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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

 Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan hasil penelitian dan 

pembahasan berdasarkan permasalahan penelitian yang dikaji dan 

dikonstruksi menjadi teori baru. Permasalahan penelitian yang dikaji 

dan dikonstruksi menjadi teori baru berupa tata kelola sekolah yang 

baik sebagai upaya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan 

lokal (PBKL). Pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil 

pencermatan maupun pengkajian hasil-hasil penelitian berikut 

pembahasannya berdasarkan fokus penelitian, paparan data temuan 

kasus serta pembahasan kasus. 

 

Kesimpulan  

 Berdasarkan fokus penelitian, paparan data dan temuan kasus 

serta pembahasannya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Sistem Tata Kelola Sekolah sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

 Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (PBKL) lahir 

karena semangat pelaksanaan otonomi daerah. Sasaran pendidikan 

berbasis keunggulan lokal adalah usaha sadar memenuhi 8 standar 

nasional pendidikan (SNP) dengan memanfaatkan keunggulan lokal 

daerah yang kompetitif dan komparatif. Setiap daerah memiliki 

keunggulan lokal yang berbeda satu dengan yang lain. Adapun ruang 

lingkup keunggulan lokal yang dimaksud adalah sumber daya alam, 

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

lainnya. Selanjutnya keunggulan lokal ini digunakan sebagai sumber 

belajar dalam proses belajar mengajar di dalam kelas.  
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 Pada akhirnya, kompetensi siswa dapat ditingkatkan dan 

berkembang sesuai dengan lingkungannya, kemampuan, bakat dan 

minatnya. Hal ini tidak akan terwujud jika terjadi upaya penyeragaman 

proses pendidikan. Upaya penyeragaman proses selain tidak 

mengembangkan identitas lokal juga berpotensi mematikan kreativitas 

siswa.  

 Terdapat beberapa macam versi tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL. Salah satunya adalah tata kelola 

penyelenggaraan Agrobisnis di SMA Kristen 1 Kota Salatiga. Tata 

kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL adalah suatu sistem 

yang mengatur perencanaan, pembuatan kebijakan, keputusan, dan 

peraturan-peraturan dalam upaya pengembangan PBKL. Penelitian ini 

menganalisis dan mengkaji sebuah tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan PBKL. Hasil analisis tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan PBKL dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu 

kebijakan upaya pengembangan PBKL, pengembangan kurikulum, dan 

pengelolaan sarana prasarana. 

 Pelaksanaan upaya pengembangan PBKL memerlukan landasan 

filosofi yang benar. Filosofi ini diperlukan karena pada kenyataannya 

pendidikan tidak luput dari pengaruh negatif pembangunan yang 

kapitalistik. Pengaruh negatif pembangunan tersebut nampak pada 

pergeseran indoktrinasi pendidikan yang ditujukan gambaran tentang 

nilai yang baik dan luhur untuk kehidupan.  

 Filosofi PBKL didasarkan pada visi, misi dan tujuan sekolah. 

Selanjutnya dari visi misi sekolah tersebut diperinci menjadi kebijakan 

upaya pengembangan PBKL. Sasaran upaya pengembangan PBKL 

disekolah ditujukan untuk memenuhi kriteria minimal sistem 

pendidikan nasional yang disebut juga dengan pencapaian delapan SNP 

(Standar Nasional Pendidikan). Pemenuhan delapan SNP tersebut 

sebenarnya merupakan cara mengatur kewenangan pemerintah pusat, 

tugas pemerintah daerah dan tanggung jawab sekolah maupun 

masyarakat dalam pembangunan pendidikan. 
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 Gambar 8.1 berikut ini menggambarkan hubungan antara satu 

SNP dengan SNP yang lain. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.1 Interrelasi Standar Nasional Pendidikan dalam Tata Kelola 

Sekolah sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

  

 Gambar  8.1 menjelaskan bahwa sasaran upaya pengembangan 

PBKL dilakukan dengan memenuhi standar isi, standar proses, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar 

penilaian pendidikan dalam mata pelajaran PBKL.  

 Pemenuhan 8 (delapan) SNP pada upaya pengembangan PBKL 

tersebut berorientasi pada tercapainya kecakapan dan kecekatan siswa. 

