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BAB VII 

REKONSTRUKSI MODEL TATA KELOLA SEKOLAH 

YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN 

PBKL 

 

 

 Menelusuri dikembangkannya program PBKL dan menjadi 

bagian dari prosesnya, terutama sebagai pelaku pendidikan membuat 

penulis melihat dengan jelas bahwa kedudukan produk politik 

legalistik sampai pada proses belajar mengajar PBKL dikelas memiliki 

kelemahan yang tidak menguntungkan masyarakat pengguna sekolah 

PBKL. Upaya pengembangan PBKL belum dapat mencapai hasil 

maksimal karena perbedaan pemahaman terhadap konsep upaya 

pengembangan PBKL baik oleh sekolah, masyarakat dan pemerintah 

sehingga perlu direkonstruksi. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

menjelaskan bahwa arti kata rekonstruksi sebagai upaya menyusun 

kembali. Oleh karena itu informasi empiris penelitian tentang tata 

kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL dan hambatan-

hambatannya, dianalisis untuk mengkonstruksi rancangan usulan tata 

kelola sekolah yang baik. Rancangan usulan menurut Glasser dan 

Strauss (1974:  151) adalah proposisi.  

Proposisi sendiri dalam penelitian ini berupa temuan teoritikal 

substantif dan praktis. Proposisi tersebut dikelompokkan kedalam (1) 

filosofi PBKL; (2) kerangka pikir PBKL yang berfungsi sebagai dasar 

aksiologis untuk menguji integrasi nilai filosofi PBKL; (3) komponen 

PBKL yang menerangkan tentang sistem PBKL dimana perangkat tata 

kelola sekolah saling berkaitan; (4) tahapan upaya pengembangan 

PBKL meliputi penjelasan dasar ontologi bagian dari tata kelola sekolah 

yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL; (5) sistem upaya 

pengembangan PBKL yang menjelaskan dasar epistemologi tata kelola 

sekolah yang baik; (6) supervisi dan evaluasi PBKL mendeskripsikan 

dasar ontologi tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL; 
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dan (7) model baru tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya 

pengembangan PBKL. 

 

Filosofi PBKL 

 Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 

1945 menyatakan bahwa tujuan dari negara Indonesia yang merdeka 

adalah untuk “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa…”. Untuk itu negara kemudian menyelenggarakan 

PBKL meski belum dapat berjalan dengan maksimal. Disadari atau 

tidak, upaya pengembangan PBKL digerakkan oleh lokomotif yang 

disebut politik legalistik. Meski demikian pergantian penentu politik 

legalistik yaitu menteri dan ganti peraturan menteri ternyata gagal 

dalam menyelesaikan permasalahan PBKL. Bahkan kebijakan menteri 

satu dengan menteri berikutnya berlaku tidak berkesinambungan dan 

menimbulkan permasalahan baru di sekolah. Setidaknya karena 

sekolah (meski memiliki visi dan misi sendiri) harus menyesuaikan diri 

baik bahan ajar maupun metoda mengajar sesuai dengan kebijakan 

menteri baru tersebut. Kerapnya pergantian kebijakan dan peraturan 

dalam pendidikan yang berjalan tidak berkesinambungan itu 

memperlihatkan bahwa Indonesia belum memiliki pondasi upaya 

pengembangan PBKL yang kuat dan benar. Sebaliknya dinamika 

tersebut adalah bukti tidak dimilikinya blue print upaya 

pengembangan PBKL.  

 Pemikiran politik-legalistik tanpa basis filosofis PBKL tersebut 

diatas telah menyebabkan deviasi dalam implementasi PBKL. Istilah 

filosofi PBKL memang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga tidak ada 

dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional sebelumnya. 

Dengan kata lain, rumusan filosofi pendidikan nasional memang tidak 

ada secara tersurat dalam undang-undang tentang sistem pendidikan 

nasional atau produk hukum yang lainnya. Namun demikian penulis 

berpendapat, filosofi dari PBKL dapat direkonstruksi dengan filsafat 

konstruktivisme dan rekonstruksionisme.  
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 Jika kita menggunakan filsafat konstruktivisme maka filosofi 

PBKL adalah proses pemberdayaan siswa sesuai dengan bakat, minat, 

dan kemampuannya, melalui proses-proses internalisasi, adaptasi, 

akomodasi, dan assimilasi. PBKL seyogyanya kontekstual dengan 

konteks personal siswa, yaitu kondisi atau lingkungan siswa.  

 Ini berarti bahwa PBKL harus kontekstual dengan keunggulan 

lokal yang berupa potensi SDA, SDM, sejarah, budaya, geografi dan 

potensi lainnya. Sedangkan jika rekonstruksi itu menggunakan filsafat 

rekonstruksionisme, maka PBKL dapat saja dijelaskan sebagai sebuah 

pendidikan yang berorientasi pada sistem nilai. Dalam perkembangan 

selanjutnya filosofi PBKL ini melahirkan visi dan misi bagi sekolah. 

Dari visi dan misi ini kemudian diuraikan secara lebih terperinci 

menjadi strategi penyusunan kurikulum yang di dalamnya terdapat 

standar kompetensi dan materi-materi PBKL. Sehingga visi dan misi 

sekolah menjadi penting dalam langkah upaya pengembangan PBKL. 

Terutama untuk dapat menumbuhkan kesadaran  dan rasa kepedulian 

terhadap setiap upaya pengembangan PBKL bagi seluruh warga sekolah 

melalui berbagai kegiatan khusus dan pembiasaan. Dengan demikian 

maka sekolah akan menjadi suatu alat untuk mencerdaskan siswa, 

memberi keterampilan, dan bukan sekedar sebuah tempat indoktrinasi. 

Adanya filosofi PBKL ini juga akan menjadikan sekolah tidak hanya 

menjadi tempat pewarisan dan pelestarian nilai-nilai resmi yang sedang 

berlaku dan direstui oleh negara.  

 Politik legalitas berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah 

dan Permen menggerakkan upaya pengembangan PBKL. Untuk itu 

harus ada jaminan bahwa PBKL berjalan berkesinambungan. Kiranya 

asas belajar sepanjang hayat (life long learning) merupakan sudut 

pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (life long 
education) perlu dikedepankan. Upaya pengembangan PBKL pada 

sekolah menengah misalnya, selain sebagai proses pemberdayaan siswa 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, melalui proses-proses 

internalisasi, adaptasi, akomodasi, dan assimilasi juga ditujukan untuk 

memotivasi siswanya untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan 

tinggi.  
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 Salah satu caranya adalah pengembangan kurikulum PBKL 

yang dirancang dan diimplementasikan dengan selalu memperhatikan 

dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horisontal. Dimensi vertikal 

dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar 

tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta 

didik dimasa mendatang.  

 Sedangkan dimensi horisontal dari kurikulum PBKL yaitu 

keterkaitan antara pengalaman belajar PBKL dikelas dan sekolah 

dengan pengalaman di luar sekolah. Sekolah pelaksana PBKL adalah 

sistem kesatuan, yang berarti bahwa setiap elemen di sekolah saling 

berhubungan. Salah satu caranya adalah  dengan melakukan kegiatan 

bersama tujuannya untuk memudahkan aliran informasi, materi atau 

energi di dalam sekolah sehingga dapat memperoleh satu kesamaan 

informasi, keputusan bersama, pendapat, tujuan dan sasaran dalam 

membangun kehidupan sekolah secara utuh dan menyeluruh. 

 

Aktor PBKL 

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 BAB III pasal 14 

ayat 1, yang menyatakan bahwa “SMA/MA/SMK atau bentuk sekolah 

lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal” adalah penggerak upaya pengembangan PBKL. Dokumen ini 

akan terbukti tepat atau tidak tepat adalah ketika diimplementasikan. 

Dokumen politik legalitas PBKL ini hanya akan terlihat setelah siswa 

berperan dalam kehidupan luas, bukan hanya sekedar ketika mereka 

lulus dari sekolah dengan skor Ujian Nasional yang tinggi atau 

memenangkan berbagai kejuaraan saja. Dengan demikian aktor PBKL 

memiliki tanggung jawab terhadap upaya pengembangan PBKL dan 

sebagai sasarannya adalah siswa, melalui proses komunikasi intensif 

dengan metode dan peralatan PBKL yang tepat. Aktor pada sekolah 

pelaksana PBKL meliputi:  (1) kepala sekolah, (2) wakil kepala sekolah, 

(3) program keahlian, (4) bengkel atau laboratorium, (5) dewan guru, 

(6) wali kelas, (7) siswa, (8) orang tua siswa, (9) tenaga administrasi 

sekolah, dan (10) komite sekolah.  
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 Aktor PBKL tersebut harus mampu menciptakan budaya 

mendidik, dididik dan mengajar PBKL. Hambatan upaya 

pengembangan PBKL bisa jadi terkait erat dengan mentalitas aktor 

PBKL, sebab aktor PBKL adalah teladan bagi siswanya.  

 Dua piranti aktor utama PBKL adalah guru PBKL dan kepala 

sekolah. Sebagai aktor, guru PBKL secara individu memahami dan 

mampu menerjemahkan, mampu melaksanakan visi dan misi sekolah. 

Aktor juga harus memahami bahwa materi PBKL merupakan materi 

penting untuk mencapai visi dan misi sekolah. Selain itu aktor upaya 

pengembangan PBKL harus pula mampu untuk mengarahkan, 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan 

PBKL tersebut supaya bisa berjalan berkesinambungan. 

 Oleh karena itu aktor PBKL adalah benar-benar guru yang 

pantas diteladani. Istilah menjadi teladan menunjukkan bahwa seorang 

guru PBKL adalah model yang ideal untuk ditiru oleh siswa dalam hal 

perkataan dan perbuatan sehari-hari. Dalam upaya pengembangan 

PBKL maka aktor yang lemah tidak hanya menyebabkan upaya 

pengembangan PBKL menjadi lamban tetapi juga PBKL menjadi tidak 

efisien dan bisa saja gagal karena salah urus. Oleh sebab itulah maka 

pengembangan kompetensi aktor PBKL yang berbasis profesionalitas 

perlu dilaksanakan sejak awal pelaksanaan PBKL. Sebab pendidikan 

yang bermutu menurut Kusumaatmadja (2006:  77) adalah pendidikan 

yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, dan 

pendidikan yang bermutu tersebut akan tercermin pada sekolah yang 

mengedepankan kualitas. Sedangkan guru PBKL sebagai aktor utama 

upaya pengembangan PBKL harus mampu memandang bahwa setiap 

siswa adalah pribadi yang memiliki potensi, bakat dan minat yang 

perlu dikembangkan. 

 Pengaruh nyata aktor PBKL yang tampak dalam praktik upaya 

pengembangan PBKL adalah bahwa kehadiran guru sebagai aktor 

PBKL selain dapat menentramkan perasaan siswanya, juga mampu 

membangkitkan semangat belajar pada siswa sehingga mereka giat 

belajar menimba ilmu pengetahuan dan rajin untuk datang ke sekolah.  
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 Kecuali itu, aktor PBKL dipahami juga sebagai seseorang yang 

memiliki integritas moral. Kehidupan guru PBKL di sekolah dan di 

masyarakat mampu mempengaruhi melakukan upaya pengembangan 

PBKL. 

 Sementara itu dalam aktivitas pengajarannya di sekolah, aktor 

PBKL harus mampu menciptakan dan memberikan kesempatan serta 

peluang seoptimal mungkin bagi pengembangan bakat dan potensi 

siswanya. Dengan demikian siswa yang menjadi asuhannya bukanlah 

sebuah “mesin” yang hanya pandai meniru gurunya semata. Tetapi 

sebaliknya, siswa menjadi pribadi yang kritis dalam menakar segala 

potensi daerah dan kreatif dalam menyusun strategi untuk mengatasi 

setiap persoalan berdasarkan keunggulan lokal. 

 Sosok aktor PBKL adalah juga seorang pengasuh yang dalam 

praktiknya menumbuhkan kesadaran moral dalam diri siswa untuk 

mengusahakan dirinya tetap dalam pilihan menjadi pribadi yang 

dewasa dalam setiap situasi kehidupan modern. Sadullah (2007:  138-

139) menyatakan dalam sebuah proses pendidikan, siswa dipahaminya 

sebagai subjek. Artinya dalam rangka mengembangkan potensi, dan 

bakat siswa, guru PBKL menawarkan pengetahuan PBKL yang tidak 

asing bagi siswa melalui suatu dialog. Sedangkan dilain pihak, peran 

siswa dalam upaya pengembangan PBKL itu adalah mengungkapkan 

gagasannya. Pengetahuan PBKL yang tidak asing bagi siswa itu dapat 

berupa keunggulan lokal sumber daya alam, sumber daya manusia, 

geografis, historis, budaya dan potensi ekonomi. Selanjutnya yang 

terjadi adalah pengetahuan (yang sesuai dengan realitas siswa tersebut) 

tidak ditanamkan dengan upaya paksaan guru PBKL tetapi ditemukan 

alami, diolah dan dipilih oleh siswa. 

 Sekolah pelaksana PBKL adalah forum dimana para siswa dapat 

berdialog dengan teman sejawat dan guru PBKLnya berlangsung secara 

manusiawi. Dialog upaya pengembangan PBKL akan berlangsung 

mendalam dan luas manakala aktor PBKL hadir dengan wawasan PBKL 

yang luas. Dengan begitu, guru akan mampu menghargai alasan-alasan 

penolakan atau ketidaksetujuan siswa dalam dialog PBKL berdasarkan 

interpretasinya.  
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 Dengan demikian guru aktor PBKL selain sebagai mitra dialog 

siswa tentang PBKL yang sebanding. Guru juga bertugas membantu 

siswa dalam membangun sebuah gagasan baru.  

 Ide yang baru untuk menghadapi dan memecahkan persoalan-

persoalan hidup yang nyata mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Johar Maknun (2006: 76) yang menyatakan bahwa 

keunggulan lokal adalah proses realisasi pemanfaatan potensi daerah 

menjadi produk atau jasa. 

 Istilah siswa sebagai subjek PBKL, menunjukkan bahwa relasi 

antara murid dan gurunya terjalin dalam nuansa kesetaraan peran. 

Hubungan keduanya dapat diibaratkan mirip dua sisi mata uang yang 

harus ditempatkan dan juga disatukan secara sejajar sehingga saling 

memberi manfaat. Kondisi itu diciptakan selain untuk menumbuhkan 

perasaan kesetaraan peran dalam PBKL antara guru dan siswa, juga 

dapat menumbuhkan kecintaan siswa kepada seluruh proses PBKL. 

Pendapat senada dikemukakan Willoughby (2009) yang menjelaskan 

bahwa pemahaman atas potensi keunggulan daerah yang dimiliki dapat 

mengembangkan sekaligus mampu untuk memberdayakan daerah 

tersebut menghadapi tuntutan ekonomi.  

 Pada implementasi PBKL, kepala sekolah  harus bisa menjamin 

rasa aman dan nyaman bagi guru, karyawan dan siswanya selama 

proses belajar mengajar berlangsung. Profil kepemimpinan kepala 

sekolah sebagai aktor penentu upaya pengembangan PBKL adalah 

sosok yang mampu melaksanakan kegiatan yang visioner, mengelola 

program dan mengembangkan lingkungan. Dengan demikian akan 

tercipta budaya siswa rajin untuk datang ke sekolah, aktif dan giat 

belajar PBKL serta berperilaku baik dilingkungan sekolah maupun 

pada saat bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat. 

 Jika demikian halnya harus ada asas PBKL. Bahwa asas 

pendidikan berbasis keunggulan lokal, berarti adalah sesuatu 

kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir dalam setiap 

upaya pengembangan PBKL, baik pada tahap perancangan maupun 

pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal.  
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 Terdapat beberapa asas yang dapat memberi arah dalam 

membuat perencanaan dan melaksanakan upaya pengembangan PBKL 

itu. Diantara asas-asas tersebut adalah asas otonomi, asas berbasis 

keunggulan lokal, dan asas mandiri. Berikut ini adalah penjelasan 

masing masing asas PBKL tersebut: 

Otonomi 

Program PBKL yang dijalankan mulai tahun 2007 kelihatannya 

tidak didahului dengan riset yang mendalam dan konsepnya lemah. Di 

dalam memaknai PBKL, negara menyatakan bahwa PBKL = SNP + 

keunggulan lokal yang kompetitif dan/ atau komparatif daerah. Maka 

sebenarnya konsep PBKL ini belum memiliki bentuk dan arah yang 

jelas. Tidak jelas SNP mana sajakah yang harus ditambah dengan 

keunggulan-keunggulan lokal yang kompetitif dan/ atau komparatif 

daerah tersebut. Terlebih lagi model sosialisasi PBKL yang dipilih 

adalah model yang bersifat menetes ke bawah, berjalan top down 

seragam dari atas kebawah sehingga terkesan mengurangi otonomi 

sekolah. Sedangkan otonomi sekolah terbukti dapat memacu sekolah 

untuk lebih aktif atau kreatif dalam pengembangan PBKL. 

