar 

dan memperbaiki apa yang salah. Jika menyangkut sebuah keputusan 

sekolah maka diumumkan secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga 

yang membutuhkan, serta memenuhi etika dan nilai-nilai yang berlaku 

di sekolah.  

 Sebagai penyelenggara suatu layanan pendidikan, sekolah 

memiliki mekanisme untuk menjamin bahwa standar nasional 

pendidikan telah terpenuhi, dengan konsekuensi adanya 

pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi. Ini berarti 

adanya konsistensi dalam mencapai target kurikulum yang telah 

ditetapkan dan prioritas dalam mencapai target tersebut. Tersedianya 

informasi data yang akurat berhubungan dengan implementasi 

kurikulum. Mungkin juga berbentuk ketersediaan sistem informasi 

manajemen dan monitoring hasil implementasi kurikulum sekolah. 

Karena sebenarnya akuntabilitas adalah kondisi sekolah yang dinilai 

oleh pihak lain dalam hal kualitas performa menyelesaikan tugas untuk 

mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. 
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Partisipasi (participation) 

 Partisipasi merupakan proses dimana stakeholder (warga 

sekolah dan masyarakat) terlibat aktif, baik secara individual maupun 

secara kolektif, langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan 

keputusan maupun pembuatan kebijakan pendidikan di sekolah 

(Slamet, 2006: 34).  

 Prinsip partisipasi dalam tata kelola sekolah menurut Siskandar 

(2008:  665) dapat dilihat berdasarkan keikutsertaan dan keaktifan 

setiap anggota sekolah untuk mencapai tujuan. Selain anggota sekolah, 

partisipasi juga terkait dengan keikutsertaan masyarakat yang dalam 

hal ini diwakili oleh sebuah komite sekolah. 

 Partisipasi merupakan sebuah hak bagi setiap warga suatu 

sekolah sehingga sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya dapat 

menyampaikan gagasan maupun melakukan tindakan sebagai wujud 

partisipasinya. Oleh sebab itu, peningkatan partisipasi merupakan hal 

yang sangat diperlukan. Peningkatan partisipasi dapat dilakukan 

melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis dapat 

mendorong untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, 

khususnya dalam hal pengambilan keputusan. Sebagai sebuah konsep 

sentral tentang sebuah pengembangan masyarakat, membutuhkan 

waktu panjang untuk mewujudkan demokrasi partisipasi (Ife dan 

Tesoriero, 2008:  295). Partisipasi dapat diwujudkan dengan pelibatan 

orang tua siswa sebagai masyarakat dalam perencanaan program 

pendidikan bagi anaknya di sekolah tersebut.7 Adanya partisipasi akan 

menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dalam 

penyelenggaraan program disuatu sekolah mencerminkan aspirasi dari 

stakeholders (Depdiknas, 2009:  13). 

 Menurut Sudarwan Danim (2009:  114), pelibatan partisipan 

anggota masyarakat sekolah dalam pengelolaan sebuah sekolah harus 

memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) Kewenangan pembuatan 

keputusan dalam kerangka pengembangan profesional ketenagaan. 

                                                 
7Praktik tata kelola sekolah yang partisipatif inovatif memungkinkan masyarakat 
berperan dalam kehidupan anak-anak mereka (Arvind, 2009:  1-13).  
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Misalnya melalui studi lanjut program sarjana, pendidikan dan 

pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, penataran-penataran, pemagangan, 

studi banding, seminar, lokakarya, dan lain-lain; (2) Penyiapan para 

partisipan untuk perluasan peran dalam proses penyelenggaraan dan 

operasi organisasi sekolah, seperti tugas tambahan sebagai wakil kepala 

sekolah, tugas tambahan sebagai wali kelas, tugas tambahan sebagai 

pembina kegiatan ekstrakurikuler, dan perluasan tugas lainnya; (3) 

Informasi, pengetahuan, keterampilan, dan ganjaran yang diperlukan 

oleh aktor tingkat sekolah; termasuk kapasitas yang diperlukan untuk 

mencapai sebuah perubahan yang dikehendaki dalam kerangka 

mengimplementasikan arah baru yang telah dibuat; (4) Model-model 

pelibatan partisipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi 

(a) Pelibatan unsur orang tua murid dalam pembangunan dan 

pengembangan sekolah; (b) Pelibatan unsur masyarakat lokal dalam 

pembangunan dan pengembangan sebuah sekolah; (c) Pelibatan unsur 

profesional dalam pembangunan dan pengembangan sekolah; (d) 

Pelibatan unsur dunia usaha dalam pembangunan dan pengembangan 

sekolah; (e) Pelibatan unsur tokoh masyarakat dalam pembangunan 

dan pengembangan sekolah; (f) Pelibatan unsur siswa dalam 

pembangunan dan pengembangan sekolah; Akses informasi yang 

berkaitan dengan kebutuhan manajemen sekolah meliputi (a) Akses 

informasi secara vertikal; (b) Akses informasi secara horizontal; (c) 

Akses informasi eksternal; (d) Akses informasi internal.  

