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BAB VI 

HAMBATAN TATA KELOLA SEKOLAH SEBAGAI 

UPAYA PENGEMBANGAN PBKL 

 

 

 Pada bab ini penulis menjabarkan hambatan tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan PBKL menjadi tiga kelompok yaitu:  a) 

keterlibatan warga sekolah; b) sarana prasarana; c) peran negara. 

 

Keterlibatan Warga Sekolah 

 Pendidikan memainkan peranan penting untuk memperbaiki 

aspek mental manusia menjadi berkualitas (Affizal 2008:  7). Dilain 

pihak jika kita perhatikan setiap daerah di Indonesia memiliki potensi 

lokal dan keragaman karya yang dihasilkan sebagai keunggulan lokal 

daerah. Karena pendidikan menurut Faizal Basri (2009:  103) adalah 

penentu apakah suatu bangsa dan negara makmur atau tidak. 

Barnhardt dan Kawagley (1999) berpendapat bahwa pendidikan yang 

berbasis keunggulan lokal (PBKL) tidak hanya efektif mendorong 

percepatan modernisasi atau pembangunan daerah, tetapi juga 

menjawab kebutuhan masyarakat. Pendidikan berbasis keunggulan 

lokal dapat meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat 

serta memberikan kontribusi pada bidang lain. Oleh karena itu 

kebijakan PBKL diturunkan pada para pelaksana dibawahnya hingga 

sampai pada tingkat sekolah. Dalam implementasi pendidikan berbasis 

keunggulan lokal tersebut, tata kelola sekolah memiliki peran 

kedudukan yang penting.  

 Apabila dicermati dengan seksama model sosialisasi yang 

diterapkan dalam upaya mensosialisasikan kebijakan PBKL adalah 

model menetes ke bawah (trickle down model). Model ini berpotensi 

mengakibatkan upaya pengembangan PBKL menemui hambatan.  
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 Terutama jika penanggungjawab program PBKL tidak mampu 

dalam memainkan peran kelembagaannya dengan benar. Sebab 

pelaksana tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL 

adalah sebuah kelembagaan sekolah. Kelembagaan ini tidak hanya 

bertugas merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, staffing tetapi 

juga mengevaluasi pelaksanaan program PBKL tersebut. Sangat 

mungkin, kelembagaan ini bertindak tidak cukup efisien bahkan 

bertindak tidak efektif. Dalam proses sosialisasi misalnya, kepala 

sekolah yang sebelumnya sudah dibriefing tentang pendidikan berbasis 

keunggulan lokal (PBKL) oleh kementrian pendidikan nasional di 

Jakarta, akan ganti melakukan briefing yang sama kepada guru. 

Kemudian diikuti dengan perintah untuk segera menerapkan PBKL 

disekolahnya dan berlanjut didalam kelas. Dalam kondisi semacam ini 

maka PBKL berpotensi kehilangan makna sebagai bagian 

pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. 

 Jika kondisi sosial budaya (yaitu solidaritas, kemandirian, 

semangat dan motivasi) masyarakat sekolah melemah, maka tata kelola 

sekolah dalam upaya pengembangan PBKL selain menimbulkan 

dampak positif kalau tidak hati-hati dapat menimbulkan dampak 

negatif. Hambatan dialami oleh SMA Kristen 1 Salatiga dalam tata 

kelola sekolah pada pelaksanaan kebijakan Agrobisnis sebagai upaya 

pengembangan PBKL. Kepala SMA Kristen 1 Salatiga menyebutkan 

bahwa keterlibatan warga sekolah dalam Agrobsinis tidak optimal. 

Berikut ini adalah kutipan penjelasan kepala sekolah tentang hal itu 

“Keterlibatan warga sekolah belum sesuai visi, misi, tujuan 
sekolah dan SOP yang berlaku di SMA Kristen 1 Salatiga.”58 

 Melibatkan diri sendiri sesuai dengan kapasitasnya dan dapat 

menyampaikan ide atau gagasan maupun melakukan tindakan sebagai 

wujud partisipasinya merupakan sebuah hak bagi setiap warga sekolah.   