Orientasi PBKL yang tidak lain adalah pemenuhan standar kompetensi 

lulusan (SKL) mata pelajaran PBKL adalah membentuk siswa yang 

memiliki perilaku luhur, berjiwa mandiri, kreatif, memiliki 

pengetahuan dan terampil. Untuk mewujudkan orientasi itu maka 

sekolah memiliki kewenangan yang otonom.  
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 Kewenangan di dalam membuat analisis kebutuhan, 

perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sanksi, 

hubungan kerja hingga evaluasi kinerja guru karyawan sekolah. Selain 

merekrut guru yang memiliki kompetensi dibidang PBKL, sekolah juga 

dapat melibatkan masyarakat, lembaga dan dinas terkait dalam 

melaksanakan kebijakan sebagai upaya pengembangan PBKL.  Adapun 

upaya pengembangan PBKL tersebut dapat saja berupa kegiatan 

intrakurikuler sekolah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

intrakurikuler yang efektif bisa saja diselenggarakan dengan model 

moving class berlangsung dalam lima hari proses pembelajaran.  

 Mata pelajaran PBKL di sekolah seyogyanya diampu oleh guru 

yang ahli dibidangnya sebagai aktor PBKL. Aktor PBKL ini secara 

individu harus memahami visi sekolah, mampu menterjemahkan dan 

mampu melaksanakan visi dan misi sekolah. Pada sisi yang lain aktor 

PBKL harus menyadari bahwa materi PBKL merupakan materi penting 

untuk mencapai visi dan misi sekolah. Pelaksana PBKL disekolah 

mencakup kepala sekolah dan guru PBKL. Aktor PBKL berwenang 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan 

sehingga upaya pengembangan PBKL berjalan baik dan berkelanjutan. 

 Sekolah juga dapat mengupayakan agar PBKL sebagai mata 

pelajaran ataupun terintegrasi dalam mata pelajaran tertentu dan 

kegiatan ekstrakurikuler. PBKL dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler 

berupa kegiatan kepramukaan dan pembiasaan atau budaya sekolah. 

Sekolah harus berusaha menciptakan iklim belajar yang kondusif 

akademik bagi penyelenggaraan kegiatan atau proses belajar mengajar 

PBKL yang efektif. 

 Apabila PBKL tidak dapat diintegrasikan kedalam mata 

pelajaran lain maka sekolah dapat mencantumkan jumlah jam pelajaran 

tertentu untuk PBKL dalam struktur kurikulum. Permendiknas 22 

Tahun 2006 mengatur pengembangan kurikulum sekolah dikelas X 

meliputi 16 (enam belas) mata pelajaran reguler, mata pelajaran bahasa 

daerah, dan pengembangan diri siswa. Sedangkan PBKL diajarkan dan 

menjadi bagian kurikulum kelas XI dan XII program IPA, program IPS, 

dan program Bahasa.  
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 Struktur kurikulum yang dikembangkan pada kelas XI dan 

kelas XII terdiri dari 13 mata pelajaran reguler, mata pelajaran PBKL, 

dan pengembangan diri siswa.  

 Pengelolaan sarana dan prasarana sangat menentukan pada 

keberlanjutan program upaya pengembangan PBKL disekolah. Sarana 

dan prasarana adalah sumber daya yang penting dan utama dalam 

menunjang upaya pengembangan PBKL. Oleh karena itu sekolah perlu 

meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan sarana prasarana 

PBKL. PBKL yang mengutamakan pencapaian kecakapan dan 

kecekatan siswa, memerlukan peralatan praktek yang sangat khusus 

untuk menunjang proses pembelajaran yang baik dan berkelanjutan. 

Dewasa ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana PBKL 

yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari 

pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaannya 

dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal itu 

disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan 

prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai. 

 Setiap sekolah wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan 

untuk menunjang proses pembelajaran PBKL. Sekolah juga wajib 

memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang kepala 

sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, 

instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat 

bermain, tempat bekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan 

dalam upaya pengembangan PBKL yang baik dan berkelanjutan. 