Otonomi sebagai upaya pengembangan PBKL tidak saja dalam 

proses pengambilan keputusan, akan tetapi justru dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi warga sekolah sesuai dengan payung kebijakan makro secara 

nasional. Sebab yang paling memahami permasalahan-permasalahan 

PBKL di sekolah adalah sekolah itu sendiri. Karenanya, sekolah adalah 

unit utama yang harus memecahkan permasalahan PBKL melalui tata 

kelola sekolah dibuat “sedekat” mungkin dengan kebutuhan sekolah. 

Untuk itu sekolah harus memiliki kewenangan atau otonomi.  

Upaya  pengembangan PBKL di sekolah akan terjadi jika warga 

sekolah punya rasa memiliki. Rasa memiliki ini berasal dari 

kesempatan berpartisipasi dalam merumuskan PBKL dan keluwesan 

untuk mengadaptasikannya terhadap kebutuhan sekolah. Rasa 

memiliki ini pada gilirannya akan meningkatkan pula rasa 

tanggungjawab.  
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Jadi, makin besar tingkat partisipasi warga sekolah dalam 

pengambilan keputusan PBKL, makin besar rasa memiliki terhadap 

upaya pengembangan PBKL di sekolah, dan semakin besar pula rasa 

tanggungjawab warga sekolah tersebut. Ini berarti asas otonomi di 

dalam upaya pengembangan PBKL adalah lebih disebabkan oleh 

dorongan internal sekolah daripada tekanan dari luar sekolah. 

Otonomi diartikan sebagai upaya sekolah membentuk siswa 

menjadi pribadi yang memiliki kebebasan bertanggungjawab sehingga 

menciptakan keselarasan dengan masyarakat. Otonomi bersandar pada 

keyakinan bahwa setiap individu manusia mempunyai modal dasar 

untuk menggapai kebebasan. Pencapaian kearah pribadi yang merdeka 

itu ditempuh melalui proses panjang yang disebut belajar. Menurut 

Dorst (1999:  1-2) belajar adalah proses berjenjang dari tingkat yang 

paling dasar sampai pada tingkat yang tertinggi.68 Alangkah baiknya 

jika perhatian utama kita tidak hanya tertuju pada tingkatan-tingkatan 

PBKL semata, namun juga difokuskan pada proses kegiatan PBKL yang 

memerdekakan siswa. Usaha ini dapat saja ditempuh dalam rapat 

koordinasi dan evaluasi.  

 Dalam pengertian ini, proses PBKL memiliki nilai untuk 

memberikan kebebasan pada siswa dalam mengembangkan kompetensi 

dan dihayati dengan penuh tanggungjawab secara luas dan luwes. 

Pengertian luas adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 

mengembangkan potensi siswa seoptimal mungkin. Sementara maksud 

dari kata luwes berarti tidak kaku dalam pelaksanaan metode dan 

strategi pendidikan. 

 Pada hakekatnya pelaksanaan PBKL mendasarkan diri bahwa 

akal pikiran siswa mengalami perkembangan dan dapat dikembangkan. 

Menurut Sudarman (2002:  22) pengembangan kemampuan berpikir 

siswa secara disengaja oleh sekolah itulah yang dipahami dan 

dimengerti sebagai pendidikan.  

                                                 
68Seringkali pendidikan dan pembelajaran dianggap sama. Kata pendidikan dalam 
bahasa Latin adalah educare, yang berarti menggiring keluar, sejenis upaya pemuliaan 
atau pembentukan manusia. Proses pemuliaan ialah pembentukan moral manusia 
muda hanya mungkin lewat interaksi informal antara dia dan lingkungan hidup 
manusia muda yaitu keluarga (Drost, 1999:  1-2). 
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 Selain itu juga akal pikiran manusia tersebut dapat 

dikembangkan dengan suatu perencanaan yang sistematik. Salam 

(2004: 14) berpendapat bahwa perencanaan disini merupakan sebuah 

pilihan tindakan PBKL dari berbagai alternatif. Dalam pengelolaan 

sebuah sekolah, proses perencanaan dilakukan untuk membuat 

rencana proses pembelajaran PBKL yang dinilai paling efektif.  

 Dengan demikian PBKL adalah tindakan yang memang 

disengaja dan direncanakan dalam rangka pemberdayaan siswa sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa yang dibawa sejak lahir, 

melalui proses-proses internalisasi, adaptasi, akomodasi, dan assimilasi. 

Berbasis Keunggulan Lokal 

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 dalam Pasal 34 

menyatakan bahwa pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah 

pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau 

komparatif daerah. Ini berarti upaya pengembangan PBKL ditekankan 

kepada persoalan bahwa Aceh, Jawa, Maluku, Papua, Sumatera berhak 

untuk mendapatkan jati dirinya. Orang Aceh dengan keunggulan lokal 

setempat menjadi orang Aceh. Orang Maluku, harus menjadi orang 

Maluku. Tetapi pada saat yang sama, semuanya mempunyai kewajiban 

menjadi bangsa Indonesia.  

Pendidikan perlu dilaksanakan berdasarkan keunggulan lokal 

karena potensi ini merupakan ciri khas manusia berbudaya setempat. 

Artinya, setiap manusia mengalami dinamika evolutif dalam khasanah 

pembentukan diri menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Seiring 

adanya keyakinan bahwa manusia adalah makhluk yang dinamis, 

kebudayaan juga akan selalu berjalan dinamis, berkembang sejalan 

dengan perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia. Hal ini 

disebabkan karena berganti-gantinya alam dan zaman (Pranaka, 1986:  

17).69  

                                                 
69Pada zaman kebingungan ini seharusnyalah keadaan kita sendiri, kultur kita sendiri, 
kita pakai sebagai penunjuk jalan untuk mencari kehidupan baru, yang selaras dengan 
kodrat kita dan akan memberi kedamaian dalam hidup kita dengan keadaan bangsa 
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Kebudayaan adalah juga kemenangan hasil perjuangan hidup 

manusia. Kebudayaan tersebut tidak pernah mempunyai bentuk yang 

abadi, tetapi secara terus-menerus berganti-ganti wujudnya.  

 Memang terkadang suatu kebudayaan dimasa lampau, mungkin 

sederhana, memudahkan dan menguntungkan hidup. Tetapi apabila 

kita cermati pada zaman sekarang ini kebudayaan tersebut boleh jadi 

menyulitkan dan bersifat merugikan hidup kita. Itulah sebabnya kita 

senantiasa berusaha menyesuaikan kebudayaan dengan tuntutan alam 

sekarang dan zaman baru. Mengenai kebudayaan secara konstitusional 

dimaktubkan dalam pasal 32 Undang Undang Dasar tahun 1945.70 

Senada dengan hal tersebut diatas Usman (2012:  45) menjelaskan 

pendapatnya bahwa kunci utama keberhasilan pembangunan adalah 

menghargai kearifan lokal, menghargai budaya lokal dan sejarah, 

menghargai sumber daya lokal, dan menghargai sebuah proses.  

 Kamus Bahasa Inggris Indonesia karya John M. Echols dan 

Hassan Syadily mengartikan kata local berarti setempat, sedangkan 

kata wisdom berarti kearifan atau kebijaksanaan. Maka pengertian 

local wisdom adalah gagasan-gagasan lokal yang bijaksana, penuh 

kearifan, bernilai baik, tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.  

 Dalam konteks itu pula, diperlukan upaya untuk memelihara 

sumber daya alam, sumber daya manusia, sejarah, potensi geografis dan 

budaya yang lebih dikenal sebagai keunggulan lokal. Pertanyaannya 

bagaimana dengan daerah yang tidak memiliki keunggulan lokal yang 

kuat? Kiranya keberadaan “potensi lain‟ dapat merekonstruksi lingkup 

keunggulan lokal tersebut. Potensi lain itu adalah pengembangan nilai-

nilai peradaban yaitu filsafat, politik, ekonomi sampai teknologi. 

                                                                                                               
kita sendiri, kita lalu pantas berhubungan dengan bangsa-bangsa lain didunia (A.M.W. 
Pranarka, 1986:  17). 
70Pasal ini memberi mandat kepada negara agar memajukan kebudayaan bangsa 
Indonesia. Kebudayaan nasional bangsa Indonesia ialah kebudayaan yang timbul 
sebagai buah dari usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan 
asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh 
Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke 
arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru 
dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan 
bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. 
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Dengan demikian, maka PBKL bisa mengatasi masalah urbanisasi, 

pengangguran, dan ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

 Sebagaimana pendapat Willoughby (2009: 790) yang 

menyatakan bahwa jika siswa memahami keunggulan lokal, maka 

siswa dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi daerah yang 

tentunya sesuai dengan tuntutan ekonomi maupun ketenagakerjaan.  

Mandiri 

Asas mandiri berarti menghindari campur tangan guru, namun 

guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Siswa berani 

menampilkan diri dengan keunggulan lokal sebagai makhluk 

bermartabat luhur dan berani menjalin serta memperlakukan sesama 

manusia dari bangsa lain. PBKL yang memperhatikan keunggulan 

lokal, serta menerapkan asas mandiri akan dapat membangun karakter 

siswa tersebut. Syaratnya adalah guru PBKL harus tahu bagaimana 

memanfaatkan keunggulan lokal dalam mengajar, memahami karakter 

siswa dan mengerti tujuan pengajaran. Dengan begitu guru mampu 

mewujudkan lulusan yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan 

yang berbasis keunggulan lokal maupun budi pekerti serta semangat 

membangun bangsa. 

 Kegiatan belajar mengajar PBKL di dalam kelas, sedini mung-

kin dikembangkan kemandirian siswa dalam belajar dengan menghin-

dari campur tangan guru. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar 

ditempuh dengan menempatkan guru PBKL berperan utama sebagai 

fasilitator dan motivator. Asas mandiri tidak berarti tidak memiliki 

kebutuhan pergaulan hidup dengan bangsa lain didunia. Meski dengan 

resiko pengaruh kebudayaan dari luar menjadi semakin besar untuk 

masuk dan berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Oleh karena itu, 

asas mandiri dalam PBKL adalah mampu memilih budaya mana yang 

baik untuk menambah kemuliaan hidup dan mana kebudayaan luar 

yang akan merusak jiwa rakyat Indonesia. Mandiri dalam PBKL ialah 

dengan selalu mengingat semua kemajuan dari ilmu pengetahuan yang 

diperoleh harus terorientasikan dalam pelestarian keunggulan lokal.  
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 Pemikiran ini selaras dengan hasil penelitian Kesiman dan 

Agustini (2012) bahwa pembangunan adalah untuk mereformasi aspek 

kehidupan masyarakat agar memenuhi kebutuhan masa kini dan masa 

mendatang tanpa merusak orisinalitas. 

 Apabila PBKL dipahami sebagai proses pemanusiaan siswa 

menjadi dewasa dan memiliki kepribadian yang utuh, perwujudannya 

semestinya tidak terlepas dari visi dan misi sekolah. Artinya, visi dan 

misi sekolah yang proses perwujudannya didukung oleh sarana dan 

prasarananya yang memadai berpengaruh signifikan terhadap output 
pendidikan. Visi dan misi sekolah yang hanya menekankan perolehan 

bidang kognitif semata berarti mereduksi hakekat pendidikan sebagai 

proses pemanusiaan manusia secara utuh. Atas dasar penjelasan 

tersebut diatas, nampak bahwa hakekat upaya pengembangan PBKL 

adalah proses dalam rangka pendewasaan siswa.  

 PBKL tidak sekadar proses pengalihan pengetahuan dalam arti 

seluas-luasnya, namun juga proses internalisasi nilai, norma, etika, 

kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan lokal yang 

selanjutnya dieksternalisasi kedalam realitas sosial disekitarnya. 

Dengan demikian PBKL akan dapat mengembangkan kompetensi siswa 

(kognitif, keterampilan, afektif sosial dan spiritual) secara sinergis 

dengan keunggulan lokal. Hanya dengan cara seperti ini, aktivitas 

pembangunan pendidikan di Indonesia akan mampu mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

 

Kerangka Pikir PBKL 

 Sejak tahun 2007 pemerintah melalui Direktorat Pembinaan 

SMA Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen dibawah Departemen 

Pendidikan Nasional menggulirkan program Pendidikan Berbasis 

Keunggulan Lokal dengan cara memilih sejumlah sekolah menjadi 

sekolah rintisan PBKL. Jika sekolah-sekolah tersebut dipilih karena 

hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga dapat 

dikembangkan menjadi sebuah sekolah PBKL, pertanyaannya adalah 

apakah sekarang ini sekolah tersebut telah memenuhi 8 SNP tersebut?  
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 Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, 

pasal (94) butir b, mengatur sekolah wajib memenuhi 8 SNP paling 

lambat 7 tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut. 

Ketentuan ini, secara operasional harus dimaknai bahwa akan ada 

sejumlah sekolah yang belum mencapai kriteria SNP; ada yang sudah 

memenuhi SNP; dan ada yang melampaui SNP. PBKL yang dijabarkan 

sebagai SNP + keunggulan lokal menyebabkan cara pandang yang 

absurd atau tidak jelas. Sebab SNP menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 angka 1 adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan diseluruh wilayah Republik Indonesia.  

 Kerangka pikir PBKL diatas perlu direkonstruksi sebab ukuran 

keberhasilan pendidikan di Indonesia ialah sejauh mana pendidikan 

nasional yang merupakan usaha yang relevan ditinjau dari amanah 

konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya sejauh 

mana pendidikan mendatangkan kesejahteraan bangsa. Sejauh mana 

pendidikan berhasil membangun sebuah bangsa menjadi bermartabat, 

kokoh dan maju. PBKL adalah sebuah usaha sadar yang terencana 

dengan memanfaatkan keunggulan lokal kedalam proses pembelajaran 

dikelas untuk pengembangan kompetensi siswa sesuai dengan potensi, 

bakat dan minatnya. Pelaksanaan PBKL senantiasa berdasarkan dan 

sekaligus berorientasi kepada sumber daya alam, sumber daya manusia, 

geografi, budaya dan sejarah. Tidak hanya program yang otonom 

namun secara aksiologi PBKL menurut penulis harus memiliki empat 

manfaat sebagai proses mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Pertama, keberhasilan PBKL dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa ditandai dengan berkembangnya kompetensi siswa 

yang mencakup kognitif, psikomotor, sosial dan spiritual. Domain 

kognitif identik dengan fungsi dari PBKL dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagai tujuan pendidikan yaitu berilmu dan cakap. 

Jika siswa telah melaksanakan proses PBKL maka ia akan memiliki 

wawasan intelektual selain menjadi beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis 

dan bertanggung jawab. 
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 Slamet (2004:  479) berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya 

mewujudkan kekuatan daya saing.  

 Ketika siswa menyelesaikan PBKL maka akan menunjukkan 

perubahan perilaku. Artinya tindakan siswa yang bersangkutan 

dilakukan penuh tanggung jawab berdasarkan atas nilai, norma, etika, 

kepercayaan, hukum adat, dan aturan-aturan lain. Domain psikomotor 

dalam kompetensi PBKL diartikan sebagai siswa yang terampil, 

memiliki jiwa mandiri, kreatif dan tidak tergantung semata-mata 

kepada orang lain. Bilamana telah selesai mengikuti PBKL maka siswa 

menunjukkan prestasi dan mampu unjuk kinerja.  

 Adapun kompetensi siswa yang akan diwujudkan melalui 

PBKL tertera dalam Tabel 7.1 berikut ini. 

Tabel 7.1 Kompetensi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

Kompetensi Siswa dalam PBKL 

Domain Afektif 

Spiritual 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa 

Sosial 
berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, 
bertanggung jawab 

Domain Kognitif berilmu dan cakap 

Domain Psikomotor terampil, mandiri dan  kreatif 

 

 Kedua, untuk mencapai kompetensi seperti pada Tabel 7.1 

diatas, PBKL merubah proses pembelajaran dari diberitahu menjadi 

mencari tahu. Berbeda dengan mata pelajaran lain, dalam PBKL guru 

dan buku teks bukanlah satu-satunya sumber belajar. Jika pada mata 

pelajaran lain siswa lebih banyak diberitahu dengan cara guru sering 

bertanya maka dalam proses PBKL guru mengajak siswanya untuk 

mencari tahu dengan cara membuat siswa aktif bertanya. PBKL adalah 

suatu keseluruhan komponen yang meliputi siswa, tamatan, guru 

karyawan, kurikulum dan lingkungan sekolah yang terorganisir.  

 Ketiga, tata kelola upaya pengembangan PBKL mengubah 

sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam 

pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan 

di tingkat lokal (local stakeholder). Hal ini berarti bahwa PBKL 

hendaknya memberdayakan pendidik dan lembaga pendidikan untuk 
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terbentuknya siswa yang mampu memahami dan menerapkan prinsip 

kerakyatan dan demokrasi.  