“Ada, sekolah membuat kebijakan untuk mengintegrasikan 
praktik Agrobisnis ini dengan beberapa mata pelajaran 

                                                 
58Wawancara dengan kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 21 Juli 2014.  Pendapat 
senada juga disampaikan oleh Drs. Wisnu Sucahyo, Drs. Yusuf Maladi dan Wara 
Sumengkar, S.P pada Selasa 6 Mei 2015. 
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lainnya. Meskipun kesadaran akan PBKL oleh guru lain 
diluar mata pelajaran yang berhubungan langsung masih 
kurang.”59 

 Sebagai konsep sentral pengembangan masyarakat, budaya 

keterlibatan menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008: 295) 

membutuhkan waktu yang panjang untuk mewujudkan demokrasi. 

Padahal kenyataannya pola yang dipakai dalam tata kelola pelaksanaan 

program PBKL (bahkan dalam skala nasional) berlangsung top down. 
Yang lebih memprihatinkan lagi terkadang tidak memperhatikan 

kondisi demokrasi sekolah. Seperti telah diketahui apabila kondisi 

sosial-politik yaitu economic society dan demokrasi disuatu sekolah 

melemah, maka tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL 

juga akan melemah. Kebijakan yang diterapkan dengan model non 

partisipatif dan datang dari pihak “atas” itu, dapat menyebabkan 

kemampuan dan kemauan setiap warga sekolah untuk menyampaikan 

aspirasi atau meminta pertanggungjawaban kepada sekolah menjadi 

sangat melemah. Dengan demikian maka tata kelola yang salah dapat 

melemahkan semangat dan kemampuan berdemokrasi bagi individu 

atau warga sekolah dan tidak mungkin membentuk masyarakat sekolah 

yang cerdas. 

 Akibat negatif lain yang muncul karena adanya upaya 

pengembangan PBKL yang salah urus itu ialah ketergantungan kepada 

pihak lain. Beberapa sekolah menjadi biasa memperoleh bantuan. 

Bantuan tersebut biasanya berupa dana block grant dan menjadi selalu 

mengharapkan (njagakke). Bila kita cermati hal ini juga terjadi pada 

banyak program lain yang dipaksakan dari atas tanpa adanya kebiasaan 

untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaannya. Akibatnya 

menyebabkan sekolah kehilangan semangat dan motivasi untuk 

melaksanakannya. 

 Oleh karena itu penting disadari bahwa sebagai suatu sistem 

sosial, sekolah terdiri dari bagian yang berinteraksi dan bersinergi. 

Pembagian peran dan fungsi sub sistem sekolah adalah strategi 

peningkatan mutu pendidikan.  

                                                 
59

Wawancara dengan Wara Sumengkar, S.Si., 12 Mei 2015 
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Untuk itu diperlukan pemahaman tentang mutu pendidikan, 

komitmen, standar. Adapun yang dimaksud dengan standar tersebut 

adalah SNP (Standar Nasional Pendidikan) yaitu kriteria minimal 

tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Masing-masing perlu menyadari bahwa setiap 

subsistem sekolah memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan tujuan 

pelaksanaan kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL.  

 

Sarana Prasarana Sekolah 

 Bahan pertimbangan untuk menata sekolah di SMA Kristen 1 

Salatiga diperoleh dengan melaksanakan evaluasi. Hasil evaluasi 

pelaksanaan kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL 

dipergunakan oleh sekolah ini untuk merencanakan pengembangan 

program sekolah. Sangat mungkin dari proses evaluasi tersebut 

memunculkan ide baru. Sebagaimana dijelaskan oleh kepala sekolah 

berikut ini 

“Dari usulan warga sekolah, PBKL disekolah diprogramkan 
berupa budi daya tanaman hias, budi daya tanaman organik, 
teknik pemasaran berbasis digital.”60 

 Lebih detail lagi kepala sekolah menekankan bahwa dalam 

melaksanakan PBKL mempertimbangkan budaya dan lingkungan 

sekolah, dan bagaimana melibatkan peran serta masyarakat. Selaku 

guru Agrobisnis, Wara Sumengkar menjelaskan hambatan yang 

ditemui sebagaimana tertuang dalam petikan wawancara berikut ini  

“Jadi untuk hambatannya keterbatasan sarana seperti air dan 
tenaga keperawatan tanaman, dominannya peran negara 
dalam perubahan kurikulum, dan partisipasi masyarakat. 
Untuk partisipasi sebenarnya mereka juga mendukung, 
seperti membawa tanaman dengan harga yang tidak murah, 
mereka mau membawa.  