 Pada era kemajuan teknologi seperti sekarang ini pelibatan 

masyarakat juga mencakup akses informasi yang berkaitan dengan 

kinerja kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, dan siswa. Penjelasan 

diatas memunculkan pemikiran bahwa jika akuntabilitas, partisipasi, 

keadilan dan transparansi dapat dilaksanakan dengan baik dalam tata 

kelola sekolah, maka akan tercipta sebuah good school governance. 
Caranya adalah menempatkan akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan 

transparansi menjadi kebutuhan bagi sebuah lembaga pendidikan. 

 Dari perbincangan diatas dapatlah disarikan bahwa tata kelola 

sekolah berkaitan dengan pembuatan kebijakan. 
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 Selain itu tata kelola sekolah juga terkait dengan pembuatan 

peraturan sekolah sehingga setiap proses kegiatan sekolah dapat 

berjalan semestinya. Sedangkan pengertian school based management 
menurut Mulyasa (2009: 41) memiliki dimensi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pada kegiatan sekolah 

sehari-hari.  

 Tata kelola sekolah merupakan komponen yang tidak dapat 

dilepaskan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Proses tata 

kelola sekolah menjadi kewenangan kepala sekolah dan guru sebagai 

pihak yang paling memahami kondisi dilapangan.  

 Fakta menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik 

tidak hanya menjadi solusi dari permasalahan pendidikan yang 

dihadapi sekarang ini. Namun telah melahirkan sekolah-sekolah yang 

mampu merespon setiap tantangan yang dihadapinya menjadi sebuah 

keunggulan dalam bentuk kapabilitas untuk melakukan sebuah inovasi 

dalam pendidikan. Yang lebih fundamental, penerapan tata kelola yang 

baik dalam pengelolaan pendidikan dapat membangun sebuah sistem 

dalam institusi pendidikan yang akan melahirkan generasi penerus 

pelaku pembangunan (Muhardiansyah, 2010: 80). 

 Menjawab permasalahan keterpurukan pendidikan nasional 

seperti sekarang ini, tata kelola sekolah dapat direkonstruksi untuk 

pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Keunggulan 

lokal yang dimaksud dapat berupa keunggulan kompetitif maupun 

keunggulan komparatif dibidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, 

perindustrian, ataupun bidang lain. Negara dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 sudah 

mengatur pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal wajib 

diselenggarakan oleh sebuah daerah kabupaten atau kota.  

 Pendidikan yang dikelola dengan basis pada keunggulan lokal 

meliputi potensi sosial, ekonomi, dan budaya unggulan daerah akan 

menjadi motor penggerak pembangunan daerah (Depdiknas, 2009:  14-

15). Pemikiran ini merekomendasikan beberapa hal yang harus 

diperhatikan sekolah sebagai  upaya pengembangan PBKL.  
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Hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah kondisi sekolah, bahan 

kajian, program pengajaran, dan alokasi waktu. Kondisi sekolah 

misalnya, sekolah yang mampu mengembangkan standar kompetensi 

lulusan dan kompetensi dasar beserta silabusnya secara mandiri, dapat 

saja langsung melaksanakan mata pelajaran keunggulan lokal. 

Sebaliknya apabila sekolah belum mampu mengembangkannya maka 

sekolah dapat melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal 

(PBKL) berdasarkan kegiatan yang direncanakan oleh sekolah. 

 Bahan pelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

siswa baik perkembangan pengetahuan, emosional serta sosial siswa. 

Terkait sumber belajar hendaknya memanfaatkan potensi keunggulan 

lokal yang ada di sekolah. Misalnya saja dengan memanfaatkan lahan 

kosong yang ada di sekolah dengan melibatkan siswa. Sedangkan bahan 

yang diajarkan hendaknya bersifat utuh, artinya mengacu pada sebuah 

tujuan pengajaran yang jelas. Bahan kajian keunggulan lokal dapat 

disusun dan diberikan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya satu 

semester atau satu tahun ajaran tertentu tergantung dengan kebijakan 

sekolah. Alokasi waktu untuk bahan pelajaran keunggulan lokal harus 

cermat memperhatikan jumlah minggu efektif untuk mata pelajaran 

keunggulan lokal pada tiap semester. 

 

Tata Kelola Sekolah sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

 Pendidikan merupakan tanggung jawab setiap anggota 

masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka pembentukan generasi 

baru untuk kelangsungan hidup manusia yang lebih baik. Dan 

keberhasilan pembangunan pendidikan sebuah negara sangat 

berpengaruh pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara 

keseluruhan. Sebab pembangunan pendidikan merupakan sebuah 

bentuk upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) disebuah 

negara. Selain itu, keberhasilan pembangunan pendidikan juga menjadi 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional sehingga 

strategi pembangunan pendidikan harus sejalan dengan strategi 

pembangunan nasional.  
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Untuk itulah diperlukan sebuah pengelolaan sekolah sebagai institusi 

pendidikan dengan tepat.  

 Proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan disebuah sekolah dilakukan sendiri oleh sekolah sebagai 

pihak yang paling memahami kebutuhannya. Standar pengelolaan pada 

sistem pendidikan merupakan salah satu SNP yang berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada 

tingkat sekolah, kabupaten dan kota, provinsi, atau nasional agar 

tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

Pemikiran Mulyasa (2012:  82) tentang garis besar standar tata kelola 

sekolah dapat disarikan sebagai berikut:   

1. Pengelolaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan 

kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. 

Setiap pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang 

(a) Kurikulum tiap sekolah dan silabus; (b) Kalender pendidikan/ 

akademik, yang menunjukan seluruh katagori aktivitas sekolah 

selama satu tahun, dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan 

mingguan; (c) Struktur organisasi sekolah; (d) Pembagian tugas 

diantara pendidik; (e) Pembagian tugas diantara karyawan; (f) 

Peraturan akademik; (g) Tata tertib sekolah yang minimal meliputi 

tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan siswa serta 

penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; (h) Kode etik 

hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan sekolah dan 

hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat; (i) Biaya 

operasional sekolah. 

2. Setiap sekolah dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang 

merupakan penjabaran dari rencana kerja jangka menggah sekolah 

yang meliputi empat tahun. 

3. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja 

tahunan harus disetujui rapat dewan guru setelah memperhatikan 

pertimbangan dari komite sekolah. Sedangkan untuk pendidikan 

tinggi harus disetujui oleh lembaga berwenang.  
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Sebagaimana diatur oleh masing perguruan tinggi sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

4. Pengelolaan sekolah dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif 

dan akuntabel. 

5. Pengawasan sekolah oleh pimpinan sekolah dan komite sekolah 

atau bentuk lain dari perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan 

secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, 

efektivitas, dan akuntabilitas sekolah. 

6. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan sekolah dan komite sekolah 

atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang 

berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk 

menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sekolah. 

7. Supervisi meliputi manajerial dan akademik dilakukan secara 

teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik sekolah 

dan kepala sekolah. 

8. Pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, pimpinan sekolah, dan pengawas sekolah. 

9. Setiap pihak yang menerima laporan pengawasan wajib menindak 

lanjuti laporan tersebut sebagai bahan meningkatkan mutu sekolah 

termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya. 

10. Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang 

pendidikan dengan memprioritaskan program (a) wajib belajar;  

peningkatan angka partisipasi dalam pendidikan untuk jenjang 

pendidikan menengah; (b) penuntasan pemberantasan buta aksara; 

(c) penjaminan mutu pada sekolah, baik yang diselenggarakan oleh 

pemerintahan daerah maupun masyarakat; (d) peningkatan status 

guru sebagai profesi; (e) akreditasi pendidikan; (f) peningkatan 

relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat; (g) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) 

bidang pendidikan. 
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11. Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan 

dengan memprioritaskan program-program (a) wajib belajar; (b) 

peningkatan angka partisipasi dalam pendidikan untuk jenjang 

pendidikan menengah dan tinggi; (c) penuntasan pemberantasan 

buta aksara; (d) penjaminan mutu pada sekolah, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah maupun karena 

inisiatif masyarakat; (e) peningkatan status guru sebagai profesi; (f) 

peningkatan mutu dosen; (g) standardisasi pendidikan; (h) 

akreditasi pendidikan (i) peningkatan relevansi pendidikan 

terhadap kebutuhan lokal, nasional dan global; (j) Pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan; (k) 

Penjaminan mutu pendidikan nasional. 

 Sementara itu haruslah disadari bahwa setiap masyarakat 

sebuah bangsa, sudah pasti memiliki keunggulan lokal masing-masing. 

Adapun keunggulan lokal suatu daerah berbeda dengan keunggulan 

lokal daerah lainnya. Keunggulan lokal dapat lahir karena kondisi 

geografis, sumber alam, manusia, sejarah, dan budaya. Pada dasarnya 

keragaman ini diharapkan dapat terkonservasi dari satu generasi ke 

generasi berikutnya dan pada akhirnya mampu berperan memperkuat 

identitas nasional.  

 Salah satu strategi perubahan yang dapat dilakukan adalah 

dengan menguatkan konsep diri siswa dengan interlocal wearness 
(keunggulan lokal). Terutama konsep diri berdasarkan prinsip 

keunggulan lokal yang nilainya diakui secara global yaitu religius, 

tanggung jawab, kemanusiaan, disiplin, kompetitif, bersih, dan sehat. 

Harapannya pembangunan pendidikan berbasis keunggulan lokal 

mampu menjadi wahana transfer gagasan yang dapat dipertimbangkan 

sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional. 