 Penjelasan pasal 91 pada ayat (1) PP Nomor 19 tahun 2005 

menyebutkan bahwa pendidikan adalah suatu pendekatan politik yang 

bertujuan mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberi 

kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam perbaikan kinerja sekolah. Diharapkan pengalihan 

wewenang dalam pengambilan keputusan dari birokrasi ke sekolah, 

maka sekolah mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan 

yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan dan masyarakat. 

 Keempat, efektivitas PBKL mempertimbangkan hal penting 

yaitu (1) PBKL mengedepankan (kompetensi kognitif, psikomotor, 

sosial dan spiritual) upaya pemanusiaan seorang siswa menjadi manusia 

seutuhnya; (2) ketersediaan sarana (gedung sekolah, perpustakaan, 

laboratorium komputer) dan prasarana PBKL (kursi, meja, papan tulis, 

alat peraga) merupakan prasyarat dasar; (3) sekolah bertanggungjawab 

dalam menyiapkan guru yang profesional dan memiliki integritas diri; 

(4) PBKL dimaksudkan untuk membebaskan lahiriah dan batiniah 

siswa. Sedangkan pertimbangan (5) adalah menjamin bahwa PBKL 

tidak lagi dominasi oleh kognitif semata, tapi sinergi pengembangan 

kognitif, psikomotor, sosial dan spiritual.  

 Proses PBKL adalah pemberdayaan semua elemen sekolah yang 

bertujuan agar siswa dapat menghargai perbedaan individu lain, suku, 

ras, agama, status sosial, ekonomi dan golongan sebagai manifestasi rasa 

cinta tanah air. Oleh karena itu sistem PBKL dipandang sebagai bagian 

dari upaya nation character building bagi bangsa Indonesia. Sistem 

PBKL berorientasi pada terwujudnya siswa yang beriman dan 

bertaqwa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratis, memiliki 

rasa cinta tanah air dan memiliki tanggung jawab sosial yang 

berkeadilan. Oleh karena itu sekolah perlu untuk melakukan pemetaan 

keunggulan lokal sebagai gagasan PBKL untuk merencanakan PBKL. 

Pada Tabel berikut ini dicantumkan contoh pemetaan tema pendidikan 

berbasis keunggulan lokal (PBKL). 
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 Salah satu contoh hasil pemetaan keunggulan lokal sebagai 

gagasan PBKL seperti tersebut pada Tabel 7.2 diatas adalah keberadaan 

mata pelajaran Agrobisnis di SMA Kristen 1 Salatiga.71 Mata pelajaran 

Agrobisnis tersebut diajarkan kepada 544 orang siswa di SMA Kristen 1 

Salatiga yang terbagi dalam dua puluh rombongan belajar. Siswa 

sekolah itu diharapkan memiliki kompetensi tehnik rekayasa serta 

budidaya tanaman hias, buah dan sayur organik. Hasil dari pemetaan 

gagasan PBKL tersebut kemudian digunakan sekolah untuk melakukan 

perencanaan dan pengembangan PBKL dengan strategi pembelajaran 

dan penilaian yang tepat. Oleh Kotter (1996) dalam bukunya Leading 
Change, tahapan ini disebut dengan increase urgency pada delapan 

tingkatan dalam proses perubahan. 

 Manfaat dari PBKL secara aksiologis diperoleh karena adanya 

tujuan yang jelas. Sebaliknya ketidakjelasan tujuan dapat membuat 

kebijakan pendidikan gagal dalam menciptakan iklim dan budaya 

belajar yang kondusif. Strategi pembelajaran PBKL yang tepat 

diperlukan dalam mencapai kompetensi sebagai tujuan PBKL. Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai sebuah tujuan dari PBKL adalah 

keseluruhan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap 

kerja berikut atribut kepribadian yang dimiliki oleh siswa. Kompetensi 

PBKL itu menjadi dasar menyusun materi yang diajarkan kepada siswa 

dan dimuat dalam silabus serta menjadi dasar perencanaan proses 

pembelajaran.  

 Proses pembelajaran pada PBKL didahului dengan menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) oleh guru dan mengacu pada 

silabus. Materi PBKL (diinspirasi oleh keunggulan lokal) diajarkan 

melalui proses pembelajaran yang melibatkan siswa. Keterlibatan siswa 

tersebut mencakup aktivitas mengamati, bertanya, memperoleh data 

dan informasi, menalar dan mengomunikasikan.  

                                                 
71 Wara Sumengkar, S.P., menjelaskan bahwa mata pelajaran Agribisnis di SMA Kristen 
1 Salatiga mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek 
budidaya, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Secara luas, 
agribisnis berarti "bisnis berbasis sumber daya alam" yaitu tanaman hias, buah dan 
sayur organik. Wawancara dengan Wara Sumengkar, S.P, guru mata pelajaran 
Agrobisnis SMA Kristen 1 Salatiga, 5 dan 12 Mei 2015 
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 Siswa yang aktif dalam menemukan konsep PBKL akan mampu 

menghubungkan suatu materi PBKL dengan situasi kehidupan nyata 

sekaligus menerapkan dalam kehidupannya. Keberhasilan siswa dalam 

PBKL bukanlah skor ujian nasional, melainkan dampak nilai tambah 

secara substansi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sutrisno dan 

Muhammad (2007:  25) yang menjelaskan bahwa tujuan akhir dari 

suatu kebijakan pembangunan pendidikan adalah peningkatan daya 

saing bangsa.  

 Selain strategi pembelajaran, strategi penilaian dalam PBKL 

disiapkan untuk mengembangkan pendekatan, teknik dan instrumen 

penilaian hasil belajar PBKL. Guru memiliki kesempatan untuk 

menerapkan program remedial bagi siswa pebelajar lambat dan 

program pengayaan bagi siswa pebelajar cepat. Penjelasan ini 

digambarkan sebagai berikut 

 

Gambar 7.1 Aksiologi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal     
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Sekolah memiliki wewenang yang luas untuk menentukan ide 

PBKL bahkan menjadi “pemerintah” sendiri di sekolahnya. Otonomi 

pada dasarnya menitikberatkan seluruh usaha peningkatan peran dan 

partisipasi masyarakat daerah (Zainuddin, 2008: 94). Namun upaya 

pengembangan PBKL ini tidak akan berhasil mencapai sasaran tanpa 

pemberdayaan sumber daya sekolah yang sudah ada. Siskandar (2008) 

menjelaskan prinsip partisipasi masyarakat diwakili komite sekolah. 

Dengan mengetahui kesiapan sumber daya yang dimiliki, sekolah 

secara mandiri akan mampu menghasilkan produk keunggulan lokal 

berupa barang, jasa atau budaya bernilai tinggi dan memiliki 

keunggulan komparatif. Akan tetapi sekolah perlu juga menyadari 

bahwa terkadang rencana bisa bertentangan dengan keinginan pihak 

yang dibangun. Terlebih lagi jika ide dan gagasan pembangunan hanya 

berasal sepihak dari pihak pembangun saja. Akibatnya sering proses 

implementasi gagasan pembangunan akan berjalan non partisipatif dan 

menyebabkan kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi 

atau meminta pertanggungjawaban menjadi lemah. Oleh karena itu 

gagasan-gagasan PBKL seyogyanya berhubungan dengan kerangka 

pikir sekolah dan menjadi bagian perencanaan pembangunan sekolah. 

Tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan 

PBKL ditandai dengan adanya kewenangan pengambilan keputusan di 

tingkat sekolah yang bernuansa partisipasi, keadilan, keterbukaan dan 

akuntabilitas. Sebagai sebuah alternatif pengelolaan sekolah dalam 

upaya pengembangan PBKL maka tata kelola sekolah yang baik 

memungkinkan warga sekolah dan masyarakat terlibat aktif dalam 

pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakan PBKL di 

sekolah. Di dalam tata kelola sekolah yang baik semua stakeholders 
yang menjadi bagian sekolah diperlakukan dengan adil dan kinerjanya 

dipertanggungjawabkan secara terbuka. Sebab secara berkala, sekolah 

melaporkan kinerja upaya pengembangan PBKL yang telah dilakukan 

dengan tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.  

Adapun laporan diberikan kepada pihak-pihak yang tentunya 

memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan dan 

pertanggungjawaban tersebut.  
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Pemenuhan hak dan kewenangan itu menciptakan sebuah tata 

kelola sekolah yang akuntabel. Penjelasan tentang tata kelola sekolah 

yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL diatas dapat disarikan 

dalam gambar berikut ini. 

 

Gambar 7.2 Aksiologi Tata Kelola Sekolah yang Baik sebagai Upaya 

Pengembangan PBKL 

 Berdasarkan Gambar 7.2 tersebut di atas nampak bahwa tata 

kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL adalah 

proses pengelolaan kebijakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 

sekolah berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi dan 

partisipasi. Tata kelola sekolah yang baik tersebut berlaku pada seluruh 

mekanisme kebijakan PBKL. Sejalan dengan hal ini, Sutrisno dan Rusdi 

(2007:  27) dalam salah satu jurnal pendidikan inovatif berpendapat 

bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan bisa diterapkan secara nyata 

orientasi suatu kebijakan pendidikan seyogyanya bergeser dari macro-
oriented dan input oriented menjadi micro-oriented. 
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 Yang dimaksud dengan strategi input-oriented disini meliputi 

usaha untuk memenuhi sarana prasarana, melaksanakan pelatihan dan 

penambahan jumlah guru karyawan. Dalam proses tersebut setiap 

warga anggota dari masyarakat dapat mengutarakan kebutuhan dan 

kepentingannya, menggunakan haknya, memenuhi kewajiban dan 

menjembatani perbedaan. Sejalan dengan pemikiran ini Affizal (2008:  

7) berpendapat bahwa pendidikan memainkan peran yang sangat 

penting untuk memperbaiki aspek mental manusia agar menjadi 

berkualitas. Karena itu implementasi dari tata kelola sekolah yang baik 

atau good school governance sebagai upaya pengembangan PBKL 

secara efektif dan efisien harus mempertimbangkan kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan sumber daya yang dimiliki oleh 

sekolah. 

 

Komponen PBKL 

 Peraturan Pemerintah Nomor 17 yang dikeluarkan tahun 2010 

yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, 

dalam pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa satuan pendidikan yang 

telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat 

merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan atau 

program pendidikan berbasis keunggulan lokal. Disadari atau tidak hal 

ini akan menciptakan penggolongan dalam aktivitas pendidikan. Yaitu 

sekolah PBKL dan sekolah non PBKL, hal ini merupakan pelanggaran 

hak atas pendidikan, dimana warga negara memiliki hak yang sama di 

dalam memperoleh pendidikan, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) UU 

Sisdiknas: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu”. Hemat penulis, pemahaman 

ini mutlak harus diluruskan dengan cara melakukan rekonstruksi 

komponen PBKL sebagaimana penjelasan berikut ini.  

 Secara ontologi atau hakikat hidup, PBKL bukanlah program 

pendidikan instan yang diselenggarakan karena adanya dana bantuan 

atau block grant negara. Komponen PBKL sendiri terdiri dari (1) 

Standar Isi (SI), (2) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (3) Standar 
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Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar 

Pengelolaan Sekolah, (6) Standar Pembiayaan Pendidikan, (7) Standar 

Sarana dan Prasarana dan (8) Standar Penilaian.  

 Standar isi dan standar kompetensi lulusan adalah komponen 

penting sebagai penyusun kerangka konseptual PBKL. Standar 

kompetensi lulusan (SKL) memberikan kerangka  konseptual  tentang  

sasaran-sasaran proses pembelajaran PBKL. Standar isi memberikan 

kerangka konseptual tentang kegiatan pembelajaran dari tingkat 

kompetensi dan ruang lingkup materi. Kedua standar nasional ini 

menjadi acuan dalam penyusunan silabus PBKL di sekolah. Dengan 

demikian setiap aktivitas pengajaran tidak hanya jatuh pada urusan 

teknis mekanis, tetapi lebih kepada upaya menuju kearah internalisasi 

nilai, atau refleksi atas nilai-nilai keunggulan lokal. 

 Standar proses dalam PBKL mencakup penerapan suatu model 

pembelajaran yang paling memungkinkan secara alami membudayakan 

kecakapan berpikir siswa, terkembangkannya “sense of inquiry” dan 

kemampuan berpikir yang kreatif. Model pembelajaran PBKL mampu 

menghasilkan kemampuan untuk belajar, bukan hanya diperolehnya 

sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih 

penting adalah bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu 

diperoleh siswa. Tidak seperti yang terjadi selama ini yang dinilai oleh 

Winarno (2000) telah gagal menciptakan iklim dan budaya belajar 

siswa. Tahapan pelaksanaan standar proses meliputi (1) melakukan 

kajian standar kompetensi dengan spesifikasi PBKL; (2) merumuskan 

indikator pencapaian kompetensi (IPK) khususnya yang menyangkut 

PBKL; (3) mengidentifikasi materi pelajaran, dan urut-urutan materi 

pembelajaran (pendekatan prosedural, pendekatan hierarkis) mengacu 

pada indikator PBKL; (4) menentukan kegiatan belajar mengajar PBKL. 

Komponen-komponen PBKL ini membangun sebuah sistem 

yang menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu memberikan arah 

kegiatan PBKL dan tujuan yang ingin dicapai oleh PBKL. Faktual PBKL 

adalah sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 7.3 Sistem Tata Kelola Sekolah sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

 Adapun yang dimaksud dengan standar pendidik dan tenaga 

kependidikan pada Gambar 7.3 diatas sebenarnya adalah aktor upaya 

pengembangan PBKL. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

seyogyanya memenuhi kualifikasi akademik dan linier dengan mata 

pelajaran yang diampu serta memiliki sertifikasi profesi. Pada contoh 

Agrobisnis sebagai PBKL di SMA Kristen 1 Salatiga, jika dilihat dari 

standar pendidik sebenarnya sudah tepat. Karena guru pengampu mata 

pelajaran Agrobisnis di sekolah tersebut memenuhi standar kompetensi 

dan kualifikasi akademik. Bahkan struktur kurikulum sekolah sudah 

mencantumkan mata pelajaran Agrobisnis. Kompetensi yang ingin 

dicapai PBKL adalah kompetensi budi daya tanaman hias, tanaman 

organik dan teknik pemasarannya.  

 Komponen PBKL berikutnya adalah standar pengelolaan. 

Pengertian standar pengelolaan sebagai komponen PBKL adalah 

kegiatan yang meliputi perencanaan program sekolah, pelaksanaan 

rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan 

sistem informasi manajemen.  
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 Kelima aspek standar pengelolaan tersebut dirumuskan secara 

tersirat atau tersurat dalam visi, misi dan tujuan sekolah berikut 

rencana kerjanya. Pelaksanaan rencana kerja sekolah mendasarkan 

pada struktur organisasi sekolah dan pedoman yang telah disepakati. 

Standar pengelolaan sekolah terbagi dalam pengelolaan bidang 

kesiswaan, bidang kurikulum dan pembelajaran, bidang guru dan 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan bidang pembiayaan 

sekolah. Standar pengelolaan dalam pengembangan PBKL adalah upaya 

yang holistik dengan mempertimbangkan biaya, budaya dan 

lingkungan sekolah, serta melibatkan masyarakat. Hal ini menurut 

Sutrisno dan Rusdi (2007) sebagai koreksi pengelolaan pendidikan 

selama ini dominan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. 

 Standar proses PBKL adalah sebuah proses pembelajaran yang 

diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan lokal daerah dengan 

memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, 

budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam 

pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat 

siswa. Pendidikan berbasis keunggulan lokal menjadi proses penting 

dalam regenerasi bangsa guna menciptakan sumber daya manusia yang 

tangguh untuk melanjutkan keberlangsungan dan tongkat estafet 

kepemimpinan bangsa. Sebab itu, penyelenggaraan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal tidak bisa lepas dari perspektif manusia dan 

kemanusiaan. Pengutamaan faktor manusia dalam proses pendidikan 

berbasis keunggulan lokal tersebut diharapkan mempunyai implikasi 

bagi pengembangan kehidupan masyarakat baik secara sosial, kultural, 

ekonomi, ideologi dan sebagainya. 
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 Standar pembiayaan pada Gambar 7.3 adalah komponen PBKL 

yang berupa rancangan biaya operasional program kerja tahunan 

sekolah. Standar pembiayaan upaya pengembangan PBKL meliputi 

biaya investasi, biaya operasional sekolah, biaya pengadaan bahan atau 

peralatan dan biaya personal. Biaya merupakan salah satu unsur yang 

sangat menentukan keberhasilan upaya pengembangan PBKL. Sumber 

pembiayaan sekolah dapat bersumber dari orang tua siswa, masyarakat, 

pemerintah dan donatur lainnya. Morphet (1975), Jones (1985) dan 

McPherson (1986) menerangkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara besarnya dana dengan kinerja sekolah. Jika dana pendidikan 

semakin besar maka semakin baik kinerja pendidikan. Penggunaan 

dana keuangan harus dipertanggungjawabkan dan dikelola secara 

transparan dan akuntabel. Sebaliknya makin rendah dana pendidikan, 

makin buruk kinerja pendidikan.  