                                                 
60Wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 31 Juli 
2014. 
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Tanaman tertentu paling murah kan Rp. 7.500,-. Mereka 
memang merasakan setelah pelajaran ini mereka bisa 
terinspirasi belajar bisnis”.61  

Untuk itulah diperlukan kemampuan untuk membuat jejaring 

atau actor networking. Meskipun terbatas namun dalam hal ini kepala 

sekolah menguraikan beberapa mitra SMA Kristen 1 Salatiga dalam 

melaksanakan Agrobisnis sebagai PBKL  

“Ada kerjasama yang dibangun dengan intansi terkait, misal 
oleh Forum Salatiga Hijau, LH, TUK dsb. Ya membangun 
kemitraan dengan LH, SMP VI, GIZ  dan PAKLIM dan 
UKSW.”62 

 Kontribusi mitra sekolah sebagai team work itu diungkap dari 

adanya dukungan dalam hal jasa pemikiran, keterampilan, moral, dan 

material atau barang. Adanya team work yang solid merupakan modal 

dalam memberikan peluang kepada stakeholder mengupayakan iklim 

sekolah yang kondusif akademik. Keberadaan iklim sekolah yang 

kondusif-akademik ini adalah prasyarat bagi terselenggaranya proses 

belajar mengajar Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL yang 

efektif. Iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar 

siswa adalah lingkungan sekolah yang aman dan tertib, warga sekolah 

memiliki harapan yang tinggi, kesehatan sekolah dan kegiatan-

kegiatan yang terpusat pada siswa.  

 SMA Kristen 1 Salatiga terus berupaya menciptakan suasana 

yang aman, nyaman dan tenang terus diupayakan terlebih lagi karena 

lokasi sekolah yang dekat dengan keramaian. Untuk itu beberapa cara 

terus diusahakan diantaranya dengan membuat sarana pendukung 

antara lain pagar sekolah, CCTV dan penjagaan oleh guru piket 

maupun satpam sekolah. Adapun sanksi yang diberlakukan sekolah 

untuk siswa yang melanggar adalah sanksi teguran dan pemanggilan 

orangtua siswa. Sampai saat ini belum ada siswa yang dikeluarkan dari 

sekolah akibat pelanggaran tata tertib sekolah.  

                                                 
61

Wawancara dengan Wara Sumengkar, S.P., guru Agrobisnis 5 dan 12 Mei 2015 
62Wawancara dengan kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 24 Juli 2014. 
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 Bagi negara, pendidikan merupakan kegiatan terencana untuk 

membekali siswa agar kelak menjadi warga negara yang baik. Terkait 

dengan pembangunan nasional, maka pendidikan adalah kegiatan 

membimbing siswa sehingga memiliki bekal dasar utuk bekerja. 

 Iklim sekolah yang berusaha diciptakan oleh SMA Kristen 1 

Salatiga adalah adanya sikap kekeluargaan antara guru dengan siswa. 