 Sekarang ini sinergi pengangkatan keunggulan lokal secara fisik 

dan keunggulan lokal non fisik (nilai) sangat diperlukan. Keunggulan 

lokal tersebut dapat dioptimalkan untuk kegiatan pembelajaran formal 

di sekolah. Tujuannya adalah mencapai sebuah sistem pendidikan yang 

tidak hanya berkualitas pada bidang ilmu yang sifatnya global, tetapi 

juga mampu menghasilkan siswa yang berkarakter unggul.  
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Kendala dalam menjalankan sebuah pengelolaan menurut Tisnawati  

dan Saefullah (2005:  384) adalah faktor manusia dan faktor organisasi.  

 

Orisinalitas Penelitian  

 Penulis menemukan beberapa penelitian tentang tata kelola 

PBKL yang mendukung penelitian ini. Diantaranya adalah studi yang 

dilakukan Yadi Ruyadi yaitu Model Pendidikan Karakter Berbasis 

Kearifan Budaya Lokal. Sebuah penelitian terhadap Masyarakat Adat 

Kampung Benda Kerep Cirebon Provinsi Jawa Barat untuk 

Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah. Hasil penelitian yang 

dilaksanakan di Jawa Barat tersebut menunjukkan bahwa pertama, 

masyarakat Kampung Benda Kerep memiliki pola pendidikan yang 

efektif dalam mewariskan nilai budaya dan tradisi kepada generasi 

berikutnya. Kedua, pendidikan karakter berbasis kearifan budaya lokal 

di sekolah telah memberikan dampak positif terhadap siswa, sekolah, 

dan masyarakat. Ketiga, pendidikan karakter di sekolah akan efektif 

apabila:  (a) nilai dasar karakter berasal dari budaya sekolah, keluarga, 

dan masyarakat, (b) program kurikuler dan ekstrakurikuler terintegrasi 

untuk mendukung pendidikan karakter, (c) kepala sekolah dan guru 

berperan sebagai teladan, sebagai pengganti orang tua disekolah, 

pengayom, pengontrol dan pengendali terhadap perilaku budi pekerti 

siswa, dan (d) pelaksanaan pendidikan karakter berada pada sebuah 

situasi lingkungan budaya sekolah. 

 Studi lain tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah 

studi yang dilakukan oleh Agus Muji Santoso dengan judul “Konsep 

Diri melalui Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Sebagai Model 

Pendidikan Berkarakter dan Berbudaya Bangsa di Era Global.” Hasil 

penelitian itu menunjukkan bahwa model pendidikan berkarakter dan 

berbudaya yang dapat diimplementasikan dengan mengakomodasi 

keunggulan lokal disetiap daerah yang beragam dan khas baik 

keragaman secara fisik maupun keragaman non fisik.  
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 Strateginya dengan mengintegrasikan muatan keunggulan lokal 

pada aktivitas peserta didik dalam kurikulum nasional yang bertujuan 

agar pembelajaran dapat lebih bermakna.  

 Pada akhirnya, secara bertahap dan berkelanjutan, dua strategi 

tersebut dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, selanjutnya 

menjadi konsep diri yang berdasarkan interlocal wearness, terbuka 

dengan globalisasi. Namun tetap beretika dan menjunjung potensi 

keunggulan lokal khasanah sekaligus sebagai identitas bangsa. Meski 

sangat minim penelitian mengenai tata kelola sekolah pernah 

dilaksanakan oleh peneliti lain. Diantaranya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Sutikno pada tahun 2006 dengan judul “Implementasi 

Manajemen Berbasis Sekolah di Kota Malang”. Penelitian tersebut 

membahas fokus masalah mengenai tata kelola berbasis sekolah. 

Penelitian itu memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. Perbedaan pokoknya adalah penelitian yang dilaksanakan 

oleh peneliti tidak mengkaji manajemen sekolah karena fokus 

pembahasannya adalah tata kelola sekolah.  

 Hasil-hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu lainnya 

terutama penelitian mengenai tata kelola sekolah, pendidikan berbasis 

keunggulan lokal dan kebijakan pendidikan yang berhubungan dengan 

penelitian ini, disajikan pada tabel berikut di bawah ini:  

Tabel 2.1 Penelitian Mengenai Tata Kelola 

NO 
NAMA/ TAHUN/ 

JURNAL 
TEMA JUDUL TEMUAN 

1 Ahmad Affizal. 
2008 
Malaysia:  
Education 
Dean’s Council 
Journal 
 

Tata kelola Kepentingan 
pendidikan 
dalam 
pembentukan 
kualitas hidup 
sejahtera 

Pendidikan berperan 
penting untuk 
mencapai hidup 
yang berkualitas 

2 Arvind, G. R. 
(2009).  
Journal 
Research in 
Rural Education   

Tata kelola 
sekolah  

Local 
democracy, rural 
community, and 
participatory 
school 
governance 

Tata kelola sekolah 
partisipatif inovatif 
memungkinkan 
masyarakat 
berperan pada 
kehidupan anaknya 
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NO 
NAMA/ TAHUN/ 