 Pemberian dana block grant PBKL yang ditujukan untuk 

merintis upaya pengembangan PBKL harus diapresiasi, tapi sayangnya 

penggunaan dan waktu pembelanjaannya diatur oleh negara. Roem 

(2001) menyebutkan bahwa campur tangan negara seperti ini sebagai 

representasi usaha penyeragaman. Seragam dalam mata pelajaran 

bahkan sampai dengan seragam pakaian harian sekolah. Di lain pihak 

sekolah secara kelembagaan seringkali tanpa sadar, hanya bertindak 

sebagai penguasa yang hanya mengabdikan dirinya pada pemberi dana 

PBKL. Akibatnya tata kelola sekolah terutama dalam mengelola block 
grant itu berlangsung hanya satu arah, monolog dan non partisipatif. 

Upaya pengembangan PBKL yang dipaksakan searah dari atas ini 

terjadi tanpa adanya komitmen dari warga sekolah sehingga tidak 

mampu menumbuhkan budaya partisipasi. Tentu saja hal ini berpotensi 

melemahkan semangat dan kesanggupan berdemokrasi serta semangat 

untuk menjadi civil society yang kritis. Gambar 7.3 menyebutkan 

bahwa komponen PBKL juga mencakup lahan, gedung sekolah beserta 

kelengkapan sarana dan prasarananya. Diperlukan usaha melengkapi 

standar sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan PBKL. 

Termasuk dalam standar sarana prasarana ini adalah ketersediaan buku 

teks pelajaran yang relevan dengan tema PBKL, buku panduan, buku 

pengayaan, buku referensi dan lain-lainnya.  
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 Tabel 7.4 di atas menyajikan contoh hasil analisis kesiapan 

standar pendidik dan tenaga kependidikan sekolah sebagai upaya 

pengembangan PBKL. Yang dimaksud dengan kondisi ideal pada Tabel 

7.4 tersebut adalah kondisi yang sangat diharapkan oleh sekolah. Yaitu 

kondisi pendidik dan tenaga kependidikan yang paling mendukung 

dan menunjang upaya pengembangan PBKL. Sedangkan keadaan nyata 

adalah kondisi riil atau kondisi terkini yang sedang terjadi di dalam 

sekolah. Kesenjangan adalah perbedaan antara kondisi ideal dengan 

kondisi riel. Ketidaksesuaian yang positip menjadi kekuatan sekolah 

sedangkan kondisi kesenjangan yang negatif merupakan kelemahan. 

Adapun yang dimaksud dengan kolom kesiapan pada Tabel 7.3 adalah 

upaya yang harus dilakukan sekolah untuk memanfaatkan kekuatan 

pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengatasi kelemahan. Guru 

dan siswa di sekolah mampu memberdayakan dan mengembangkan 

keunggulan lokal. Pengembangan tersebut disesuaikan dengan 

tuntutan ekonomi dimasa sekarang ini maupun ketenagakerjaan 

dimasa yang akan datang (Wiloughby, 2009:  790). 

 Hasil-hasil dari kegiatan analisis atas kekuatan dan kelemahan 

sekolah itu adalah diketahuinya kesiapan guru dan karyawan sekolah 

sebagai pelaku upaya pengembangan PBKL. Dengan demikian sekolah 

memiliki dasar informasi yang kuat untuk mencapai kondisi ideal yang 

diharapkan dalam upaya pengembangan PBKL. Komponen PBKL 

selanjutnya adalah standar penilaian. Standar penilaian PBKL adalah 

penilaian responsif, yaitu suatu metode untuk menilai proses dan hasil 

belajar peserta didik yang memiliki ciri-ciri khusus, mulai dari siswa 

yang mengalami kelainan tertentu, memiliki bakat dan minat khusus, 

bahkan hingga yang jenius. Adapun yang termasuk di dalam penilaian 

responsif diantara portofolio dan penilaian projek. Raihani (2007) 

menerangkan hasil penilaian responsif digunakan oleh guru untuk 

dapat merencanakan sebuah program perbaikan (remedial), pengayaan 

(enrichment), atau pelayanan konseling. 

 Selain itu, hasil penilaian responsif digunakan oleh guru untuk 

merencanakan program perbaikan (remedial) bagi siswa, pengayaan 

(enrichment), atau pelayanan konseling.  
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 Hasil penilaian responsif dapat juga digunakan sebagai bahan 

untuk memperbaiki proses pembelajaran PBKL yang memenuhi 

standar pendidikan. Penilaian responsif merupakan proses penilaian 

yang dilakukan komprehensif untuk menilai mulai dari masukan 

(input), proses dan keluaran (output) pembelajaran. Hasil atau keluaran 

penilaian PBKL tersebut mencakup sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi atau 

pengamatan menggunakan jurnal, penilaian diri dan penilaian antar 

teman. Penilaian pengetahuan PBKL melalui tes tertulis, tes lisan dan 

penugasan. Sedangkan penilaian keterampilan itu dilakukan melalui tes 

praktik, penilaian proyek, dan penilaian portofolio.72 PBKL adalah 

jawaban atas ketergantungan dan harapan anggota masyarakat 

Indonesia terhadap sekolah.  

 Masyarakat kita menganggap bahwa dirinya telah berhasil 

menyelesaikan tugas kewajiban sebagai orang tua dalam mendidik anak 

jika sudah menyekolahkan anaknya. Mereka kemudian menganggap 

bahwa kewajiban yang tersisa adalah hanya menyelesaikan urusan 

administratif atau finansial dengan sekolah. Sekolah dengan kelemahan 

yang dimilikinya dianggap sebagai „tempat ajaib‟ yang menggaransi 

mampu memproduksi „manusia hebat‟. Sekilas kedudukan sekolah 

seakan-akan sama atau hampir setara dengan agama. Anak yang tidak 

sekolah dianggap sama dengan orang yang tidak beragama, yang kelak 

pasti akan hidup sengsara. Apalagi di Indonesia pada kurun yang serba 

formalistik seperti pada saat sekarang ini, tuntutan dunia kerja lebih 

memprioritaskan kepada mereka yang secara formal mengenyam kursi 

sekolah. 

 

Tahapan PBKL 

 Hasil supervisi yang dilaksanakan oleh Kemdikbud pada tahun 

2010 terhadap 93 sekolah rintisan PBKL menunjukkan bahwa 2.15% 

sekolah berkategori Kurang dan 5.38% berkategori Cukup.  

                                                 
72Wawancara dengan Wara Sumengkar, S.P., guru mata pelajaran Agrobisnis di SMA 
Kristen 1 Salatiga, pada hari Selasa 12 Mei 2015 



Rekonstruksi Model Tata Kelola Sekolah yang Baik Sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

181 

 Ini berarti masih ada sekolah PBKL yang belum dapat 

melaksanakan indikator PBKL seperti yang diharapkan. Mencermati 

data supervisi tersebut dan menjadi bagian dari prosesnya, membuat 

penulis yakin tahapan PBKL yang berjalan selama ini perlu untuk 

direkonstruksi. Terlebih lagi dasar ontologis PBKL adalah usaha sadar 

dan terencana melalui penggalian dan pengembangan potensi daerah 

secara arif dalam proses pendidikan dengan standar pendidikan.  

 PBKL merupakan pelaksanaan pendidikan yang mengacu pada 

SNP dengan karakteristik keunggulan lokal yang dikembangkan dalam 

proses pembelajaran, yang dituangkan dalam struktur kurikulum 

sekolah. Tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL di 

sekolah diawali dengan perencanaan yang baik dan bagian utuh dari 

program sekolah yang mendapatkan dukungan oleh seluruh warga 

sekolah. Fisher dan Friedman (2008:  645-664) berpendapat bahwa bila 

dicermati fungsi pengelolaan sekolah sama dengan manajemen 

organisasi lain. Tahap pengelolaan yang dimaksud adalah kegiatan yang 

mencakup tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, dan tahap 

pengendalian pengawasan. Proses pengelolaan adalah proses yang di 

dalamnya melibatkan bimbingan atau pengarahan sekelompok orang 

kearah sebuah tujuan yang organisasional (George dan Leslie, 2003: 1).  

 Tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL, dapat 

dibahas dari empat fungsi pengelolaan. Adapun yang dimaksud dengan 

empat fungsi tersebut adalah tahap perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian dan tahap pengawasan. Senada dengan hal ini Cook dam 

Macauly (1997:  54) berpendapat bahwa untuk memperoleh dukungan 

diperlukan tahapan kerja yang sistematis dan strategis. Ini berarti agar 

dapat melaksanakan PBKL di sekolah dan merupakan bagian utuh dari 

program sekolah dimulai dari perencanaan yang baik dan didukung 

oleh seluruh warga sekolah.  

 Tahapan pertama dari upaya pengembangan PBKL adalah 

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara terbuka dan adil. 

Tujuan dari kegiatan sosialisasi PBKL adalah memberikan pemahaman 

yang benar tentang PBKL. Materi kegiatan sosialiasasi meliputi konsep 

tata kelola dalam melaksanakan PBKL dan mekanisme.  
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 Di dalam kegiatan sosialisasi tersebut juga membahas 

pembagian tugas dan komitmen segenap warga sekolah. Sebagaimana 

Chuan (2002:  73-79) menyebutkan bahwa keberhasilan pendidikan 

membutuhkan dan dipengaruhi oleh komitmen. Tanpa komitmen 

pembangunan bisa menyebabkan rakyat kehilangan semangat 

berpartisipasi. Kunci keberhasilan pemberdayaan dalam PBKL adalah 

adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memulai pemberdayaan pada 

diri pihak pembangun. 

 Tahap kedua adalah membentuk tim pengembang program 

PBKL di sekolah melalui surat keputusan. Tim ini melibatkan guru dan 

karyawan serta komite sekolah/ masyarakat yang memiliki kompetensi 

relevan dengan tema PBKL. Menurut Sunarto dan Purwoatmojo (2011:  

17) sekolah perlu untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah, dan 

dengan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki sekolah. Kemudian tim itu diarahkan dan dibekali dengan 

pengetahuan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Tabel 7.5 berikut ini 

adalah contoh pemetaan gagasan PBKL dengan kompetensi siswa. Tim 

ini bertugas mempersiapkan dan melaksanakan tahapan serta proses 

penyelenggaraan program pendidikan berbasis keunggulan lokal. 

Tahapan itu meliputi analisis kondisi internal dan kondisi eksternal, 

identifikasi potensi keunggulan lokal, penentuan tema PBKL, 

penyesuaian kurikulum, pemetaan kompetensi, analisis standar isi, 

pengembangan silabus, dan mengkoordinasikan langkah-langkah 

partisipasi guru, karyawan, siswa dan masyarakat terkait dengan PBKL. 

 Adapun tujuan dari analisis kondisi internal sekolah maupun 

kondisi eksternal tersebut adalah untuk menghilangkan keterasingan 

dan peminggiran SDM sekolah. Dengan begitu stabilitas sekolah dalam 

upaya pengembangan PBKL dapat terjamin. 

Tabel 7.5 Contoh Pemetaan Gagasan PBKL dan Sasaran Kompetensi  

Gagasan 
Pembangunan 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa 

Nursery/ 
Budidaya 
Tanaman Hias 

1. Mengenal jenis dan variasi tanaman hias dengan ciri-cirinya 
sebagai bagian ilmu biologi 

2. Memahami syarat tumbuh tanaman berdasarkan jenisnya 



Rekonstruksi Model Tata Kelola Sekolah yang Baik Sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

183 

Gagasan 
Pembangunan 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa 

3. Memahami pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman 
hias sesuai jenisnya 

4. Memahami perawatan dan pemupukan tanaman hias 

5. Memahami hama dan penyakit pada tanaman hias 

6. Memahami nilai ekonomi yang dapat dikembangkan dari 
budi daya tanaman hias 

7. Dapat menyusun analisa usaha pada budidaya tanaman 
hias dalam skala kecil 

8. Dapat menjelaskan strategi pemasaran produk budidaya 
tanaman hias 

 

 Tahap ketiga upaya pengembangan PBKL adalah melakukan 

kajian tentang (1) kesesuaian tingkat kompetensi (2) urutan kegiatan 

proses pembelajaran PBKL (3) penentuan kegiatan tatap muka, (4) 

merencanakan tugas dan kegiatan mandiri sesuai standar kompetensi 

berkaitan dengan tema PBKL (5) menentukan penilaian PBKL.  

 Sedangkan alokasi waktu ditentukan berdasarkan jumlah 

minggu efektif dan jam mata pelajaran PBKL per satu minggu. Selain 

itu mempertimbangkan kompetensi dasar, kedalaman materi, tingkat 

kesulitan, ketercapaian indikator proses pendidikan berbasis 

keunggulan lokal dan materi pokok PBKL.73  

 Adapun hasil kajian ini dipengaruhi oleh hasil analisis konteks 

dalam penyusunan kurikulum dan potensi keunggulan lokal yang 

dimiliki sekaligus dikembangkan.  

                                                 
73Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran Agrobisnis 
dilaksanakan dikelas XII. Mata pelajaran muatan lokal Agribisnis tentang budi daya 
tanaman hias diajarkan kepada siswa kelas XII, sedangkan siswa kelas X dan XI PBKL 
diintegrasikan kedalam mata pelajaran Kewirausahaan dan Prakarya. Lihat wawancara 
dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 25 Juli 2014. 
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 Dalam teori pembangunan, kajian tersebut dikaitkan dengan 

sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh sebuah 

negara (Mudrajat, 2004: 35). Keunggulan lokal yang juga disebut 

dengan istilah lokal geniune, lokal genius, cultural identity adalah 

identitas bangsa yang menyebabkan kita mampu menyerap dan 

mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuan 

sendiri. Tabel 7.6 di bawah ini adalah contoh indentifikasi keunggulan 

lokal daerah sebagai tema PBKL. 

 PBKL merupakan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat 

yang diturunkan pada pelaksana dibawahnya hingga sampai di sekolah. 

Mansour Fakih (2002:  84) dalam buku berjudul Jalan Lain, Manisfesto 
Intelektual Organik berpendapat pendidikan tidak lebih sebagai sarana 

mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil seperti relasi 

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

Kepala sekolah pelaksana PBKL yang sebelumnya sudah dikumpulkan 

dan mendapatkan materi briefing atau sosialisasi tentang pendidikan 

berbasis keunggulan lokal oleh kementrian pendidikan nasional, akan 

ganti melakukan briefing yang sama kepada guru dan karyawan. 

Kemudian diikuti dengan perintah untuk segera menerapkan PBKL di 

sekolahnya dan berlanjut nyata di dalam kelas. Yang terjadi kemudian 

adalah muncul opini pada sebagian masyarakat sekolah bahwa 

tanggung jawab utama tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan PBKL hanya terletak di tangan kepala sekolah. Tanpa 

disadari hal itu menyebabkan sebagian warga sekolah merasa bahwa 

dirinya “bukan sebagai pemain utama” dalam pengembangan PBKL.  

 Dampak negatif yang kemudian muncul adalah melemahnya 

kemauan berpartisipasi warga dan kelompok masyarakat sekolah. 

Munculnya dampak negatif itu tidak mengherankan sebab model 

briefing atau sosialisasinya yang dipilih bersifat menetes kebawah 

(trickle down). Keadaan ini berpotensi menjadi lebih parah tatkala 

media dan forum yang dapat dimanfaatkan untuk penyaluran 

partisipasi masyarakat sekolah terbatas. Tentu saja keadaan ini sangat 

merugikan bagi sekolah. Selain memberatkan kondisi stabilitas sekolah, 

keadaan itu juga mempengaruhi upaya pencapaian tujuan PBKL.  
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 Kompetensi sebagai tujuan penyelenggaraan program PBKL 

perlu diintegrasikan ke dalam visi sekolah. Dengan demikian pada visi 

sekolah tergambar apa sebenarnya kompetensi siswa yang ingin dicapai 

dan bagaimana mencapai target kompetensi tersebut, dengan apa 

melakukannya, serta siapa saja yang bertanggung jawab. Untuk itu 

diperlukan aturan main atau pranata sosial  yang mengatur mekanisme 

partisipasi masyarakat sekolah dalam PBKL baik ditingkat sekolah, 

maupun tingkat pembelajaran dikelas sebagai sebuah sistem sosial.  