Sebab dalam pendidikan itu sendiri berlangsung pembentukan pribadi, 

bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa dan 

bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Alhasil sampai 

sekarang ini SMA Kristen 1 Salatiga selalu mendapatkan prestasi setiap 

kali berpartisipasi dalam lomba. Dengan prestasi yang diraih siswa 

membuktikan bahwa SMA Kristen 1 Salatiga mampu mengelola iklim 

sekolah dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh kepala sekolah 

“Terus menerus dilakukan pengembangan atas rencana 
pelaksanaan PBKL. Tetapi sekarang kami terkendala dengan 
keterbatasan laboratorium pendukung yaitu green house. 
Hal ini diperparah dengan dengan surutnya popularitas 
tanaman hias di kalangan masyarakat. Akibatnya perawatan 
tanaman Agrobisnis menjadi kurang optimal. Ini evaluasi 
bagi kami.”63 

 Pernyataan yang bersifat evaluasi dari kepala sekolah diatas, 

merekomendasikan tentang pentingnya menyiapkan beberapa cara 

alternatif upaya pengembangan PBKL. Alternatif itu dapat dilakukan 

melalui tiga cara. Pertama apabila bahan kajian PBKL berupa materi 

pembelajaran tersendiri yang tidak terkait pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan, pendidikan seni budaya, atau prakarya dan 

kewirausahaan maka PBKL tersebut dapat berdiri sendiri sebagai mata 

pelajaran PBKL. Kedua apabila bahan kajian PBKL berupa bagian dari 

ruang lingkup materi pelajaran lain, maka PBKL tersebut dapat 

dipadukan kedalam mata pelajaran itu. Ketiga apabila bahan kajian 

PBKL berupa program kegiatan yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengekspresikannya melalui kegiatan ekstrakurikuler, 

maka bahan kajian tersebut dapat berupa pengembangan diri. 

                                                 
63Wawancara dengan kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 5 Agustus 2014 
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 Kualitas PBKL selain dilihat dari mutu proses belajar mengajar 

juga perlu didukung dengan sarana penunjang seperti alat praktek yang 

baik, lengkap dan memadai. Alat praktek untuk Agrobisnis dan 

Kewirausahaan disekolah ini masih kurang dari segi jumlah dan jenis. 

Mata pelajaran Kewirausahaan misalnya membutuhkan peralatan dan 

perlengkapan berupa showroom untuk penjualan produk. Sebab 

kompetensi yang akan diraih selain memahami teknik budidaya adalah 

memasarkan tanaman hias dengan baik.  

 

Gambar 6.1 Sarana Prasarana Pembelajaran Agrobisnis  

 Selain itu tata kelola sekolah dalam melaksanakan PBKL belum 

melibatkan pihak stakeholders sekolah. Masyarakat terutama orang tua 

siswa, dinas terkait dan yayasan SMA Kristen 1 Salatiga mestinya ikut 

andil didalam pelaksanaan PBKL. 

 

Peran Negara 

 Barnhardt, R. and A.O. Kawagley (1999:  140) berpendapat 

bahwa pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (PBKL) tidak hanya 

efektif mendorong percepatan modernisasi atau pembangunan daerah, 

tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat. Jika ini disetujui maka 

ada dua paradigma yang harus diubah dalam pendidikan di Indonesia. 

Paradigma yang pertama, pendidikan bukanlah suatu proses yang 

keberhasilannya dinilai berdasarkan skor, melainkan nilai secara 

substansi.  
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 Kedua, pendidikan harus dikelola dengan baik karena 

merupakan suatu proses yang menggali potensi, bukannya menjadi 

proses pengajaran dengan tujuan mencetak generasi „siap pakai‟.  

 Pemerintah telah mengatur bahwa 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.64 Senada dengan 

hal itu kepala SMA Kristen 1 Salatiga menegaskan bahwa Agrobisnis 

sebagai upaya pengembangan PBKL harus terus dikembangkan  

“Terus menerus kami melakukan pengembangan rencana 
pelaksanaan PBKL. Tetapi kami terkendala dengan 
laboratorium pendukung yaitu green house dan showroom 
untuk memajang hasil Agrobisnis. Hal ini diakumulasi 
dengan surutnya popularitas tanaman hias di kalangan 
masyarakat. Akibatnya perawatan tanaman Agrobisnis 
menjadi kurang optimal. Ini evaluasi bagi kami.”65 

 Penjelasan kepala sekolah diatas menerangkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL 

belum berjalan dengan baik. Penyebab pertama, SMA Kristen 1 

Salatiga masih memiliki kelemahan dalam melaksanakan Agrobisnis 

karena kebijakan Agrobisnis sebagai PBKL belum sepenuhnya 

didukung oleh seluruh warga sekolah. Keadaan ini tentunya perlu 

dibenahi dan membutuhkan waktu. Kedua, sumber daya yang ada di 

sekolah yaitu guru yang ada belum didukung oleh fasilitas penunjang. 