Hambatan Tata Kelola Sekolah sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai sekarang ini 

tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL belum sesuai 

harapan karena menemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut 

saling bertali temali antara hambatan satu dengan hambatan yang 

lainnya.  
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 Secara umum hambatan dalam tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

tiga hambatan pokok. Hambatan pertama, belum optimalnya partisipasi 

warga sekolah dalam tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

PBKL. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya tata kelola sekolah 

yang baik merupakan upaya untuk memandirikan sekolah. Adapun 

caranya dengan memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki 

sekolah. Kemandirian sekolah diperoleh selain dari masukan dan 

keterlibatan guru karyawan, juga dapat diperoleh melalui nilai dan 

komitmen pada upaya pengembangan PBKL.  

 Untuk menumbuhkan partisipasi dalam tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan PBKL dapat dimulai dari adanya 

masyarakat sipil atau civil society sekolah, partisipasi individu dalam 

proses pengambilan keputusan, dan kultur sekolah. Hal ini bertujuan 

agar dapat mencegah berkembangnya opini negatif dalam sekolah 

bahwa upaya pengembangan PBKL hanya menjadi tanggung jawab 

kepala sekolah saja. Minimnya partisipasi juga disebabkan oleh adanya 

keterbatasan media atau forum yang dapat dimanfaatkan untuk 

menyalurkan aspirasi sekaligus partisipasi aktif masyarakat sekolah. 

Keadaan tersebut kemudian diperparah dengan tidak adanya pranata 
sosial yang mengatur mekanisme partisipasi masyarakat sekolah dalam 

tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL.  

 Hambatan yang kedua adalah kurangnya alokasi jam pelajaran 

PBKL bagi siswa. Kompetensi yang akan dicapai dari mata pelajaran 

Agrobisnis meliputi rangkaian dari menyemai benih, mempersiapkan 

media tanam, memindahkan bibit kedalam tempat budidaya tanaman, 

merawat tanaman dan panen. Oleh karenanya kurang jika PBKL hanya 

dialokasikan 2 jam pelajaran didalam struktur kurikulum. Kurangnya 

jam belajar PBKL ini berkaitan dengan pemberlakuan kurikulum 

secara nasional yang diatur oleh negara. Peran negara yang sangat 

dominan menjadi hambatan bagi upaya pengembangan PBKL.  

 Negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur jumlah jam 

pelajaran dan struktur kurikulum sekolah, sementara aktor PBKL 

disertakan jika negara mengijinkan.  
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 Sekolah tidak memiliki kewenangan yang mutlak untuk 

menentukan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum kelas X, 

XI dan XII. Kebijakan negara tentang ‟bongkar pasang‟ kurikulum 2013 

diseluruh jenjang sekolah misalnya, menyebabkan upaya pengem-

bangan PBKL terpaksa harus berhenti. 

 Hambatan ketiga adalah sarana prasarana PBKL. Keberhasilan 

PBKL melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Salah satu diantaranya adalah perencanaan sarana dan prasarana 

PBKL yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara 

optimal. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah adalah keseluruhan 

proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, 

rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan 

yang sesuai dengan kebutuhan upaya pengembangan PBKL.  

 Pada dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan 

prasarana PBKL adalah: (1) Untuk menghindari terjadinya kesalahan 

dan kegagalan yang tidak diinginkan, (2) Untuk meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi upaya pengembangan PBKL. Salah rencana dan 

penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan 

kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang 

kebutuhan PBKL kedepan, dan kurang cermat dalam menganalisis 

kebutuhan PBKL sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat 

kepentingan. Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya 

perencanaan sarana dan prasarana PBKL, yaitu: (1) Dapat membantu 

dalam menentukan tujuan PBKL, (2) Meletakkan dasar-dasar dan 

menentukan langkah yang akan dilakukan, (3) Menghilangkan 

ketidakpastian, dan (4) Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau 

dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan bahkan juga 

penilaian agar nantinya kegiatan PBKL dapat berjalan secara efektif 

dan efisien. 

 Hambatan-hambatan upaya pengembangan PBKL diatas 

muncul karena tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL 

tidak menjadi urusan bersama antara pemerintah pusat, economic 
society  dan sekolah. Adopsi dan adaptasi kurikulum asing, disadari 

ataupun tidak, meminggirkan keunggulan lokal.  
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 Adaptasi dan adopsi kurikulum asing yang meminggirkan 

keunggulan lokal tersebut tidak mampu berkontribusi pada usaha 

peningkatan mutu pendidikan maupun kesejahteraan bangsa 

Indonesia.  