JURNAL 
TEMA JUDUL TEMUAN 

3 Barnhardt, R. 
1991 
Tribal College:  
Journal of 
American Indian 
Education.  

Peran 
penduduk 
asli dalam 
tata kelola 

Higher education 
in the fourth 
World:  
Indigenous 
People Take 
Control 
 

Pentingnya 
kehendak untuk 
menyelamatkan 
pengetahuan 
tradisional 

4 Chuan, Chua 
Lee. 2002 
Jurnal 
Penyelidikan 
MPBL, Volume 6 

Komitmen 
dalam 
pendidikan 

A Critical Review 
of Commitment 
Studies:  A call 
for Research in 
Sarawak School 
Settings 

Pendidikan mampu 
meluluskan siswa 
yang tidak hanya 
memiliki 
pengetahuan dan 
keterampilan untuk 
membangun negara 
tetapi juga untuk 
kebutuhan industri 
serta berkompetisi 
dipasar global 

 
5 

 
Dellepiane-
Avellaneda, S. 
2010. British 
Journal of 
Political Science. 

 
Tata kelola 
dan 
pengembang

an ekonomi 

 
Good 
governance, 
institutions and 
economic 
development:  
Beyond the 
conventional 
wisdom 
 

 
Pentingnya peran 
tata kelola yang baik 
dalam ekonomi 
politik dan 
pertumbuhan 

6 Epp, J. R., & 
MacNeil, C. 
1997. Canadian 
Journal of 
Education. 

Tata kelola  Perceptions of 
shared 
governance in an 
elementary 
school 

Dalam tata kelola 
bersama, guru 
memiliki tanggung 
jawab yang sama 
dengan kepala 
sekolah dalam hal 
membuat keputusan 

7 Fisher, Y., & 
Friedman. 2008 
Quality and 
Quantity Journal.   

Tata kelola The pyramid 
model of school 
management 

Sisi-sisi piramida 
terdiri dari 
manajemen hasil, 
manajemen manusia 
dan manajemen 
sumber daya umum.  

     
9 Riggs, F. W. 

1997 
Public 
Administration 
Review. 

Demokrasi 
dalam tata 
kelola 

Modernity and 
bureaucracy 

Kebutuhan alat 
demokrasi untuk 
mengontrol birokrasi 
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NO 
NAMA/ TAHUN/ 

JURNAL 
TEMA JUDUL TEMUAN 

10 Sadjiarto, Arja. 
2000.  
Jurnal Akuntansi 
dan Keuangan, 
Volume 2 

Tata kelola Akuntabilitas dan 
Pengukuran 
Kinerja 
Pemerintah 

Akuntabilitas adalah 
hubungan antara 
pihak pemegang 
kendali dan pengatur 
entitas dengan pihak 
yang memiliki 
kekuatan formal atas 
pihak pengendali  

 Penelitian disertasi ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

diatas. Fokus penelitian Ahmad Affizal (2008); Chuan Chua Lee (2002) 

adalah pada peran penting pendidikan dalam pembentukan kualitas 

hidup sejahtera. Sama seperti  Arvind (2009); Dellepiane-Avellaneda 

(2010) yang meneliti pada praktik tata kelola dalam politik dan 

pertumbuhan ekonomi yang partisipatif. Penelitian tersebut seakan 

menguji teori Barnhardt (1991) yang menyatakan bahawa penting 

adanya kehendak untuk menyelamatkan pengetahuan tradisional.  

 Menurut Epp & MacNeil (1997); Riggs (1997) guru memiliki 

tanggung jawab yang sama dengan kepala sekolah dalam hal membuat 

sebuah keputusan. Riggs (1997) berpendapat hal itu merupakan 

kebutuhan alat demokrasi untuk mengontrol birokrasi. Menurut 

Siskandar (2008) partisipasi terkait dengan keikutsertaan masyarakat 

yang dalam hal ini diwakili oleh sebuah komite sekolah. Sadjiarto 

(2000) melihat perlunya hubungan antara pihak pemegang kendali dan 

pengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas 

pihak pengendali. Fisher & Friedman (2008) fokus pada manajemen 

hasil, manajemen manusia dan manajemen sumber daya umum. 

Tabel 2.2 Penelitian Mengenai Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

NO 
NAMA/ TAHUN/ 

JURNAL 
TEMA JUDUL TEMUAN 

1 Agrawal, A.  
1995 
Development 
and Change 
Journal. 

Pendidikan 
Keunggulan 
Lokal dan 
Pengetahuan  

Disarming the 
Divide between 
Indigenous and 
Scientific 
Knowledge 

Menerima 
perbedaan dan 
persamaan antara 
pengetahuan lokal 
dan pengetahuan 
ilmiah 
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NO 
NAMA/ TAHUN/ 

JURNAL 
TEMA JUDUL TEMUAN 

2 Agus Muji 
Santoso. 2010.  
The 4

th
 

International 
Conference on 
Teacher 
Education; Join 
Conference UPI 
& UPSI Bandung, 
Indonesia, 8-10 
November. 