 Barnhardt (1991) dalam Tribal College Journal of American 
Indian Higher Education menerangkan bahwa penting ada kesamaan 

tujuan dan kehendak untuk menyelamatkan keunggulan lokal. Disini 

peranan orang tua dan kelompok masyarakat di sekolah menjadi sangat 

penting untuk mengisi kekosongan peran yang tidak lagi mampu 

diambil oleh sekolah. Sayangnya pada saat yang bersamaan civil society 
yaitu orang tua dan komite sekolah belum maksimal terlibat aktif 

dalam tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL. 

Winarno (2007:  34) berpendapat bahwa banyak kebijakan pendidikan 

yang bagus dalam tahap perencanaan, bahkan sekalipun didukung 

dengan pendanaan besar kandas di tengah jalan. Untuk itu sekolah 

harus mereview ulang visi misi sekolah dengan memasukkan gagasan 

PBKL.  

 Tahap keempat upaya pengembangan PBKL adalah 

merekonstruksi visi, misi dan tujuan sekolah. Peran visi bukan hanya 

sebagai „cahaya diatas bukit‟ yang tidak pernah akan terwujud 

sepenuhnya tetapi juga berfungsi sebagai inspirasi (Winarno, 2007:  

236). Tujuan adanya visi adalah untuk membangun masa depan 

sekolah yang lebih baik melalui PBKL berdasarkan nilai kemanusiaan 

yang universal dan mensejahterakan. Tabel 7.7 berikut ini adalah 

contoh kajian ulang visi sekolah sebagai bagian langkah awal 

penerapan tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya 

mengembangkan PBKL. 
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Tabel 7.7 Contoh Rekonstruksi Visi Sekolah dalam Tata Sekolah sebagai 

Upaya Pengembangan PBKL 

VISI SEBELUM 
PENGEMBANGAN 

PBKL 

PENGEMBANGAN 
PBKL 

VISI SETELAH 
PENGEMBANGAN PBKL 

Terciptanya sekolah 
ramah anak, unggul 
dalam prestasi, 
berkarakter, berlandas-
kan IMTAQ dan IPTEK. 

Nursery/ Budidaya 
tanaman hias 

Terciptanya sekolah ramah 
anak, unggul dalam prestasi, 
berkarakter, berakar pada 
budaya bangsa, dan 
berwawasan lingkungan, 
berlandaskan IMTAQ dan 
IPTEK  

 Selanjutnya diikuti perumusan misi sekolah yang relevan 

dengan visi sekolah yang baru. Dalam hal ini misi menjadi dasar 

penyusunan program sekolah, sehingga perlu dikaji dan dirumuskan 

kembali dengan penekanan kualitas layanan dan mutu lulusan yang 

diharapkan memiliki karakter dan kompetensi PBKL.  

 Kajian ulang misi sekolah dalam tata kelola sekolah menjadi 

pedoman perumusan tujuan sekolah. Tujuan sekolah yang sudah ada 

ditinjau kembali dan selanjutnya direvisi sesuai prosedur dan tahapan 

dengan tetap memperhatikan standar kompetensi lulusan yang ingin 

dicapai dan mengakomodir kompetensi keunggulan lokal yang 

dikembangkan di dalam sekolah. Tujuan pendidikan tidak selayaknya 

dipahami hanya sebagai upaya menyiapkan generasi muda untuk 

memasuki dunia kerja supaya mereka mampu memenuhi kebutuhan 

ekonomi secara layak saja. Adapun contoh tata caranya seperti Tabel 

7.8 di bawah ini. 

Tabel 7.8 Contoh Rekonstruksi Misi Sekolah dalam Tata Sekolah sebagai 

Upaya Pengembangan PBKL 

MISI SEBELUM 
PENGEMBANGAN PBKL 

TEMA 
PENDIDIKAN 

BERBASIS 
KEUNGGULAN 

LOKAL 

MISI SETELAH 
PENGEMBANGAN PBKL 

1. Menumbuhkan belajar 
yang efektif dan efisien 
 
 

Nursery/ 
Budidaya 
tanaman hias 

1. Menumbuhkan penghayatan 
terhadap agama sebagai 
landasan kearifan lokal dalam 
bergaul dan bertindak. 
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MISI SEBELUM 
PENGEMBANGAN PBKL 

TEMA 
PENDIDIKAN 

BERBASIS 
KEUNGGULAN 

LOKAL 

MISI SETELAH 
PENGEMBANGAN PBKL 

2. Mengembangkan 
budaya senyum, salam, 
sapa, sopan,simpatik  

3. Meningkatkan semangat 
berprestasi dan kom-
petitif. 

4. Memberdayakan 
potensi yang dimiliki 
sekolah dan masyarakat 

5. Menumbuhkan keperca-
yaan dan disiplin diri 
bagi wargasekolah 

2. Membudayakan kegiatan 
tujuh S yaitu senyum, salam, 
sapa, sopan, santun, 
semangat, sepenuh hati  
pada seluruh warga sekolah 

3. Mendorong dan membantu 
siswa untuk mengenali 
potensi dirinya sehingga 
dapat dikembangkan secara 
optimal 

4. Melaksanakan pembelajaran 
dan bimbingan secara efektif 
dan kompetitif 

5. Menumbuhkan semangat 
keunggulan secara intensif 
kepada seluruh warga 
sekolah 

6. Menumbuhkan dan meles-
tarikan budaya lokal. 

7. Mengembangkan mutu ke-
lembagaan dan manajemen. 

  

 Tujuan sekolah yang mestinya lebih diarahkan pada tujuan 

untuk membentuk kepribadian manusia yang dewasa, pemanusiaan 

secara manusiawi dan bukan diarahkan pada tujuan hal-hal duniawi.  

 
Tabel 7.9 Contoh Hasil Rekonstruksi Rumusan Tujuan Sekolah dalam Tata 

Kelola Sekolah sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

TUJUAN SEKOLAH 
SEBELUM 

PENGEMBANGAN 
PBKL 

TEMA 
PENDIDIKAN 

BERBASIS 
KEUNGGU-LAN 

LOKAL 

TUJUAN SEKOLAH SETELAH 
PENGEMBANGAN PBKL 

Membekali siswa 
dengan dasar nilai-
nilai dan 
pengetahuan untuk 
dikembangkan 
dalam pendidikan 
tinggi. 

Nursery/ 
Budidaya 
tanaman hias 

1. Meningkatkan mutu lulusan rata-
rata nilai 8.00 serta proporsi 90% 
siswa yang lulus dan melanjutkan  
100 %. 

2. Memiliki PTK yang professional 
dan mampu memanfaatkan 
potensi sumber daya secara 
optimal sesuai kebutuhan. 
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TUJUAN SEKOLAH 
SEBELUM 

PENGEMBANGAN 
PBKL 

TEMA 
PENDIDIKAN 

BERBASIS 
KEUNGGU-LAN 

LOKAL 

TUJUAN SEKOLAH SETELAH 
PENGEMBANGAN PBKL 

3. Meningkatkan mutu 
mengembangkan inovasi 
pembelajaran yang berkualitas 
dengan melaksanakan PAKEM. 

4. Meningkatkan inovasi fasilitas 
pembelajaran dengan 
pembuatan laboratorium 
pembelajaran 

5. Mengembangkan kurikulum 
dengan mengacu pada 8 standar 

6. Mengembangkan kurikulum 
dengan sistem pembelajaran 
yang berkualitas melalui 
pengembangan silabus dan 
administrasi pendukungnya 

7. Peningkatan mutu kelembagaan 
dan manajemen menuju 
ketercapaian Standar Nasional 
Pendidikan 

 Tahap kelima PBKL adalah melakukan identifikasi dan analisis 

terhadap peluang dan tantangan pada komponen eksternal yang ada. 

Tujuannya agar sekolah memperoleh dan mengetahui potensi 

keunggulan lokal yang kompetitif dan komparatif dan dapat 

dikembangkan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (1) 

mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi data eksternal sekolah 

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, 

historis; (2) pengumpulan data melalui dokumentasi atau observasi 

pada tempat-tempat yang relevan, serta wawancara dengan nara 

sumber yang memiliki kompetensi dan dapat dipertanggungjawabkan; 

(3) informasi dan data yang terkumpul lewat berbagai metode 

dimasukkan dalam kondisi riil kemudian dianalisis dan dibandingkan 

dengan kondisi ideal PBKL, sehingga diperoleh kesenjangan.  

 Kondisi ideal adalah kondisi yang diharapkan oleh sekolah 

yang mendukung dan menunjang program  sekolah. Sedangkan kondisi 

riil adalah kondisi nyata yang terjadi dalam lingkungan sekolah, 

sehingga nampak peluang dan tantangan.  
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 Kesenjangan eksternal yang positip menjadi peluang dan 

kesenjangan eksternal negatif akan menjadi tantangan sekolah. 

Persoalan-persoalan pendidikan bisa jadi terkait erat juga dengan 

mentalitas SDM. 

 Pengertian kesenjangan adalah situasi ketidaksesuaian antara 

kondisi ideal dengan kondisi riel. Berikutnya diikuti dengan membuat 

rencana tindak lanjut sebagai upaya yang dilakukan sekolah untuk 

mengurangi kesenjangan yang terjadi, berupa aktivitas yang 

dimungkinkan untuk dilakukan sekolah. Dari peluang dan tantangan 

yang dimiliki sekolah sebagai bentuk dan hasil analisis diperoleh 

rencana tindak lanjut berupa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai 

solusi atas masalah kesenjangan yang dihadapi dalam bentuk potensi 

PBKL yang harus ditingkatkan.  

 Penting disadari bahwa tidak mudah bagi masyarakat sekolah 

untuk berpindah fokus pada program PBKL meski sekolah memiliki 

kewenangan mengatur sumber daya manusia. Sebab setiap harinya 

sumber daya manusia sekolah harus dan terbiasa mengerjakan tugas 

tanggung jawabnya. Bisa saja sumber daya manusia di sekolah 

merespon upaya pengembangan PBKL itu dengan beragam sikap. 

Mulai dari aktif mendukung upaya itu, pasif mendukung, pasif resisten 

hingga aktif resisten. Sumber daya manusia di sekolah adalah seorang 

teladan bagi siswanya maka dia adalah benar-benar orang yang pantas 

diteladani. Sebagai bagian SDM sekolah, guru idealnya adalah menjadi 

pemimpin di sekolah. Tugas guru sebagai pemimpin di sekolah 

menurut konsep Tim Elmore (2001) adalah mempengaruhi siswanya 

dalam hal karakter, perspektif, keberanian dan kerendahan hati (Tim, 

2001:  70-84). Tabel 7.10 di bawah ini adalah contoh hasil rekonstruksi 

analisis konteks SDM yang dimiliki sekolah.  

Tabel 7.10 Contoh Analisis Konteks Sumber Daya Sekolah  

Gagasan 
PBKL 

Keadaan Riel Kekuatan Peluang Target PBKL 

Pendidikan 
Berbasis 
Keunggulan 
Budaya 
Lokal  

1. Peran 
masyarakat 
dalam kegiatan 
seni/ budaya 
cukup tinggi 

1. Pengembangan 
kegiatan wisata 

2. Pengembangan 
wisata sejarah 
dan wisata 

1. Meningkatkan 
promosi potensi 
budaya dan 
historis dalam 
kepariwisataan 

1. Meningkat-
kan promosi 
potensi 
budaya dan 
historis 
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Gagasan 
PBKL 

Keadaan Riel Kekuatan Peluang Target PBKL 

2. Banyak praktisi 
seniman dalang, 
karawitan, 
campursari, 
musik. 

3. Memiliki 
peninggalan 
sejarah dan 
budaya keraton 
Surakarta 

4. Memiliki tradisi 
padusan dan 
kungkum di 
Umbul Pengging 

5. Ada tradisi ziarah 
dimakam 
pujangga 
Yosodipuro 

6. Sebagai pusat 
keramaian pada 
event-event 
budaya dan 
tradisi 

spiritual 
3. Pengembangan 

usaha promosi 
wisata 

4. Pemanfaatan 
momen momen 
ritual budaya dan 
tradisi sebagai 
ajang pemasaran 

2. Mengembang-
kan produk 
keunggulan 
lokal 

3. Memanfaatkan 
sektor wisata 
untuk mema-
sarkan produk 
keunggulan 
lokal 

dalam 
kepariwisata
an 

2. Mengemban
gkan produk 
keunggulan 
lokal 

3. Memanfaatk
an sektor 
wisata untuk 
memasar-
kan produk 
keunggulan 
lokal 

 Analisis konteks sumber daya sekolah Tabel 7.10 di atas 

menerangkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat sekolah dalam 

upaya pengembangan PBKL adalah untuk (1) penguatan kelembagaan 

sekolah; (2) mewujudkan masyarakat dengan peran keswadayaan dan 

masyarakat sebagai pelaku pembangunan pendidikan; dan (3) 

meningkatkan kesejahteraan. Dengan begitu keberadaan dari PBKL 

diharapkan berpotensi mengurangi jumlah masyarakat miskin. Oleh 

karena itu penerimaan bantuan dan penyediaan prasarana harus 

berdasar pada data siswa, guru dan karyawan, sarana prasarana, 

pembiayaan dan keunggulan lokal sekolah. Terlebih apabila negara 

mengembangkan sistem perlindungan sosial dan dukungan bantuan 

sebagai upaya stimulan. 

 Pemaknaan pemberdayaan SDM dalam upaya pengembangan 

PBKL sebagaimana diuraikan diatas sangat mudah dipahami, ideal dan 

gamblang. Apalagi jika kita memandang pemberdayaan itu dari sisi 

pembangun. Pandangan ini sebenarnya keliru dan tidak dapat lagi 

diterapkan terutama di dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini. 

Jim Ife dan Frank Tesoriero dalam bukunya Alternatif Pengembangan 
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Masyarakat di Era Globalisasi:  community development, menyatakan 

bahwa suatu kebudayaan lokal masyarakat dapat saja terkikis oleh 

pemaksaan nilai-nilai dominan dari luar. Menurut Ife dan Tesoriero 

(2008:  449-452) hal itu akan berakibat hilangnya nilai-nilai dan sering 

menganggap rendah pengalaman masyarakat lokal. 

 Dilain pihak konsep pemberdayaan seperti ini lemah karena 

pihak atas (yaitu penguasa) terkesan mempunyai peran penting dan 

kemampuan yang lebih besar (superior) serta mempunyai kewajiban 

untuk membantu kepada semua pihak yang sedang diberdayakan. 

Sebaliknya pihak dibawah (yang diberdayakan) merupakan pihak yang 

lemah (inferior) dan sehingga perlu dibantu. Wahyudi (2012:  12) 

memandang perlu untuk mengembalikan pengelolaan sekolah kepada 

pihak-pihak yang dianggap paling memahami kebutuhan sekolah dan 

arah pembangunan. 

 Pengertian arah dalam terminologi arah pembangunan adalah 

(1) peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dsb) yang tepat 

dan benar; (2) pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau 

kecenderungan. Arah pembangunan pendidikan sebenarnya sudah 

mengevaluasi realitas pembangunan. Hasil evaluasi itu ditindaklanjuti 

dengan tata kelola yang baik dan berpegang pada prinsip tertentu. 

Prinsip-prinsip tersebut menurut Sutiono dan Ambar (2009:  65) 

mencakup prinsip partisipasi (participation), prinsip transparansi 

(transparency), prinsip akuntabilitas (accountability), rule of law 
(kerangka dalam keadilan), pertanggungjawaban (responsibility) 
sekolah, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (consensus 
orientation), peningkatan efektivitas dan efisiensi (effectiveness and 
efficiency), dan memiliki visi kedepan (strategic vision). PBKL tidak 

boleh hanya karena adanya stimulan dana dari negara.  

 

Sistem Penyelenggaraan PBKL 

 Jika tidak segera dilakukan rekonstruksi, penyelenggaraan 

PBKL akan bernasib  sama dengan implementasi program BBE life skill 
SMA tahun 2002-2004. Karena hampir seluruh kegiatan bersifat 
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vokasional Program BBE life skill  SMA yang dikembangkan menjadi 

SMA Berbasis Keunggulan Lokal Kelautan (BKLK) tahun 2006 tidak 

memperoleh hasil optimal yang berkelanjutan. Salah satu penyebabnya 

adalah unsur pendidik dan tenaga kependidikan belum sepenuhnya 

memahami program tersebut, selain itu program pembelajarannya 

tidak menjadi bagian struktur kurikulum.   

 Secara epistemologi PBKL berbeda dengan mata pelajaran lain. 