 Keterbatasan sarana dan prasarana menurut Tilaar (2002:  18) 

mungkin saja disebabkan oleh penyaluran anggaran pendidikan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang belum merata. 

Sebenarnya hal ini dapat diselesaikan dengan cara membuat suatu 

lembaga khusus yang independen dengan tugas mengawasi pengadaan 

sarana dan prasarana sekolah pada umumnya dan terutama fasilitas 

yang mendukung upaya pengembangan PBKL. Dengan demikian usaha 

untuk mewujudkan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah dapat 

berjalan baik. Oleh karena itu diperlukan pranata untuk mengatur pola 

hubungan pemerintah, economic society dan sekolah yang bersendikan 

pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keadilan.  

Tata Kelola Sekolah yang Baik sebagai Upaya Pengembangan PBKL 

 Tata kelola sekolah yang baik memiliki makna pengelolaan 

sekolah yang baik, penyelenggaraan sekolah yang baik dan administrasi 

sekolah yang baik. Tata kelola sekolah yang baik adalah sebuah gagasan 

dan juga nilai untuk dapat meningkatkan keterlibatan warga sekolah, 

melengkapi sarana prasarana dan ketergantungan sekolah kepada 

negara pada upaya pengembangan PBKL. Tata kelola sekolah yang baik 

memerlukan kepala sekolah yang memiliki kompetensi.  

 Secara fungsional kepala sekolah bertindak sebagai manajer dan 

pemimpin yang efektif. Sebagai manajer ia harus mampu mengatur 

supaya semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Artinya, 

kepala sekolah mesti melakukan fungsi tata kelola dengan baik, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Sebagai 

seorang manajer semua kegiatan memang harus berada dalam 

pengawasan kepala sekolah namun tidak berarti segala hal dikuasainya.  

 Dalam menjalankan fungsi tata kelola sekolah, kepala sekolah 

melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan pada sekolah 

seperti guru, siswa, dan orang tua siswa.  
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 Tata kelola sekolah yang baik atau good school governance 
sebagai upaya pengembangan PBKL adalah proses tata kelola sekolah 

yang berlangsung dari bawah yang bersifat demokratis.  

 Selama ini tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

PBKL berlangsung top down dan seragam dari atas. Sedangkan proses 

pembangunan sekolah yang muncul dari bawah seringkali hanya 

dijadikan asesori dan proses legitimasi, tetapi dalam praktek 

sebenarnya berlangsung otoriter. Proses semacam ini selain tidak etis 

karena tidak sesuai dengan asas perilaku yang disepakati sekolah, juga 

memunculkan keapatisan masyarakat. Adapun interaksi diatas dapat 

dilihat pada Gambar 8.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.2 Skema Interaksi Negara, Masyarakat dan Sekolah 

  Gambar 8.2 tersebut menjelaskan bahwa terdapat 4 prinsip 

sebagai “sendi” dalam tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya 

pengembangan PBKL. Keempat prinsip tata kelola adalah transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi dan keadilan.  

 Apabila “sendi-sendi” dalam tata kelola sekolah atau school 
governance sebagai upaya pengembangan PBKL terpenuhi, maka tata 

kelola sekolah akan berlangsung dengan baik. Sehingga school 
governance akan berlangsung good. 

 Hasil rekonstruksi model tata kelola sekolah sebagai upaya 

pengembangan PBKL diatas dapat dilihat pada Gambar 8.3 dibawah ini 

Negara Masyarakat Sekolah 

Pelaporan dan 
Masukan  

Kontrol 

Pemberdayaan, dan 

Monitoring Evaluasi 

Lulusan 

Distribusi Pelayanan 

Saran dan Evaluasi 
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Gambar 8.3 Skema Rekonstruksi Model Tata Kelola Sekolah yang Baik Sebagai 

Upaya Pengembangan PBKL 

 Gambar 8.3 di atas adalah hasil rekonstruksi model tata kelola 

sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL. Hakikat tata 

kelola sekolah yang baik adalah berasal dari bawah dan berjalan 

demokratis. Tata kelola yang baik ini membuka musyawarah untuk 

semua pihak. Proses dari bawah adalah juga sebuah bentuk pemberian 

kesempatan kepada kelompok yang selama ini tidak terdengar, untuk 

menyampaikan pandangan ide dan sikapnya. Rumusan proses yang 

berlangsung dari bawah sudah sangat sering dibahas dan dijadikan 

bahan perdebatan. Melalui cara seperti ini pembelajaran demokrasi 

untuk mengembangkan civil society  sekolah dapat berjalan bersama. 