 

Pendidikan 
Berbasis 
Keunggulan 
Lokal 

Konsep Diri 
Melalui PBKL 
sebagai Model 
Pendidikan 
Berkarakter dan 
Berbudaya 
Bangsa di Era 
Global  

Pendidikan 
berkarakter dan 
berbudaya dapat 
diimplementasi 
kan dengan 
mengakomodasi 
keunggulan lokal 
yang beragam 
dan khas disetiap 
daerah 

3 Archibald J. 
1990 
Canadian 
Journal Of native 
Education.  
 

Pendidikan 
Berbasis 
Keunggulan 
Lokal 

Coyote’s Story 
about Orality 
and Literacy 

Mempertemukan 
budaya tradisional 
dan tradisi 
modern melalui 
cerita dan bacaan 

4 Barnhardt, R. 
and A.O. 
Kawagley. 1999 
In Ecological 
Education In 
Action. 
 

Pengetahuan 
Barat dan 
Pendidikan 
Berbasis 
Keunggulan 
Lokal 

Education 
Indigenous to 
Place:  Western 
Science Meets 
Indigenous 
Reality 

Pentingnya 
kehendak untuk 
menyelamatkan 
tradisional asli 

5 Doughty, 
Howard Al. 2005  
Innovation 
Journal, Volume 
10  

Pendidikan 
Berbasis 
Keunggulan 
Lokal 

Indigenous 
Knowledge In A 
Post-Colonial 
Context 

Kekhawatiran 
bahwa 
pengetahuan 
ilmiah terancam 
oleh pengetahuan 
tradisional 
 

6 Willoughby, 
Katherine G. 
2009 
ProQuest 
Education 
Journals Jul/Aug 

Pendidikan 
Berbasis 
Keunggulan 
Lokal 

The Psychology 
of Performance 
Management:  
Think Locally, 
Act Locally 

Pemahaman 
potensi dan nilai-
nilai budaya 
daerah dapat 
mengembangkan 
dan 
memberdayakan 
daerah 
menghadapi 
tuntutan ekonomi 
maupun 
ketenagakerjaan 
 

7 Kesiman, Made 
Windu Antara 

Pendidikan 
Berbasis 

The 
Implementation 

Modernisasi harus 
mereformasi 
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NO 
NAMA/ TAHUN/ 

JURNAL 
TEMA JUDUL TEMUAN 

dan Ketut 
Agustini. 2012 
Journal of 
Information 
Technology 
Education, 
Volume 11.  

Keunggulan 
Lokal 

of Hypertext-
based Learning 
Media for a 
Local Cultural 
Based Learning 

aspek kehidupan 
masyarakat untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
sekarang dan 
masa depan, 
tanpa merusak 
unsur orisinalitas 
 

8 Maknun, Johar. 
2006 http: 
//file.upi.edu/Dire
ktori/SPS/smk-
boarding-
school.pdf.  

SMK 
Berasrama 
Berbasis 
Keunggulan 
Lokal 

Pengembangan 
SMK Boarding 
School Berbasis 
Keunggulan 
Lokal 

Keunggulan lokal 
adalah proses dan 
realisasi nilai dari 
potensi daerah, 
sehingga menjadi 
karya bernilai 
tinggi, unik, dan 
komparatif 
 

9 Ruyadi, Yadi. 
2010.  
The 4th 
International 
Conference on 
Teacher 
Education; Join 
Conference UPI 
& UPSI 
Bandung, 
Indonesia, 8-10 
November. 

Pendidikan 
Berbasis 
Keunggulan 
Lokal 

Model 
Pendidikan 
Karakter 
Berbasis 
Kearifan Budaya 
Lokal 

Pendidikan 
karakter berbasis 
kearifan budaya 
lokal disekolah 
memberikan 
dampak positif 
pada siswa, 
sekolah, dan 
masyarakat 

 Jika kita rangkaikan hasil penelitian-penelitian yang tertera 

pada tabel diatas sebenarnya kita sedang mengafirmasi kerangka pikir 

disertasi ini. Modernisasi yang menurut Maknun (2006); Kesiman dan 

Ketut (2012) harus mereformasi aspek kehidupan dari masyarakat kini 

dan masa depan, tidak berarti harus merusak unsur orisinalitas. Hal ini 

menurut Doughty (2005) akan memunculkan kekhawatiran bahwa 

pengetahuan ilmiah terancam oleh pengetahuan tradisional. Oleh 

karena itu Agrawal (1995); Archibald (1990) menekankan pentingnya 

sikap dapat menerima perbedaan dan menemukan persamaan antara 

pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah.  
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Agus (2010) Ruyadi (2010); Willoughby (2009) berpendapat bahwa 

pendidikan berkarakter dan berbudaya dapat diimplementasikan 

dengan mengakomodasi keunggulan lokal. 