Terutama keterbatasan akan sarana green house yang belum memadai. 
Untuk menghasilkan output yang bermutu tentu saja sekolah perlu 

didukung semua pihak. Dukungan itu terutama dengan fasilitas dari 

pemerintah daerah agar output pelaksanaan Agrobisnis (meliputi :  

budi daya tanaman hias, budi daya tanaman organik dan teknik 

pemasaran) yang dihasilkan tidak percuma.  

 Ketiga, rendahnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan 

Agrobisnis baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

                                                 
64Lihat kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010 pasal 58 tentang 
Pengelolaan dan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. 
65Wawancara dengan kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 5 Agustus 2014. 
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Keempat, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah karena jika 

PBKL berhasil maka nantinya juga berdampak pada tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan 

kurikulum sebagaimana sudah diatur dalam Undang Undang Sisdiknas 

pasal 37 ayat 1 huruf j, melainkan lebih memperjelas kompetensi siswa 

di dunia kerja. Ahli pendidikan yaitu Morphet, 1975; Jones, 1985 dan 

McPherson, 1986 berpendapat bahwa terdapat hubungan positif antara 

besarnya dana pendidikan dengan kinerja pendidikan. Artinya jika 

dana pembangunan pendidikan besar maka makin baik kinerja 

pendidikan. Sebaliknya, makin rendah dana pendidikan, makin buruk 

kinerja pendidikan. 

 Sementara itu Tilaar (2002:  18) menjelaskan bahwa dalam 

perjalanannya pendidikan Indonesia selalu di bawah cengkeraman para 

penguasa. Pernyataan diatas tidak berlebihan sebab 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:  35). Hal ini nampak dalam perumusan Surat 

Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SE Mendikbud) Nomor 

156928/MPK.A/KR/2013 Tahun 2013 bahwa pada tahun pelajaran 

2014/2015 bersama Kementerian Agama yang mengatur implementasi 

Kurikulum 2013 pada semua sekolah diseluruh Indonesia.  

 Peran negara untuk menerapkan Kurikulum 2013 pada seluruh 

jenjang sekolah diwilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia 

ini menghambat tata kelola sekolah dalam menjalankan kebijakan 

Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL. Celakanya belum 

genap lima bulan SMA Kristen 1 Salatiga menerapkan Kurikulum 2013, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan pemberlakuan 

Kurikulum 2013 melalui Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Pasal 

1 yang menyatakan bahwa 
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Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang 
melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun 
pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum 
Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 
2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk 
melaksanakan Kurikulum 2013.  

 Bagi guru pengampu pada mata pelajaran Agrobisnis merasakan 

perbedaan yang sangat mendasar 

“Dalam KTSP saya merasakan keleluasaan dalam mengajar 
Agrobisnis. Jadi ketika Agrobisnis saya mengambil konsep 
untuk kelas XI saya harus mengajarkan apa dan lanjutannya 
bagaimana di kelas XII.”66 

 Penjelasan tersebut mempertegas bahwa sebagai sebuah alat 

pembangunan, pendidikan Indonesia tidak jelas tujuan pemakaiannya 

dan terkadang sengaja diseragamkan 

“Tapi kalau Kurikulum 2013 kan sudah ditentukan ya, harus 
bagaimana dan apa saja yang disampaikan sudah ditentukan 
dari sananya, tingggal mengambil saja kebijakan dengan 
kearifan lokal.”67 

 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. Winarno (2000) berpendapat 

bahwa masalah utama pendidikan di Indonesia adalah tidak 

dimilikinya landasan dan tujuan yang jelas. Senada dengan hal itu 

Tilaar (2002:  18) menunjuk bahwa adanya peran dominan atau campur 

tangan pemerintah sebagai masalah utama pendidikan.  