 Oleh sebab itu tata kelola sekolah dari bawah yang demokratis 

harus menjadi acuan dalam upaya pengembangan PBKL. Jika sampai 

sekarang ini pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh negara 

karena sekolah tidak punya modal (hanya memiliki SDM), maka 

dengan memanfaatkan modal sosial dikalangan sekolah dapat menjadi 

sebuah alternatif bagi pendanaan upaya pengembangan PBKL. 

Keberadaaan dari suatu actor networking, trust (kepercayaan), dan 

norma di kalangan warga sekolah dapat diberdayakan sebagai modal. 
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Tujuannya adalah pengumpulan modal dana dan efisiensi biaya. Oleh 

karena itu upaya untuk mengembangkan PBKL dapat ditempuh 

dengan memanfaatkan modal sosial. Cara diatas akan mengurangi 

ketergantungan sekolah akan dana dari negara.  

 Tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan 

PBKL ditandai dengan adanya kewenangan sekolah membuat 

keputusan.  Adapun kewenangan upaya pengembangan PBKL yang 

dimaksud adalah kewenangan yang mengedepankan prinsip keadilan, 

partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.  

 

Implikasi Teori  

 Penelitian ini memunculkan teori bahwa upaya pengembangan 

PBKL yang digerakkan oleh kebijakan berbasis proyek menempatkan 

pemerintah daerah, sekolah, guru dan masyarakat di setiap daerah pada 

“posisi terpaksa”, dengan keuntungan dan resiko yang ditanggungnya. 

Akibatnya upaya pengembangan PBKL menghasilkan sebuah tatanan 

yaitu easy come, easy go, ada uang proyek disayang, tidak ada uang 

proyek dibuang.  

 Negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur hal-hal terkait 

upaya pengembangan PBKL, sementara aktor PBKL disertakan sejauh 

negara mengijinkan. Penulis menyadari bahwa peran negara tetap 

menjadi penting dalam tata kelola upaya pengembangan PBKL tetapi 

hal itu tentunya tidak bersifat dominan dan interventif. Negara 

seharusnya hanya menjadi fasilitator bagi upaya nyata pengembangan 

PBKL.  

 Namun demikian upaya pengembangan PBKL harus 

dibebaskan dari persoalan politis demi kepentingan kekuasaan. Apa 

yang terjadi dalam upaya pengembangan PBKL adalah sangat bersifat 

tergantung pada good will negara. Ini berarti format peran negara 

seharusnya mendapatkan kajian yang lebih mendalam. Konsepsi 

kelokalan menjadi dasar dan pertimbangan dalam tata kelola sekolah 

yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL.  
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 Sementara itu keberadaan masyarakat sipil secara rasional 

dapat melakukan kontrol sekaligus meminta pertanggungjawaban 

upaya pengembangan PBKL. Di samping itu dengan cara, usaha untuk 

meminggirkan adanya rent seeking society dalam tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan PBKL akan berjalan baik. 

 Hasil penelitian ini memperbaiki teori Chua Lee Chuan (2002:  

73-79) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem pendidikan 

membutuhkan dan dipengaruhi oleh adanya komitmen warga sekolah. 

Upaya pengembangan PBKL terutama dipengaruhi oleh komitmen 

negara yang berfungsi sebagai landasan dan tujuan. Negara adalah 

pemilik kewenangan membuat kebijakan upaya pengembangan PBKL. 

Salah satu contoh kewenangan tersebut nampak pada pemberlakuan 

Kurikulum 2013 yang berakibat berhentinya upaya pengembangan 

PBKL. Setengah tahun atau satu semester kemudian negara memaksa 

untuk memberlakukan kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.  