Perbedaan PBKL dibandingkan mata pelajaran reguler lainnya adalah 

terletak pada paradigma pembelajarannya. Paradigma tersebut meliputi 

(1)  jika pada mata pelajaran reguler menerapkan pendekatan tekstual 

maka PBKL menggunakan pendekatan  proses  sebagai  penguatan 

pendekatan ilmiah; (2) mata pelajaran reguler berbasis konten atau 

padat materi sedangkan pembelajaran PBKL berbasis kompetensi; (3) 

pembelajaran parsial menjadi pembelajaran terpadu; (4) proses 

pembelajaran  mata pelajaran reguler menekankan pada satu jawaban  

tunggal  sedangkan dalam pembelajaran PBKL kebenaran jawaban 

bersifat multi dimensional; (5) pembelajaran yang verbalisme menjadi 

keterampilan aplikatif pada PBKL; (6) peningkatan dan keseimbangan 

antara keterampilan fisik dan keterampilan mental; (7) pembelajaran 

PBKL mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai 

pebelajar sepanjang hayat; (8) pembelajaran  yang  menerapkan  nilai-

nilai  melalui keteladanan (ing  ngarso sung  tulodo), membangun 

kemauan  (ing madyo mangun  karso),  dan  mengembangkan  potensi 

dan kreativitas  siswa  dalam pembelajaran (tut wuri handayani); (9) 

pembelajaran dapat berlangsung  dirumah,  di sekolah  dan  di dalam 

masyarakat; (10) pembelajaran  PBKL menerapkan prinsip bahwa siapa 

saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan dimana saja adalah kelas; 

(11) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan (12) 

pengakuan  perbedaan  individual dan  latar  belakang budaya siswa. 

PBKL membutuhkan proses yang berkelanjutan dengan pendekatan 

interdisipliner ilmu serta bersifat holistik.   

 Dengan perbedaan paradigma tersebut sistem penyelenggaraan 

PBKL dapat diselenggarakan dengan beberapa pilihan.  
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 Pilihan pertama apabila tema PBKL, target kompetensi, 

manfaat dan sasaran berupa materi pembelajaran tersendiri yang tidak 

berhubungan dengan mata pelajaran lain maka tema PBKL tersebut 

dapat berdiri sendiri sebagai mata pelajaran PBKL. Pilihan kedua jika 

gagasan PBKL, target dan tujuan kompetensi, manfaat dan sasaran 

adalah bagian dari ruang lingkup materi pelajaran lain, maka PBKL 

dapat dipadukan kedalam mata pelajaran tersebut. Dan pilihan ketiga 

adalah jika ide PBKL, target kompetensi, manfaat dan sasaran berupa 

program kegiatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengekspresikannya melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah, maka 

bahan kajian tersebut dapat diimplementasikan pada program 

pengembangan diri atau ekstrakurikuler. 

 Pemilihan sistem penyelenggaraan PBKL tersebut tergantung 

pada kemampuan sekolah sendiri. Ibtisam (2002:  16) berpendapat 

bahwa penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak dapat dilepaskan 

dari konsep menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan 

kualitas pendidikan. Terdapat dua hal penting yang mendasari sistem 

penyelenggaraan PBKL. Pertama :  mengedepankan penerapan prinsip 

partisipatif, transparan, akuntabel, berwawasan kedepan, memiliki 

ketegasan dalam penegakan aturan, adil, egaliter, prediktif, peka 

terhadap aspirasi stakeholder, pasti dalam menjamin mutu, profesional, 

efektif, dan efisien. Sebagai contoh prinsip transparansi atau 

keterbukaan informasi sebagai tanggung jawab sekolah, hal ini akan 

mendorong warga sekolah itu untuk peduli pada kinerja sekolah.74  

 Kedua: program PBKL diselenggarakan karena dukungan 

warga sekolah sebagai pihak yang sedang dibangun. Oleh sebab itu jika 

masih ada pendapat yang menganggap bahwa pihak yang dibangun 

adalah pihak yang bodoh, malas, tidak berkembang, tidak mampu, dan 

pandangan negatif lainnya seyogyanya dihilangkan dari benak kita. 

                                                 
74Dra. Kriswinarti menjelaskan bahwa intensitas rapat dengan stakeholders dalam 
membuat kebijakan sangat bergantung pada kebutuhan. Pertemuan dengan komite, 
pengurus yayasan dan orang tua peserta didik sedikitnya dilaksanakan minimal dua 
kali dalam setahun. Sedangkan untuk guru karyawan intensitasnya lebih sering, 
bahkan setiap  hari kerja ada pertemuan untuk penyampaian informasi, jejak pendapat 
untuk pembuatan kebijakan maupun evaluasi kinerja sekolah. Wawancara dengan 
kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, 21 Juli 2014.  
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Sebaliknya yang perlu untuk dilaksanakan ialah memberikan 

kesempatan, lebih percaya, lebih memberi kewenangan bagi 

masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri berikut pranata sosialnya. 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah pranata adalah 

sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi berikut adat-istiadat dan 

norma yang mengatur tingkah laku tersebut, serta seluruh 

perlengkapannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan 

manusia yang kompleks dalam masyarakat. Koentjaraningrat (1971:  

113) menerangkan bahwa pranata sosial adalah sistem tata kelakuan 

dan sistem hubungan yang terpusat pada aktivitas-aktivitas untuk 

memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Di dalam 

pranata sosial berlaku prinsip keadilan sebagai kondisi dimana seluruh 

anggota masyarakat dipandang sama. Ife dan Tesoriero (2008:  106) 

menyebutkan keadilan sosial (social justice) merupakan keharusan 

dalam setiap pembangunan. Keadilan sosial ini berhubungan dengan 

pemberian kesempatan yang proporsional, tanpa memandang suku, 

agama, ras, dan jenis kelamin yang merujuk pada tidak adanya 

diskriminasi atau equity Ife dan Tesoriero (2008:  110). 

 Kebijakan pembangunan pendidikan adalah kebijakan nasional 

yang bersifat macro-oriented.75 Tetapi meskipun sudah diatur secara 

langsung oleh pemerintah pusat menurut Sutrisno dan Rusdi (2007) 

pada kenyataannya banyak standar pendidikan yang tidak terlaksana 

dengan baik. Penyebabnya antara lain karena upaya pembangunan 

pendidikan di Indonesia berjalan top down sehingga terkesan seragam 

dari atas atau pusat.  

 Sistem top down menyebabkan masyarakat dalam ber-

kontribusi dan menyampaikan aspirasi, kemauan untuk meminta 

pertanggungjawaban menjadi melemah. Pihak pembangun menya-

lahkan pihak yang sedang dibangun karena pembangunan mengalami 

kegagalan. Kondisi ini menurut Riggs (1980:  31-35) menyebabkan 

proses westernisasi yang mengakibatkan potensi lokal dianggap tidak 

penting.  

                                                 
75Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 56 ayat 1 
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 Pihak yang dibangun dianggap tidak berdaya, tradisional, tidak 

memiliki kemauan untuk berkembang, bahkan menyalahkan budaya 

lokal. Agrawal (1995:  413-439) berpendapat diperlukan perpaduan 

antara nilai-nilai tradisional dengan kepentingan modern. Bagan 

dibawah ini menggambarkan epistemologi tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL. 

 

Gambar 7.4 Epistemologi Tata Kelola Sekolah yang Baik sebagai Upaya 

Pengembangan PBKL 

 Sosialisasi PBKL yang efektif dapat menjadikan gagasan PBKL 

menjadi suatu kebutuhan dan kekuatan mandiri sekolah. Bahkan 

dalam proses sosialisasi akan muncul ide pemanfaatan  perkembangan 

teknologi informasi untuk promosi tanaman hias.76  

                                                 
76Untuk menumbuhkan kewirausahaan ditempuh dengan mengikuti pameran tingkat 
kota. Tahun ini dilaksanakan tanggal  10 s/d 12 Oktober 2014 dilapangan Pancasila 
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 Oleh sebab itu keberhasilan dari upaya pengembangan PBKL 

sangat ditentukan dari tata kelola sekolahnya.  

 Masyarakat sekolah sebagai sebuah civil society, memiliki 

peluang strategis untuk melakukan kontrol secara aktif terhadap tata 

kelola sekolah itu. Idealnya civil society ikut serta andil dan terlibat 

secara aktif melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban 

kepada sekolah. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan sekolah 

kepada publik atas keberhasilan upaya pengembangan PBKL disebut 

akuntabilitas (Slamet, 2006:  34). Lebih lanjut Slamet (2006:  37) 

menjelaskan pengertian akuntabilitas sebagai sebuah bentuk kewajiban 

untuk memberikan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk menjawab 

dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggaraan sekolah 

kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan meminta keterangan 

dan pertanggungjawaban.  

 Kuchapski (dalam Mulyasa, 2003: 129) menyebutkan tiga 

prinsip dalam akuntabilitas bidang pendidikan, yaitu pemberitahuan, 

transparansi dan perhatian terhadap kebutuhan stakeholders. Pada 

contoh kasus di SMA Kristen 1 Salatiga, seluruh bentuk pembayaran 

keuangan dilakukan melalui kasir sekolah atau pembayaran via bank 

rekening sekolah. Setiap hari kasir membuat laporan kepada bendahara 

sekolah. Bendahara sekolah dibantu tim keuangan yang terdiri atas 

pembuku tabelaris dan dua verifikator membuat laporan keuangan 

setiap bulannya kepada kepala sekolah.  

 Sedangkan pelaporan kepada seluruh stakeholders sekolah 

dilakukan setahun sekali melalui rapat kerja tahunan yang dihadiri 

seluruh guru, karyawan, komite sekolah dan pengurus yayasan 

sekolah, baik secara lisan atau tertulis. Pertanggungjawaban sekolah ini 

efektif dalam meminggirkan rent seeking society yaitu kelompok yang 

hanya mencari keuntungan pribadi. 

                                                                                                               
Salatiga. Sedangkan yang rutin, penjualan tanaman hias lewat SMUQ Nursery. Ke 
depan sekolah merencanakan pembuatan showroom hasil Agribisnis tanaman hias. 
Selain itu promo Agribisnis sekolah lewat media online dalam proses belajar mengajar 
kewirausahaan. Lihat wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah SMA Kristen 
1 Salatiga, 24 September 2014. 
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 Pertanggungjawaban pelaksanaan program PBKL di sekolah  

disampaikan melalui surat edaran secara tertulis, melalui sosialisasi 

dengan mengundang stakeholders dan atau dimuat dalam website 

resmi sekolah. Depdiknas (2006:  14) menerangkan tujuan akuntabilitas 

itu adalah meningkatkan kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat 

untuk terciptanya sekolah yang baik. Wujud nyata adanya akunta-

bilitas sekolah dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja sumber daya 

manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dimilliki. 

 Indikator pelaksanaan prinsip akuntabilitas di sekolah dalam 

hubungannya dengan implementasi kurikulum mencakup tumbuhnya 

budaya keterbukaan dan budaya komitmen transparansi dari sekolah 

Depdiknas (2006:  130). Pada ruang lingkup sekolah menurut Slamet 

(2006:  36) transparansi adalah keadaan di mana setiap pihak yang 

terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan 

hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Keberadaaan 

keterbukaan dan komitmen transparansi tersebut memungkinkan 

terselenggaranya komunikasi yang baik dalam dunia pendidikan, baik 

secara internal maupun eksternal.  

 Prinsip transparansi dalam tata kelola itu dibangun atas dasar 

kebebasan memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan 

publik harus secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang 

membutuhkan (Ife dan Tesoriero, 2008:  585). Transparansi dalam tata 

kelola sekolah merupakan keterbukaan dan kemampuan sekolah dalam 

menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu dan sesuai 

standar pelaporan yang berlaku. Data dan informasi yang disajikan 

dapat berupa informasi keuangan, informasi kinerja pendidik, maupun 

informasi lain mengenai hasil proses pembelajaran peserta didik.77 

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 

dalam sekolah. Diperlukan kemitraan dengan lembaga lain untuk 

pengembangan PBKL.  

                                                 
77Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 49 
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 Dalam hal ini transparansi sekolah akan membangun 

kepercayaan dan keyakinan publik terhadap sekolah atas kegiatan 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Prinsip transparansi sendiri 

berfokus pada pemberian akses informasi tentang proses yang terjadi 

dalam kehidupan suatu organisasi, sehingga ada kesempatan bagi 

masyarakat yang berkepentingan untuk melihat apa yang terjadi 

(Mulyasa, 2006:  130). Selain itu, prinsip transparansi juga membuat 

sekolah menjadi sebuah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih 

dan berwibawa. 

 Keterbukaan data sekolah dan informasi tentang kinerja 

sekolah dalam mengembangkan PBKL mendasarkan diri pada kondisi 

dan budaya sekolah. Perlu kiranya disadari bahwa upaya 

pengembangan PBKL adalah sebuah inovasi dibidang pembangunan 

pendidikan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat sekolah. 

Siswa sebagai bagian masyarakat yang tengah dibangun tentulah 

memiliki keinginan sendiri, tradisi, atau nilai-nilai sendiri (lokal). 

Sewajarnya jika kepentingan masyarakat sekolah diprioritaskan pada 

urutan pertama. Jangan sampai terjadi pihak pembangun cenderung 

berpikir hanya dengan pola pikirnya sendiri, dan menentukan gagasan 

maupun tujuan PBKL menuruti selera mereka sendiri. Tilaar (2002:  

78) menyebut tata kelola sekolah yang seperti ini akan dapat 

mematikan kebudayaan. Terkadang ketika sebuah sekolah 

mendapatkan dana bantuan dari negara atau dana blockgrant  stimulan, 

maka kepentingan pemberi dana yang menjadi utama dan kepentingan 

masyarakat sekolah dikorbankan.  

 Penempatan kepentingan masyarakat yang dibangun sebagai 

prioritas pertama dan utama dapat menghindari proses peminggiran 

dan keterasingan guru dan karyawan. Meski dengan konsekuensi 

upaya pengembangan PBKL menjadi sangat lambat. Senada dengan 

penjelasan Escobar (1995:  3-20) yang menekankan pentingnya 

perubahan cara dan pola pikir atau mindset untuk menempatkan 

kepentingan yang dibangun sebagai bagian utama. Menjadi sebuah 

kebutuhan untuk melaksanakan analisis sumber daya sekolah internal 

maupun eksternal sebagai langkah awal pengembangan PBKL.  
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 Sebab sumber daya yang dimiliki setiap sekolah sangatlah 

beragam dan berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah lain 

(Jorgersen, 2005:  46-49). Oleh karena itu sebagai lembaga pendidikan, 

sekolah perlu menjelaskan bahwa implementasi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) dilakukan berdasarkan standar isi 

kompetensi lulusan serta memperhatikan pedoman pelaksanaan sesuai 

dengan visi dan misi sekolah serta standar nasional pendidikan. 

Akuntabilitas dalam kurikulum PBKL ini 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 harus bekerja profesional dan 

memiliki integritas dan kepercayaan untuk mengatakan apa yang benar 

dan memperbaiki yang salah. Jika menyangkut sebuah keputusan yang 

dibuat oleh sekolah maka diumumkan secara tertulis dan tersedia bagi 

setiap warga yang membutuhkan, serta memenuhi etika dan nilai-nilai 

yang berlaku di sekolah.  

 Pemberdayaan dan keikutsertaan merupakan hak bagi setiap 

warga sekolah.  Keikutsertaan tersebut sesuai dengan kapasitasnya 

dalam menyampaikan ide, gagasan maupun melakukan tindakan 

sebagai wujud partisipasinya. Sebagai konsep upaya pengembangan 

masyarakat, keberdayaan dan keikutsertaan tersebut menurut Ife dan 

Tesoriero (2008:  295) membutuhkan waktu lama untuk mampu 

mewujudkan demokrasi partisipasi. 

 Pada tataran sekolah, partisipasi dapat diwujudkan dengan 

pelibatan orang tua siswa sebagai masyarakat dalam perencanaan 

program pendidikan bagi anaknya di sekolah tersebut (Jabar, 2011: 8). 

Proses pelibatan ini memperhatikan beberapa hal yaitu (1) kewe-

nangan pembuatan keputusan dalam kerangka pengembangan 

profesional ketenagaan, misalnya melalui studi lanjut, pendidikan dan 

pelatihan, kursus, penataran, pemagangan, studi banding, seminar, 

lokakarya, dan lain-lain; (2) penyiapan partisipan untuk tugas 

tambahan sebagai wakil kepala sekolah, wali kelas, pembina kegiatan 

ekstrakurikuler, dan perluasan tugas yang lain; (3) informasi, 
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pengetahuan, keterampilan, dan reward ganjaran yang diperlukan oleh 

aktor pada tingkat sekolah; termasuk kapasitas yang diperlukan untuk 

mencapai perubahan yang dikehendaki dalam kerangka meng-

implementasikan arah baru yang telah dibuat; (4) model pelibatan 

partisipan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi (a) orang 

tua siswa dalam pembangunan dan pengembangan sekolah; (b) unsur 

masyarakat sekitar sekolah dalam pembangunan dan pengembangan 

sekolah; (c) pelibatan unsur aktor profesional; (d) pelibatan unsur 

dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan sekolah; (e) 

pelibatan unsur tokoh masyarakat dalam pengembangan sekolah; dan 

(f) pelibatan unsur siswa dalam pembangunan dan pengembangan 

sekolah. Sudarman, (2002: 114) berpendapat dalam pengelolaan sebuah 

sekolah harus melibatkan partisipan. Oleh sebab itu, peningkatan 

keberdayaan dan keikutsertaan yang juga disebut prinsip partisipasi ini 

merupakan hal yang diperlukan dalam upaya pengembangan PBKL. 