Tabel 2.3 Penelitian Mengenai Kebijakan Pendidikan 

NO 
NAMA/ 
TAHUN/ 
JURNAL 

TEMA JUDUL TEMUAN 

1 Aminuddin Bary. 
2010 
Jurnal 
MEDTEK 
Volume 2. 

Kebijakan 
Pendidikan 

Kebijakan 
pendidikan 
sebagai 
kebijakan publik 

Pemerintah dapat 
melakukan inovasi 
kebijakan dalam 
pengembangan 
pendidikan berbasis 
keunggulan 
daerahnya 
 

2 Marsus Suti. 
2011 
Jurnal 
MEDTEK 
Volume 3.  

Kebijakan 
Peningka-
tan Mutu 
Pendidikan 

Strategi 
peningkatan 
mutu di Era 
Otonomi 
Pendidikan 

Masalah pendidikan 
Indonesia adalah 
kompleksitas 
organisasional, 
manajemen SMTP, 
penganggaran, dan 
manajemen sekolah 
yang tidak efektif 
 

3 Raihani. 2007 
International 
Education 
Journal. 
University of 
Melbourne, 
Australia. 

Kebijakan 
Reformasi 
Pendidikan 

Education 
reforms in 
Indonesia in the 
twenty-first  
century 

Otonomi pendidikan 
merupakan solusi 
untuk meningkatkan 
mutu pendidikan 
karena sistem 
sentralisasi kebijakan 
pendidikan tidak 
memberi hasil optimal 
 

4 Siskandar. 
2008 
Jurnal 
Pendidikan dan 
Kebudayaan.  

Kebijakan 
peran 
masyarakat 
pendidikan 

Peran komite 
sekolah dalam 
meningkatkan 
mutu pendidikan 

Partisipasi terkait 
dengan keikutsertaan 
masyarakat yang 
dalam hal ini diwakili 
oleh komite sekolah 
 

5 Sutrisno dan 
Rusdi, 
Muhammad. 
2007 
Jurnal 
Pendidikan 
Inovatif Vol  3.  

Kebijakan 
pendidikan 
dasar 
menengah 

Analisis 
kebijakan 
peningkatan 
mutu pendidikan 
dasar dan 
menengah di 
provinsi Jambi 

Pengelolaan 
pendidikan lebih 
dominan dilakukan 
oleh pusat sehingga 
banyak hal yang tidak 
terlaksana di tingkat 
makro 
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NO 
NAMA/ 
TAHUN/ 
JURNAL 

TEMA JUDUL TEMUAN 

6 Syechalad, 
Moh. Nur. 2010 
Jurnal Edukasi, 
Volume VI, 
Juni. 

Kebijakan 
pendidikan 
dan 
pembang-
unan 

Pendidikan dan 
pembangunan 
bangsa 

Pembangunan 
ekonomi sebuah 
negara berlangsung 
baik dan 
berkesinambungan 
apabila SDM 
dinegara tersebut 
baik dan berkualitas 
 

7 Winarno 
Surachmad. 
2000 
Konvensi 
Nasional 
Pendidikan 
Indonesia 
(Konaspi) IV. 

Kebijakan 
pendidikan 

Landasan yang 
kuat dan 
kebijakan 
pendidikan yang 
besar 

Ketidakjelasan tujuan 
membuat pendidikan 
Indonesia gagal 
menciptakan iklim 
dan budaya belajar di 
sekolah yang 
kondusif 

 Disertasi ini membahas tentang pentingnya pendidikan yang 

berbasis keunggulan lokal, tetapi tidak demikian halnya dengan 

penelitian-penelitian sebagaimana ada dalam tabel diatas. Penelitian 

Syechalad (2010) menyebutkan pembangunan ekonomi berlangsung 

baik jika sumber daya manusia di negara tersebut baik dan berkualitas. 

Pendidikan nasional yang diharapkan mampu mewujudkan SDM yang 

berkualitas, menurut Raihani (2007); Sutrisno dan Rusdi (2007) 

Aminuddin Bary (2010); Marsus Suti (2011); Winarno Surachmad 

(2000) masih mengalami permasalahan kompleksitas organisasional, 

manajemen sekolah menengah tingkat pertama, penganggaran, dan 

manajemen sekolah yang tidak efektif. Ketidakjelasan tujuan membuat 

pendidikan Indonesia gagal menciptakan iklim dan budaya belajar di 

sekolah yang kondusif. Jika kita menyandingkan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini, maka akan diperoleh perbedaan – perbedaan 

yang mendasar. Sebab fokus penelitian ini adalah pada pembahasan 

rekonstruksi tata kelola sekolah sebagai upaya mengembangkan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal. Perbedaan ini menunjukkan 

bahwa penelitian mengenai tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan PBKL belum pernah dilakukan.  
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Kerangka Berpikir 

 Dari penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa masuknya 

sistem kapitalisme ke Indonesia adalah akibat dari pembangunan yang 

kapitalistik. Dan pada kenyataannya proses modernisasi tidak hanya 

menawarkan peluang baru, tetapi juga memberikan persoalan baru 

yang tidak dapat diprediksi (Wolf, 2007:  116).  