 Hasil rekonstruksi tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya 

pengembangan PBKL dalam penelitian ini merumuskan tiga tahapan 

upaya pengembangan PBKL. Tahap pertama merupakan tahapan awal 

perubahan. Adapun bentuk kegiatannya adalah menginformasikan 

tentang pentingnya upaya pengembangan PBKL. Diawali dengan 

mengkomunikasikan kebutuhan perubahan tata kelola sekolah.  

 Tahap kedua adalah tahap pemberdayaan. Pemberdayaan yang 

dimaksud terutama mendayagunakan sumber daya manusia sekolah. 

Pada tahap pemberdayaan tersebut sekaligus dilakukan monitoring dan 

evaluasi implementasi tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya 

pengembangan PBKL.  

 Sedangkan tahap yang ketiga adalah tahap keberlanjutan 

dengan jalan melakukan supervisi dan evaluasi. Tujuan supervisi dan 

evaluasi adalah untuk mengetahui apakah ada bagian yang tidak sesuai. 

Jika hal itu ada, maka bagian yang tidak sesuai ini bisa segera 

diperbaiki.  

 Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa terdapat 

tiga alasan normatif tata kelola sekolah perlu direkonstruksi.  
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 Pertama, tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan 

PBKL telah dipraktekkan memiliki kelemahan, keputusan pusat sering 

kurang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau menumpulkan daya 

kreativitas sekolah juga mengikis habis rasa kepemilikan warga sekolah 

terhadap sekolahnya. Alasan yang kedua, bahwa pihak yang paling 

memahami permasalahan-permasalahan yang ada disekolah adalah 

sekolah itu sendiri. Karenanya, sekolah merupakan unit utama yang 

harus memecahkan permasalahannya melalui sejumlah keputusan yang 

dibuat “sedekat” mungkin dengan kebutuhan sekolah. Untuk itu, 

sekolah harus memiliki otonomi, berbasis keunggulan lokal dan 

mandiri, tidak saja dalam pengambilan keputusan, akan tetapi justru 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi seluruh warga sekolah sesuai dengan 

payung kebijakan makro pendidikan nasional.  Adapun sebagai alasan 

yang ketiga, perubahan dalam sekolah akan terjadi jika semua warga 

sekolah ada rasa memiliki. Rasa memiliki berasal dari kesempatan 

berpartisipasi dalam tata kelola sekolah. Rasa memiliki ini muncul 

karena terlibat dalam merumuskan perubahan dan keluwesan untuk 

mengadaptasikannya terhadap kebutuhan sekolah. Rasa memiliki ini 

pada gilirannya akan dapat meningkatkan pula rasa tanggungjawab. 

 Jadi makin besar tingkat partisipasi warga suatu sekolah dalam 

pengambilan keputusan, makin besar rasa memiliki terhadap sekolah, 

dan makin besar pula rasa tanggungjawabnya. Dengan demikian 

berarti, tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan 

PBKL lebih disebabkan oleh dorongan internal sekolah daripada 

tekanan dan paksaan dari luar sekolah. 

 

Penelitian di Masa Mendatang 

 Berbicara masalah rekonstruksi tata kelola sekolah yang baik 

sebagai upaya pengembangan PBKL sesuai semangat desentralisasi 

tentu saja tidak mudah. Bahkan selama dalam proses penelitian dan 

penyusunan laporan penelitian, penulis menemukan beberapa masalah 

menarik yang tidak menjadi fokus masalah penelitian ini.  
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 Masalah-masalah yang menarik untuk diteliti itu antara lain 

adalah bagaimana analisis kebijakan PBKL, bagaimana inisiasi yang 

baik pada tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL, 

bagaimana menjaga keberlanjutan pelaksanaan tata kelola sekolah yang 

baik dalam upaya pengembangan PBKL. Termasuk didalamnya adalah 

ujian nasional (UN) dalam upaya pengembangan PBKL. UN sebagai 

evaluasi hasil belajar yang seragam secara nasional tentu tidak relevan 

dengan tata kelola sekolah yang sebagai upaya pengembangan PBKL. 

Diperlukan format baru sistem evaluasi yang sesuai dengan upaya 

pengembangan PBKL.   

 Masalah di atas sangat menarik terlebih lagi jika pisau analisis 

yang dipergunakan adalah Actor Networking Theory (ANT). Tetapi 

karena tidak menjadi fokus masalah utama penelitian ini maka peneliti 

tidak berusaha untuk mencari jawabannya. Selain itu waktu dan biaya 

tidak memungkinkan untuk melaksanakan penelitian mencari jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.   