Peningkatan partisipasi dapat dilakukan dengan cara penciptaan 

lingkungan yang terbuka dan demokratis sehingga dapat mendorong 

untuk warga sekolah terlibat aktif khususnya dalam hal pengambilan 

keputusan.  

 PBKL dapat dilaksanakan melalui mata pelajaran secara 

mandiri dan didukung oleh proses integrasi pada mata pelajaran lain 

dan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Penyelenggaraan PBKL merujuk 

pada akses atas pendidikan yang diatur dalam peraturan pemerintah 

nomor 66 tahun 2010 pasal 53. Artinya sekolah berkewajiban untuk 

memberikan layanan pendidikan pada peserta didik secara adil, tanpa 

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

kemampuan ekonomi.78  

  

                                                 
78Mekanisme seleksi calon siswa melalui jalur minat dan jalur reguler atau jalur seleksi. 
Jalur minat diperuntukkan bagi calon siswa yang memenuhi kriteria umum dan 
kriteria khusus serta memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk menjadi siswa 
SMA Kristen 1 Salatiga, melalui jalur minat ini biasanya sudah terisi sekitar 50 – 70 %. 
Penerimaan dilakukan sebelum pengumuman kelulusan sekolah menengah pertama 
(SMP). Jalur reguler atau seleksi didasarkan pada prestasi akademik dan non akademik 
maupun nilai ujian nasional. Lihat wawancara dengan Dra. Kriswinarti, kepala sekolah 
SMA Kristen 1 Salatiga, 31 Juli 2014. 
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 Rawls (2006:  76) menyimpulkan tiga hal pokok dalam prinsip 

keadilan adalah persamaan dalam kebebasan dasar, kesamaan dalam 

kesempatan untuk maju dan diskriminasi positip bagi orang yang 

lemah untuk mengejar kesamaan. Keadilan dalam tata kelola yang baik 

merupakan prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat sehingga 

terwujud sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih. 

Prinsip keadilan ini berhubungan dengan pemberian kesempatan yang 

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

yang merujuk pada tidak adanya diskriminasi atau equity (Rawls, 2006:  

110). Implementasi prinsip keadilan, partisipasi, transparansi dan 

akuntabilitas dapat diketahui melalui supervisi dan evaluasi. 

 

Supervisi dan Evaluasi PBKL 

 Secara ontologi supervisi dan evaluasi dalam tata kelola sekolah 

yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL adalah dua buah 

kegiatan yang dilaksanakan dalam satu aktivitas. Supervisi adalah 

pengawasan profesional disamping bersifat spesifik juga melakukan 

pengamatan terhadap kegiatan akademik yang mendasarkan pada 

kemampuan ilmiah, dan pendekatannya menuntut kemampuan 

profesional yang demokratis dan humanis oleh supervisor. Supervisi 

pada dasarnya diarahkan pada aspek akademis dan  manajerial. 

 Aktivitas supervisi dan evaluasi merupakan bagian dari tata 

kelola sekolah yang memiliki peranan sangat penting dalam 

keberhasilan suatu upaya pengembangan PBKL. Keberhasilan upaya 

pengembangan PBKL terutama proses pembelajaran, tidak terlepas dari 

pengelolaan unsur utama maupun komponen-komponen pendukung 

(yaitu ketenagaan, sarana dan prasarana) yang secara bertahap dan 

berkelanjutan harus dipenuhi. Kegiatan evaluasi terhadap program dan 

kegiatan pengembangan PBKL di sekolah bertujuan mengidentifikasi 

dan menganalisis hambatan-hambatan yang ada serta keberhasilan 

yang telah dicapai. Identifikasi terhadap hambatan dan keberhasilan 

upaya pengembangan PBKL penting dilakukan.  Adapun tujuannya 

adalah untuk memperbaiki dan penyempurnaan komponen serta 

tahapan yang sudah dilakukan sesegera mungkin.  
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Gambar 7.5 Dasar Ontologi Tata Kelola Sekolah yang Baik sebagai Upaya 

Pengembangan PBKL 
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6.2. Pelaksanaan 

Pembelaja-
ran + X 

6.3. Pengawasan 

7. Penilaian 
7.1. Teknik & 

Inst. 
Penilaian 

7.2. Mekanisme 
& Prosedur 
Penilaian 
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Gambar di atas menjelaskan rangkaian kegiatan supervisi dan 

evaluasi terhadap indikator dan tolak ukur pelaksanaan PBKL. Gambar 

7.6 sekaligus menerangkan bahwa indikator dan tolak ukur acuan 

pelaksanaan supervisi dan evaluasi terdiri dari sembilan komponen 

yaitu (1) standar isi; (2) standar kompetensi lulusan; (3) standar proses; 

(4) standar pengelolaan; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 

(6) standar sarana dan prasarana; (7) standar pembiayaan; (8) standar 

penilaian; dan (9) kesiapan sekolah dan dukungan eksternal.  

 Supervisi akademis menitikberatkan pada layanan bantuan 

yang diberikan oleh supervisor terhadap kegiatan akademis berupa 

pembelajaran PBKL, baik di dalam maupun di luar kelas. Sedangkan 

supervisi manajerial menitikberatkan pada bantuan atau layanan pada 

aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai 

pendukung pembelajaran PBKL. Kegiatan supervisi dan evaluasi yang 

dilakukan pada komponen-komponen diatas secara rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut. Pada standar isi dan standar kompetensi 

lulusan, kegiatan supervisi dan evaluasi dilakukan dengan mencermati 

kurikulum PBKL meliputi: (1) program PBKL yang disusun apakah 

sudah melalui tahapan-tahapan analisis potensi daerah (SDA, SDM, 

geografis, budaya, historis), penelusuran bakat dan minat peserta didik, 

penjajagan kemitraan, dan kesiapan sekolah atau belum; (2) apakah 

pengembangan silabus yang disusun telah memperhatikan kompetensi 

yang mengintegrasikan materi keunggulan lokal pada mata pelajaran 

yang relevan.   

 Terhadap pelaksanaan standar proses, melakukan supervisi dan 

evaluasi mengenai proses pembelajaran PBKL yang diselenggarakan 

dengan pengintegrasian bahan kajian keunggulan lokal kedalam mata 

pelajaran wajib, atau muatan lokal (sebagai mata pelajaran tersendiri), 

atau mata pelajaran keterampilan. Proses proses pembelajaran PBKL 

harus dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan sikap 

menghargai sumber daya dan potensi daerah setempat, serta mampu 

menggali dan memanfaatkannya agar dapat digunakan sebagai bekal 

hidup di masa yang akan datang.  
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 Terkait dengan aktor PBKL, supervisi dan evaluasi dilakukan 

melalui analisis kualifikasi guru atau pendidik dan tenaga kependidikan 

untuk mendukung PBKL. Apakah pendidik yang mengajar memiliki 

kualifikasi keahlian dan kompetensi sesuai dengan PBKL yang 

diselenggarakan? Apabila tidak ada, maka tenaga ahli dari satuan 

pendidikan formal lain bahkan ahli dari lembaga pendidikan non 

formal dilingkungan setempat dapat membantu pelaksanaan program 

PBKL.  

 Sehubungan dengan standar sarana dan prasarana melakukan 

supervisi dan evaluasi dilaksanakan melalui pemberdayaan sarana 

prasarana untuk mendukung pelaksanaan program rintisan PBKL, 

penyusunan program dan pelaksanaan program kemitraan dengan 

sekolah lain atau lembaga non formal dalam rangka pemanfaatan 

sarana prasarana untuk pengembangan PBKL. Sedangkan untuk 

standar pengelolaan melakukan supervisi dan evaluasi dalam 

penyusunan program pemberdayaan dan kemitraan guru dari sekolah 

lain atau lembaga non formal untuk upaya pengembangan PBKL.  

 Monitoring dan evaluasi pada standar pembiayaan dilakukan 

melalui pencermatan laporan pembiayaan sekolah yang didasarkan 

pada rancangan biaya operasional program kerja tahunan meliputi 

investasi, operasional, bahan atau peralatan dan biaya personal. Sumber 

pembiayaan sekolah sendiri dapat berasal dari orang tua peserta didik, 

masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya. Dengan demikian 

penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola secara 

transparan dan akuntabel. 

 Supervisi dan evaluasi mengenai standar penilaian dilakukan 

dengan fokus pelaksanaan penilaian. Penilaian seharusnya disesuaikan 

dengan karakteristik pembelajaran PBKL, apabila terintegrasi dalam 

mata pelajaran tertentu, penilaiannya menyatu dengan kompetensi 

mata pelajaran tersebut. Apabila menjadi mata pelajaran tersendiri 

maka penilaiannya dilakukan secara mandiri sesuai dengan jenis 

program yang diselenggarakan. Pada umumnya kegiatan supervisi 

lebih menekankan pada unsur pembinaan.  
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 Dengan demikian dapat segera diketahui kekurangan dari 

upaya pengembangan PBKL sehingga dapat dilakukan perbaikan. 

Sedangkan evaluasi adalah rangkaian proses menilai upaya 

pengembangan PBKL berdasarkan standar objektif yang telah 

ditetapkan. Evaluasi tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

PBKL mencakup penetapan standar, penilaian pencapaian standar dan 

tindak lanjut berupa keputusan terhadap upaya pengembangan PBKL. 

Hasil dari evaluasi digunakan untuk perbaikan tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan PBKL. Dengan demikian orientasi 

supervisi dan evaluasi PBKL adalah memperbaiki keberhasilan tata 

kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL dimasa mendatang. 

 

Model Tata Kelola Sekolah yang Baik sebagai Upaya 

Pengembangan PBKL 

 Menurut Simarmata (1983:  9) model adalah suatu abstraksi 

realitas dari kehidupan sebenarnya. Model merupakan keterangan 

hubungan langsung dan tidak langsung serta kaitan timbal-balik dalam 

terminologi sebab akibat. Sedangkan Jones (1987) dan Hawking (1993) 

menyatakan bahwa model berperan penting dalam pengembangan 

teori karena berfungsi sebagai konsep dasar yang menata rangkaian 

aturan yang digunakan untuk menggambarkan sistem. Rekonstruksi 

model yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model normatif 

yaitu suatu model yang memberikan jawaban yang tepat atas persoalan 

atau masalah, dalam hal ini memberikan solusi tata kelola sekolah yang 

baik sebagai upaya pengembangan PBKL. Sebagai misal, tata kelola 

sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL di SMA Kristen 1 Salatiga 

terhambat oleh dominannya peran negara, tidak maksimalnya sarana 

PBKL dan belum optimalnya partisipasi warga sekolah.  

 Tujuan utama solusi atas masalah tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL adalah menciptakan sekolah yang dapat 

menumbuhkan semangat belajar siswa yaitu lingkungan sekolah yang 

aman dan tertib, optimisme dari warga sekolah.  
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 Model tata kelola sekolah yang baik tidak terlepas dari konsep 

manajemen berbasis sekolah yang bertujuan mencapai kompetensi 

PBKL. Adapun tata kelola sekolah yang baik disini merupakan hasil 

kolaborasi antara kebijakan PBKL, pengembangan kurikulum dan 

pengelolaan sarana prasarana sekolah.  

 Setidaknya terdapat sejumlah prinsip sebagai prinsip-prinsip 

utama yang melandasi tata kelola sekolah yang baik dalam membuat 

kebijakan PBKL, pengembangan kurikulum PBKL dan pengelolaan 

sarana prasarana sekolah pendukung PBKL. Prinsip-prinsip tersebut 

adalah (1) prinsip keadilan, (2) akuntabilitas, (3) transparansi, dan (4) 

partisipasi. Keempat prinsip tersebut di atas tidaklah dapat berjalan 

sendiri-sendiri, empat prinsip itu terhubung sangat erat dan saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain, masing-masing prinsip adalah 

instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya, dan 

keempatnya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai tata 

kelola sekolah yang baik.  

 Walaupun begitu, prinsip keadilan menjadi kunci dari semua 

prinsip tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan 

PBKL ini. Prinsip keadilan dalam tata kelola sekolah nampak dalam 

penentuan kriteria menjadi siswa, mekanisme seleksi calon siswa, akses 

calon peserta didik terhadap layanan pendidikan di sekolah, kesetaraan 

layanan pendidikan bagi peserta didik, aktivitas layanan pendidikan 

bagi peserta didik dan upaya memberikan layanan yang setara. 

Sedangkan Rawls (2006: 110) berpendapat bahwa keadilan sangat 

berhubungan dengan pemberian kesempatan yang sama merujuk pada 

tidak adanya asas diskriminasi. Kebalikannya, prinsip ketidakadilan 

adalah “ketegangan” dan “kesukaran” dalam bentuk kemarahan dan 

kebencian ketika seseorang mendapatkan kompensasi yang kurang dan 

sebaliknya merasa bersalah jika seseorang mempunyai kompensasi 

yang terlalu tinggi. Dari penjelasan di atas, indikator dan tolak ukur 

prinsip keadilan dapat direkonstruksi sebagaimana tabel berikut ini.  
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Tabel 7.11 Rekonstruksi Indikator dan Alat Ukur Prinsip Keadilan dalam Tata 

Kelola Sekolah yang Baik sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

DEFINISI 
(Konseptual Operasional) 

REKONSTRUKSI 

INDIKATOR ALAT UKUR 

1. Keadilan adalah 
persepsi seseorang 
mengenai sejauh mana 
mereka diperlakukan 
secara adil dan 
bagaimana persepsi 
tersebut mempengaruhi 
out come 
 

2. Sebagai hasil persepsi 
subyektif individu atas 
perlakuan yang 
diterimanya dibanding 
dengan orang lain 
disekitarnya maka 
keadilan dibagi menjadi 
tiga karakteristik, yaitu 
keadilan distributif, 
prosedural dan 
interaksional.   

 

John Rawls, Teori Keadilan:  
Dasar-dasar filsafat politik, 
Yogyakarta :  Pustaka 
Pelajar, 2006. 

Kesamaan hak 
berperan sama  dalam 
tata kelola sekolah 
sebagai upaya 
pengembangan PBKL 

Siapapun dapat 
mengakses PBKL tanpa 
pengecualian 

Memiliki kebebasan 
dalam berkontribusi 
untuk pengembangan 
PBKL 

Bebas menyampaikan 
pendapat terkait dengan 
PBKL 

Proses tata kelola 
sekolah 
mengedepankan 
penghargaan,kepercay
aan dan 
ketidakberpihakan 

Dalam PBKL warga 
sekolah diperlakukan 
dengan respek dan tidak 
sewenang – wenang.   

Tumbuh keyakinan 
bahwa tidak ada pihak 
yang menimbulkan 
kerugian 

Aturan dan sanksi dibuat 
dan dilaksanakan tanpa 
bias dan tidak memihak 

 Prinsip keadilan dalam tata kelola sekolah yang baik sebagai 

upaya pengembangan PBKL adalah memberikan perlakuan yang sama. 

Menurut John Rawl, jaminan terhadap keadilan harus dimulai dengan 

memberlakukan dua prinsip keadilan yaitu prinsip kebebasan yang 

sebesar-besarnya dan prinsip perbedaan serta persamaan yang adil atas 

kesempatan. Penghargaan dan perlindungan diberikan atas dasar 

profesionalitas dan kompetensi bukan instruksi atau petunjuk.  

 Prinsip keadilan dalam tata kelola sekolah yang baik 

merupakan prinsip yang paling penting dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat sekolah.  
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Indikator dan tolak ukur prinsip keadilan adalah adanya 

persamaan dalam kebebasan dasar, kesamaan dalam kesempatan untuk 

maju dan diskriminasi positip bagi orang yang lemah untuk mengejar 

kesamaan (Rawls, 2006: 64). Terutama kesempatan akses terhadap 

layanan PBKL bagi setiap individu dan setara tanpa adanya pembedaan. 

Prinsip keadilan ini menjamin terwujudnya sistem politik, hukum, 

ekonomi dan birokrasi sekolah yang bersih. Pemberian penghargaan 

dalam PBKL didasarkan pada prestasi dan profesionalitas maupun 

kompetensi bukan atas dasar keseragaman. 