 Dilain pihak sikap masyarakat yang terbuka, toleran, dan 

beretika sangat diperlukan sebagai respon perkembangan tadi yang 

masuk dalam hampir setiap aspek kehidupan. Kondisi ini terjadi karena 

pembangunan negara disamaartikan dengan modernisasi yaitu sebagai 

usaha mencapai „taraf kehidupan sejajar‟ dengan bangsa-bangsa lain 

yang lebih dahulu dianggap maju. Tak mengherankan kalau berbagai 

konsep diimpor untuk kemudian dijalankan di Indonesia. Kebijakan 

baru dalam pembangunan pendidikan datang silih berganti, datang dan 

pergi tanpa bekas. Tetapi hingga kini kondisi pendidikan kita tidak 

kunjung menjadi lebih baik. Sebaliknya, pembangunan yang 

diprakarsai oleh negara dan disebut modernisasi ini tanpa disadari telah 

menghancurkan keunggulan lokal. Siswa sebagai generasi penerus 

bangsa Indonesia menjadi korban.  

 Situasi dan kondisi pendidikan yang tidak kunjung membaik 

ini membidani lahirnya kesadaran akan pentingnya pendidikan yang 

berbasis keunggulan lokal khas Indonesia. Pilihan menyelenggarakan 

pendidikan berbasis keungggulan lokal  (PBKL) dilakukan berdasarkan 

pertimbangan kepentingan keunggulan daerah beserta kepentingan 

masyarakat. Dengan kalimat lain, melaksanakan pendidikan yang 

berbasis keunggulan lokal adalah peluang baru untuk memaksimalkan 

pembangunan. Meski demikian tata kelola sekolah penyelenggara 

pendidikan berbasis keunggulan lokal hanya dapat berhasil apabila 

stakeholders  ikut serta didalam pembinaan sekolah. Dalam hal ini tata 

kelola sekolah bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. 

 Hoy dan Cecil (1991: 379) menjelaskan bahwa efektivitas 

sangat berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepatgunaan 

semua input yang dipakai dalam sebuah proses pendidikan disekolah.  
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Efektivitas menghasilkan hasil belajar siswa sesuai tujuan.  

“Effectiveness is defined in term of relative attainment of 
feasible objectives having to do with physical facilities and 
equipment, human energy of students and employees, 
curricular technologies, and some commodity, such money, 
that can be exchanged for other resources”. 

 Sekolah dapat menjalankan fungsi tersebut jika sekolah mampu 

meningkatkan mutu masukan, proses, output dan outcome. Konsep ini 

dikenal dengan istilah sekolah efektif, yaitu sekolah yang mampu 

mewujudkan tujuan sesuai dengan visinya (Komariah dan Triatna, 

2005:  54). Sementara itu, efisiensi berhubungan dengan nilai anggaran 

yang dikeluarkan atau harga (cost) untuk memenuhi semua input 

(proses dan semua input yang digunakan dalam proses) dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa. 

 Pada kenyataannya efisiensi sulit terwujud karena untuk 

merubah kultur masyarakat feodal menjadi masyarakat demokratis 

memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebaliknya jika 

setiap keputusan yang menyangkut sebuah tata kelola pendidikan 

berbasis keunggulan lokal dibuat bersifat tertutup maka masyarakat 

tidak akan berjalan sesuai mekanismenya. Bahkan Prof Jack L. Snyder 

dari Columbia University, New York, AS, dalam bukunya yang 

berjudul From Voting to Violence, Democratization and Nationalist 
Conflict (Reed Business Information, 2000), menggolongkan negara 

kita sebagai negara setengah demokrasi karena rendahnya partisipasi 

rakyat. Dengan kata lain kontrol dari masyarakat tidak berjalan 

sebagaimana mestinya.  

 Gambaran ini tidak berlebihan karena menurut Schoorl (1988:  

120) teori modernisasi politik bahkan menunjuk proses differensiasi 

dari struktur politik, sekularisasi kebudayaan politik dan partisipasi 

yang semakin besar dalam proses politik oleh kelompok-kelompok di 

seluruh masyarakat, berakibat bertambahnya kapasitas dan ketepatan. 

Artinya pelaksanaan tata kelola sekolah penyelenggara pendidikan 

yang berbasis keunggulan lokal mampu berjalan seiring dengan 

meningkatnya proses demokrasi dalam masyarakat. 