 

Implikasi Praktis 

Bertitik tolak dari hasil penelitian, terlihat bahwa karakteristik 

tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL dapat 

diarahkan pada pembangunan ekonomi kreatif. Adapun caranya (1) 

melibatkan economic society dalam melaksanakan upaya pengem-

bangan PBKL; (2) upaya pengembangan PBKL yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat dijauhkan dari suasana yang 

birokratis hierarkis.  

Di lain pihak perlu disadari bahwa upaya pengembangan PBKL 

harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi tetapi sesuai 

dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebab tata kelola 

sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL ditujukan untuk 

kepentingan dan kesejahteraan yang dibangun. Konsekuensi dari hal 

itu adalah tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL harus 

dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan 

PBKL.  
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Partisipasi tersebut dapat berupa identifikasi keunggulan lokal 

sampai dengan kebutuhan masyarakat, perumusan kurikulum PBKL 

yang mengakomodasi keunggulan sekaligus kebutuhan masyarakat 

lokal, pelaksanaan programnya, hingga pada evaluasi proses dan 

program serta hasil upaya pengembangan PBKL.  

Pola dan strategi pembinaan tata kelola sekolah yang baik 

sebagai upaya pengembangan PBKL secara operasional dilakukan 

melalui koordinasi dengan pihak terkait pada setiap jenjang, yaitu: 

Kemdikbud, Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan 

Kabupaten/ Kota  dan stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya.  

Kemdikbud 

 Kemdikbud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, 

melakukan pembinaan upaya pengembangan PBKL kepada sekolah 

melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Adapun 

pokok-pokok kegiatan pembinaan meliputi pembuatan kebijakan 

teknis upaya pengembangan PBKL, menyusun pedoman tata kelola 

sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL dan melak-

sanakan bimbingan teknis serta pendampingan kepada sekolah dalam 

pelaksanaan tata kelola sekolah sebagai upaya pengembangan PBKL.  

Pendampingan itu dilakukan selama beberapa tahun. Periode 

waktu pendampingan antar sekolah ditentukan oleh tingkat kecepatan 

sekolah mewujudkan tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya 

pengembangan PBKL. Tingkat kecepatan ini sangat dipengaruhi oleh 

kemauan dan kemampuan internal sekolah selain dukungan pihak lain. 

Oleh karena itu maka lamanya pendampingan antara satu sekolah 

dengan sekolah yang lain dapat berbeda-beda.  

Kemdikbud berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi 

dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyelenggarakan supervisi 

dan evaluasi keberhasilan implementasi tata kelola sekolah sebagai 

upaya pengembangan PBKL. Kemdikbud merekomendasikan sekolah 

dengan tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan 

PBKL menjadi model rujukan.  
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Tindak lanjut dari penetapan model tersebut dilakukan evaluasi 

secara reguler untuk mengetahui pencapaian standar tata kelola 

sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL. Pada akhirnya 

dapat dirancang strategi operasional implementasi kebijakan upaya 

pengembangan PBKL secara nasional. Hasil akhir pembinaan tersebut 

akan menghasilkan gambaran tentang peta implementasi tata kelola 

sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL di Indonesia. 

Sekolah 

Sekolah sesuai dengan kedudukannya menyusun program 

pencapaian tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan 

PBKL dioperasionalkan dalam program sekolah tahunan. Tahapan 

penyusunan program pencapaian tata kelola sekolah yang baik dimulai 

dengan analisis kondisi sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga 

kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program), analisis 

peluang dan tantangan yang ada dimasyarakat dan lingkungan sekitar 

(asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, keunggulan lokal). 

Sekolah membentuk tim yang bertugas menyusun program pencapaian 

tata kelola sekolah yang baik. Untuk mewujudkan tujuan program 

diatas tim berisi 4 atau 5 orang sebagai inisiator tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan PBKL. Tim terdiri atas guru, konselor, 

dan kepala sekolah, dengan melibatkan komite sekolah, serta pihak 

lain yang terkait. Setelah terjadi komitmen bersama (kohesi sosial) tim 

inisiator tata kelola sekolah maka program pencapaian tata kelola 

sekolah yang baik dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.  