 Penjelasan tentang bentuk pertanggungjawaban kepala sekolah 

dan guru sebagai aktor PBKL di sekolah kepada publik meliputi upaya 

pertanggungjawaban program yang telah dilakukan, termasuk dalam 

menjaga perbandingan jumlah siswa terhadap jumlah guru, selain itu 

perbandingan jumlah siswa dengan kapasitas sarana prasarana di 

sekolah menggambarkan prinsip akuntabilitas. Tata kelola sekolah 

yang baik adalah sekolah yang mempertanggungjawabkan kinerjanya 

kepada publik. Sebab prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjawaban 

verbal maupun dalam bentuk tulisan atas setiap aktivitas PBKL 

maupun tindak lanjut dari saran masukan pembuatan kebijakan, 

pengembangan kurikulum dan pengelolaan dari sarana prasarana yang 

dimiliki sekolah sebagai upaya pengembangan pendidikan berbasis 

keunggulan lokal.  

 Sistem penilaian PBKL berjalan dalam real time dan bisa 

diakses kapan saja oleh seluruh siswa, sehingga selalu bisa mengetahui 

keadaan akademiknya. Sistem administrasi nilai siswa dengan network 

internal dikompleks sekolah memungkinkan siswa mengetahui nilai-

nilai atau tugas-tugas apa saja yang belum mencapai standar yang 

diinginkan oleh murid tersebut. Kemampuan dan komitmen dalam 

mempertanggungjawabkan program-program yang sedang dijalankan 

disebut akuntabilitas.79  Dari penjelasan di atas rekonstruksi prinsip 

akuntabilitas dalam tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya 

pengembangan PBKL dapat dirangkum dalam Tabel 7.12 berikut ini.  

                                                 
79Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 pasal 49 tentang Pengelolaan dan 
PenyelenggaraanPendidikan. 
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Tabel 7.12 Rekonstruksi Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas dalam 

Tata Kelola Sekolah yang Baik sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

DEFINISI 
(Konseptual Operasional) 

REKONSTRUKSI 

INDIKATOR ALAT UKUR 

1. Akuntabilitas adalah 
kemampuan dan komit-
men sekolah untuk 
mempertanggungjawab
kan setiap kegiatan 
yang dijalankan. Diper-
oleh melalui usaha 
mampu bertanggung 
jawab untuk setiap 
perilaku sekolah dan 
responsif kepada en-
titas darimana mereka 
memperoleh kewe-
nangan, melalui pene-
tapan kriteria untuk 
mengukur performansi 
serta penetapan meka-
nisme. 

 
Slamet, P.H.   MBS:  
Partisipasi, Transparansi,  
Akuntabilitas dan Income 
Generating Activity2006. 

 

2. 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. 

 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 tahun 2010 
pasal 58 tentang 
Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan 
Pendidikan 

Proses pembuatan 
keputusan PBKL 
dibuat secara tertulis, 
tersedia bagi yang 
membutuhkan dan 
setiap keputusan 
yang diambil sudah 
memenuhi standar 
etika dan nilai-nilai 
yang berlaku, dan 
sesuai dengan 
prinsip-prinsip 
administrasi sekolah 
yang benar.  

Visi & misi acuan 
pelayanan meliputi :  
pilihan metode 
pembelajaran dalam 
PBKL, informasi 
tentang tingkat 
pelayanan PBKL, 
mekanisme/ standar 
pelayanan, standar 
efisiensi, kapasitas dan 
kualitas yang memadai. 

Akurasi dan 
kelengkapan 
informasi yang 
berhubungan dengan 
cara-cara mencapai 
sasaran PBKL.  
 

Produk-produk 
kebijakan sekolah 
termasuk proses 
pembuatan keputusan 
antara lain rencana 
pengembangan 
sekolah, renstra, APBS, 
sistem & mekanisme 
perencanaan, 
pengendalian 
pembangunan sekolah, 
surat keputusan, tata 
tertib 

Kejelasan sasaran 
kebijakan PBKL yang 
telah diambil dan 
dikomunikasikan.  

Laporan pertanggung-
jawaban pelaksanaan 
PBKL  

Kelayakan dan 
konsistensi target 
operasional maupun 
prioritas PBKL 

Laporan keuangan 
(sistem pengelolaan 
keuangan)  

Penyebarluasan 
informasi mengenai 
suatu keputusan 
PBKL melalui media 
massa  
 

Kebijakan sekolah 
dalam pengadaan 
fasilitas PBKL dan jasa, 
partisipasi masyarakat, 
demokratisasi, 
keuangan sekolah. 
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DEFINISI 
(Konseptual Operasional) 

REKONSTRUKSI 

INDIKATOR ALAT UKUR 

Akses publik pada 
informasi atas suatu 
keputusan setelah 
keputusan PBKL 
dibuat dan 
mekanisme 
pengaduan 
masyarakat 

Penanganan 
pengaduan dalam 
wujud kotak pos 
pengaduan, berita-
berita di media massa, 
pengaduan, hasil studi 
& penelitian, monitoring 
independen 

Sistem informasi 
manajemen dan 
monitoring hasil 

Penetapan kriteria 
untuk mengukur kinerja 
guru dan karyawan 

 Untuk menjamin mutu tata kelola sekolah Agrobisnis sebagai 

upaya pengembangan PBKL dapat dilihat dari seberapakah keterlibatan 

stakeholders dalam pembuatan kebijakan di sekolah, intensitas rapat 

dalam membuat kebijakan dan keterbukaan akses stakeholders untuk 

terlibat. Tujuan utama akuntabilitas sekolah adalah untuk mendorong 

terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah supaya tercipta sekolah yang 

terpercaya. Keberhasilan akuntabilitas menurut Nugrohadi (2012: 9) 

ditandai empat hal yaitu (1) meningkatnya kepercayaan publik, (2) 

tumbuhnya kesadaran publik atas hak dan kewajiban, (3) 

berkurangnya kasus KKN, dan (4) sesuainya upaya pengembangan 

PBKL di sekolah dengan potensi yang dimiliki masyarakat.  

 Fungsi penjaminan mutu terhadap upaya pengembangan PBKL 

tersebut dapat dilaksanakan oleh civil society. Kelompok masyarakat 

ini bisa saja meliputi orang tua siswa atau kelompok yang memiliki 

modal sosial untuk berpartisipasi dalam PBKL. Tabel 7.13 berikut ini 

adalah hasil rekonstruksi indikator dan alat ukur prinsip partisipasi 

dalam tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL.   
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Tabel 7.13 Rekonstruksi Indikator dan Alat Ukur Prinsip Partisipasi dalam 

Tata Kelola Sekolah yang Baik sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

DEFINISI 
(Konseptual Operasional) 

REKONSTRUKSI 

INDIKATOR ALAT UKUR 

1. Partisipasi mempertim-
bangkan aspek civil 
society, partisipasi indi-

vidu dalam proses 
pengambilan keputusan, 
kultur sekolah. Sekolah 
mengeluarkan informasi 
yang dapat diakses, 
menyelenggarakan 
proses konsultasi untuk 
menggali dan mengum-
pulkan masukan. 

2. Didasarkan pada asumsi 
bahwa tata kelola akan 
bekerja lebih baik jika 
semua anggota dalam 
struktur diberi kesem-
patan untuk terlibat 
secara intim dalam 
setiap keputusan. Dalam 
hal ini menyangkut dua 
aspek yaitu keterlibatan 
warga melalui tercip-
tanya nilai dan komitmen 
agar termotivasi dengan 
kuat pada program yang 
diimplementasikan. 
Aspek kedua adalah 
keterlibatan dalam 
desain dan implementasi 
PBKL.  

Arvind, G. R., “Lokal 
democracy, rural 
community, and 
participatory school 
governance”, 2009, 
Journal of Research in 
Rural Education (Online), 
24(2), 1-13) 

Masukan keterlibatan 
guru karyawan melalui 
terciptanya nilai dan 
komitmen pada PBKL  

Public hearing 

Adanya forum untuk 
menampung partisipasi 
masyarakat sekolah 
yang representatif, 
jelas arahnya dan 
dapat dikontrol bersifat 
terbuka dan inklusif, 
harus ditempatkan 
sebagai mimbar warga 
sekolah dalam 
mengekspresikan 
harapan dan 
keinginannya pada 
upaya pengembangan 
PBKL 

Pertemuan kelompok 
masyarakat sekolah 
(stakeholders meeting) 

 

Kemampuan 
masyarakat untuk 
terlibat dalam proses 
pembuatan keputusan 
PBKL 

Jajak pendapat umum 
tentang PBKL  

Fokus sekolah adalah 
pada memberikan arah 
dan mengundang 
orang lain untuk 
berpartisipasi dalam 
PBKL 

Laporan penelitian dan 
kajian (student surveys) 

Visi sekolah dan 
pengembangan 
sekolah berdasarkan 
konsensus sekolah dan 
masyarakat 

Media massa 

Masyarakat untuk 
menyampaikan 
pendapat dalam proses 
pengambilan 
keputusan 

Diskusi publik e-
participation, policy 
conference, policy 
round tables 
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 Menurut Slamet (2006:  34) proses dimana masyarakat sekolah 

ikut serta dan terlibat aktif secara individual maupun secara kolektif, 

langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan 

maupun pembuatan kebijakan pendidikan di sekolah disebut sebagai 

partisipasi. Bahkan kelompok masyarakat economic society juga berarti 

mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

melalui rapat dengan dewan guru dan kepala sekolah. Pada forum 

tersebut, mereka dapat menyampaikan tanggapan ataupun keluhan atas 

layanan sekolah. Economic society dapat saja menjalankan fungsi 

monitoring dan evaluasi suatu upaya pengembangan PBKL sepanjang 

waktu dengan menekankan kebutuhan sekolah beriringan dengan 

pengawas, dinas pendidikan dan kementrian.  

 Sekarang ini partisipasi dari civil society dalam pembuatan 

kebijakan PBKL, pengembangan kurikulum PBKL dan pengelolaan 

sarana prasarana sekolah sebagai upaya pengembangan pendidikan 

berbasis keunggulan lokal tidak secara nampak jelas ada dan jarang 

terjadi. Kalaupun ada maka sifatnya kontra produktif, sebab sudah 

dengan pemaksaan atau penekanan. Idealnya keberadaan civil society 

dapat secara rasional melakukan kontrol dan meminta pertanggung 

jawaban kepada sekolah bahkan berpartisipasi menyertakan modal. 

Melalui metode ini akan dapat meminggirkan rent seeking society 

yaitu kelompok yang hanya mencari keuntungan pribadi. 

 Jika selama ini tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

PBKL (bahkan pembangunan pada umumnya) sangat tergantung pada 

pemberi dana block grant (karena sekolah tidak memiliki dana dan 

hanya memiliki tenaga), maka pemanfaatan modal sosial sekolah dapat 

menjadi alternatif. Sagala (dalam Umiarso dan Gojali, 2010:  103) 

menjelaskan bahwa pemanfaatan modal sosial yang dimiliki oleh 

sekolah dapat mengurangi ketergantungan pada pemberian bantuan 

dana block grant dari pemerintah.80 Tabel 7.14 berikut ini adalah hasil 

rekonstruksi indikator dan alat ukur prinsip transparansi.   

                                                 
80Jika pembiayaan pendidikan tidak terpenuhi maka secara nasional akan ditemukan 
dampak berupa terjadinya erosi kualitas pendidikan sehingga kontribusinya terhadap 
pembangunan rendah. 
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Tabel 7.14 Rekonstruksi Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi dalam 

Tata Kelola Sekolah yang Baik sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

DEFINISI 
(Konseptual Operasional) 

REKONSTRUKSI 

INDIKATOR ALAT UKUR 

1. Informasi dan keterbukaan 
ini mencakup memberikan 
fakta dan analisis tentang 
keputusan-keputusan 
kebijakan PBKL, 
menjelaskan alasan-alasan 
dari keputusan-keputusan 
administratif, membuka 
informasi cara-cara bagian 
tersebut berhubungan 
dengan masyarakat, 
menyediakan informasi 
tentang biaya, target dan 
kinerja dari pelayanan 
sekolah, dan prosedur-
prosedur untuk mengeluh 
dan mengadu serta 
memenuhi permintaan 
informasi khusus. 

2. Transparansi merujuk pada 
ketersediaan informasi dan 
kejelasan tentang tata tertib 
dan keputusan sekolah. 
Prinsip transparansi 
berfokus pada pemberian 
akses informasi tentang 
proses yang terjadi dalam 
kehidupan organisasi, 
sehingga ada kesempatan 
bagi masyarakat yang 
berkepentingan untuk 
melihat apa yang terjadi. 

Mulyasa, E. Manajemen 
Berbasis Sekolah, Bandung:  
PT. Remaja Rosdakarya 
Offset, 2012. 

Penyediaan informasi 
yang jelas tentang 
prosedur prosedur, 
biaya-biaya dan 
tanggung jawab tata 
kelola sekolah sebagai 
upaya pengembangan 
PBKL 

Publikasi kebijakan 
PBKL melalui alat-
alat komunikasi:  
brosur, pusat 
informasi, telepon 
bebas pulsa, liputan 
media, website, 
papan pengumuman, 
koran sekolah 

Kemudahan dalam 
akses informasi 
tentang PBKL  

Informasi PBKL yang 
disajikan :  acuan 
pelayanan,  
perawatan data,  
laporan kegiatan, 
prosedur 
menyampaikan 
keluhan 

Menyusun suatu 
mekanisme pengaduan 
tata kelola sekolah 
sebagai upaya 
pengembangan PBKL 
jika ada peraturan yang 
dilanggar  

Penanganan keluhan:   
berita-berita sekolah  
dimedia massa dan 
school notice of 
response, personil, 
limit waktu respon, 
opinion 
pools & survey ttg 

isu-isu PBKL, 
komentar & catatan 
untuk draft kebijakan 
& peraturan, service 
users surveys 

Meningkatkan arus 
informasi tentang 
PBKL melalui 
kerjasama dengan 
media massa dan 
masyarakat 

Peran dan fungsi 
wakil kepala sekolah 
bidang humas, komite 
sekolah 

 Transparansi dapat memacu kepemilikan jejaring, trust dan 

norma dikalangan masyarakat sekolah atau lokal.  
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 Oleh sebab itu bisa dimanfaatkan sebagai modal dasar 

pembangunan yang dapat bermuara pada efisiensi dan pengumpulan 

modal. Joan (1990: 62) menjelaskan bahwa pilihan masyarakat 

terhadap arah, tujuan, dan proses pembangunan yang ditempuh 

haruslah mampu untuk meningkatkan keberdayaan dan keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pembangunan nasional.  

 Prinsip transparansi dalam tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan PBKL tercermin dalam mekanisme pelaporan keuangan 

sekolah, mekanisme penggunaan anggaran, akses stakeholders terhadap 

laporan keuangan sekolah, mekanisme pelaporan pelaksanaan program 

sekolah, akses stakeholders terhadap laporan pelaksanaan program, 

mekanisme pelaporan kinerja guru dan karyawan, akses stakeholders  
terhadap laporan kinerja guru dan karyawan. Melalui cara ini maka 

ketergantungan pada petunjuk teknis dari pusat, ketergantungan akan 

dana block grant dari pihak luar sedikit banyak dapat dikurangi.  

 Hambatan tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

PBKL muncul disebabkan karena setiap individu memiliki pemahaman 

yang berbeda. Sedangkan proses pembangunan memerlukan partisipasi 

aktif dari seluruh rakyat agar tujuan pembangunan dapat tercapai 

(Budiman, 2000:  57). Kondisi ini bisa menjadi lebih buruk jika tata 

kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL berjalan secara 

terpisah-pisah. Selain itu kebijakan sekolah mencerminkan aspirasi 

dari stakeholders.  

 Keberadaan supervisi dan evaluasi akan efektif untuk 

memperbaiki lemahnya koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dalam 

menjalankan PBKL. Terkadang bisa saja aktor PBKL berpikir dengan 

pertimbangannya sendiri dan tanpa memperhatikan etika menentukan 

tujuan PBKL sesuai seleranya atau hanya berdasarkan dari petunjuk 

dari pusat. Etika adalah ilmu yang menjelaskan tentang adat kebiasaan. 

Dalam hal ini moral sebenarnya juga mempunyai makna yang sama 

yaitu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta 

kewajiban moral.  
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 Bertens (2000:  4) menerangkan bahwa istilah etika berasal dari 

kata Yunani, “ethos”  bentuk jamaknya disebut “ta etha” berarti adat 

dan kebiasaan. Untuk menentukan nilai yang benar dan nilai salah 

yang dianut dalam PBKL dapat dilakukan dengan supervisi dan 

evaluasi. Supervisi dan evaluasi terhadap PBKL memiliki kewenangan 

menentukan salah dan benar atas tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan PBKL. Selama ini institusi yang melakukan kontrol 

terhadap upaya pengembangan PBKL yang dilakukan oleh pusat tidak 

secara jelas ada dan jarang terjadi. Adapun aspek yang disupervisi pada 

saat itu mencakup sasaran, orientasi, pemahaman tujuan, patokan, 

rancangan PBKL. Sebenarnya pelaksana tugas monitoring dan evaluasi 

dapat juga melibatkan masyarakat yang memang memiliki kompetensi 

sesuai dengan tema PBKL.  