 Besarnya peran negara dalam pembangunan pendidikan 

berpotensi menciptakan dominasi dan intervensi yang justru tidak 

berhasil menciptakan kesejahteraan.  

                                                 
66Wawancara dengan Wara Sumengkar, S.P pada tanggal 5 Mei 2015 
67

Wawancara dengan Wara Sumengkar, S.P pada tanggal 12 Mei 2015 
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Rangkuman 

 Dalam aspek akademik, SMA Kristen 1 Kota Salatiga membawa 

murid-murid SMA Kristen 1 Kota Salatiga untuk melangkah lebih jauh 

dari batasan-batasan minimal yang ditetapkan oleh kurikulum. 

Kreativitas dan keinginan untuk mengembangkan materi dalam 

memilih jalur studi yang diinginkan merupakan tuntutan mutlak bagi 

murid-murid SMA Kristen 1 Kota Salatiga. Meski demikian adanya 

anggapan bahwa tanggung jawab utama tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL hanya terletak di tangan kepala sekolah 

adalah hambatan tata kelola sekolah dalam melaksanakan kebijakan 

Agrobisnis sebagai upaya pengembangan PBKL di SMA Kristen 1 

Salatiga. Sebagian masyarakat sekolah merasa hanya ditempatkan 

bukan “sebagai pemain utama” melemahkan kemauan berpartisipasi 

sebagian warga dan kelompok masyarakat sekolah. Hal ini disebabkan 

karena minimnya media dan forum yang dapat dimanfaatkan untuk 

penyaluran partisipasi masyarakat sekolah.  

 Penyebab lainnya adalah belum ada peraturan yang mengatur 

mekanisme partisipasi masyarakat terhadap PBKL baik dalam skala 

sekolah, kelas, maupun tingkat pembelajaran di kelas sebagai sistem 

sosial. 

 Hambatan tata kelola sekolah lainnya adalah kurangnya 

fasilitas untuk kegiatan praktek mata pelajaran Agrobisnis sebagai 

upaya pengembangan PBKL. Sebenarnya hal ini dapat diselesaikan 

dengan cara membuat suatu lembaga khusus yang independen dengan 

tugas mengawasi pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada 

umumnya dan terutama fasilitas yang mendukung upaya 

pengembangan PBKL.  Dengan begitu usaha untuk mewujudkan 

pemerataan sarana dan prasarana sekolah pelaksana PBKL dapat 

berjalan dengan baik.  

 Upaya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal 

juga terhambat oleh karena tidak adanya kesinambungan program 

PBKL. Selain itu implementasi kebijakan Kemdikbud yang baru 

termasuk implementasi Kurikulum 2013 membuktikan bahwa 
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intervensi negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam 

pengelolaan pendidikan, menyebabkan tata kelola sekolah tidak dapat 

terlaksana dengan baik. 

 Berkumpulnya hambatan-hambatan tersebut yaitu masalah 

keterbatasan sarana praktek Agrobisnis dan besarnya campur tangan 

pemerintah (pada penerapan Kurikulum 2013 hingga ketidakjelasan 

tujuan perubahannya) tersebut menyebabkan PBKL berjalan tidak 

efektif. Hal ini berbahaya sebab mereduksi hakikat pendidikan dan 

sekaligus hakikat manusia. Pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan 

kurikulum, bagaimanapun pembelaan atasnya pada tataran teoretis, 

dalam praksisnya tetap merupakan upaya teknis pengajaran formal. 

Akibatnya, pengembangan potensi-potensi lainnya seperti, potensi 

sosial, spiritual, terabaikan.  

 Sekolah yang seharusnya menjadi alat untuk mencerdaskan, 

memberi keterampilan, bahkan juga untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat, tidak lebih dari sekedar tempat indoktrinasi. Sekolah 

hanya menjadi tempat pewarisan dan pelestarian nilai-nilai resmi yang 

sedang berlaku dan direstui oleh negara. 

 

 