Lemahnya SDM dalam tim tata kelola sekolah tidak hanya 

berdampak pada upaya pengembangan PBKL, melainkan juga berakibat 

pada lambannya pewujudan tata kelola sekolah yang baik. Selain itu 

minimnya kualitas sumber daya manusia berdampak juga pada 

ketidakefisienan dan bahkan kegagalan kebijakan upaya 

pengembangan PBKL dikarenakan „salah urus‟. Penyusunan program 

pencapaian tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan 

PBKL merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah yang 

diselenggarakan sebelum tahun pelajaran baru. Bentuk kegiatannya 

dapat dalam bentuk rapat kerja dan/atau loka karya.  
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Tahap kegiatan penyusunan program pencapaian tata kelola 

sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL secara garis 

besar meliputi penyiapan dan penyusunan draf, reviu dan revisi, serta 

finalisasi, pemantapan dan penilaian. Penyusunan program pencapaian 

tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL juga 

merupakan kegiatan program rutin tahunan yang dilaksanakan secara 

periodik dalam siklus tahun pelajaran. Oleh karena itu dokumen yang 

disusun sesuai dengan karakteristik peserta didik, situasi dan kondisi 

sekolah (internal dan eksternal) dalam tahun pelajaran yang terkait. 

Dokumen program pencapaian tata kelola sekolah yang baik 

sebagai upaya pengembangan PBKL dinyatakan berlaku oleh kepala 

sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan 

diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Kemudian sekolah 

melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam program 

pencapaian tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan 

PBKL. Sesuai dengan prinsip-prinsip program pencapaian tata kelola 

sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL maka 

keterlaksanaannya baik dari segi proses dan hasil perlu dievaluasi 

berkala secara internal sekolah. Hasil evaluasi ini merupakan umpan 

balik untuk penyusunan program pencapaian tata kelola sekolah yang 

baik sebagai upaya pengembangan PBKL pada tahun berikutnya.  

Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota 

Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota adalah 

melakukan validasi penyusunan (konten, administrasi, prosedur) tata 

kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL. Hasil 

validasi tersebut digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi 

untuk memperoleh pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Selain 

itu untuk menyusun peta mutu keterlaksanaan program tata kelola 

sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL.  

Kepada sekolah yang belum dapat melaksanakan tata kelola 

sekolah dengan baik, Dinas Pendidikan Kab/ Kota melaksanakan 

melakukan pembinaan dan fasilitasi.  
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Tujuannya untuk mendorong percepatan pencapaian tata 

kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL melalui 

kebijakan, pendanaan, sarana prasarana, dan sumberdaya manusia 

sesuai yang dipersyaratkan dalam delapan Standar Nasional 

Pendidikan. Melalui pembinaan ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

memperoleh gambaran (1) Keterlaksanaan program pencapaian tata 

kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL; (2) 

Tingkat ketercapaian tata kelola PBKL, peta mutu kecakapan dan 

kecekatan PBKL siswa; (3) Tingkat ketercapaian mutu PBKL. Program 

pembinaan pencapaian tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya 

pengembangan PBKL akan dapat memicu pemenuhan standar-standar 

lain. Dengan begitu maka Dinas Pendidikan Kab/ kota dapat 

memperluas sasaran PBKL di daerahnya 

Dinas Pendidikan Provinsi 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan KTSP, 

maka Dinas Pendidikan Provinsi melakukan (1) validasi penyusunan 

(konten, administrasi, prosedur) berdasarkan rekomendasi/Pengantar 

dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; (2) verifikasi hasil validasi; (3) 

penandatanganan dokumen KTSP yang telah disempurnakan oleh 

sekolah; (4) monitoring secara reguler; (5) supervisi dan bimtek proses 

pembelajaran (6) layanan profesional dan (7) peta mutu tata kelola 

sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL tingkat provinsi.  

Pokok-pokok kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 

Provinsi meliputi (1) bersama-sama dengan Kemdikbud  memberikan 

pendampingan kepada sekolah dalam penyusunan program kerja; (2) 

memberikan dana bantuan block grant untuk pengembangan PBKL 

melalui block grant /dana dekonsentrasi; (3) melakukan pembinaan 

dan memfasilitasi sekolah di daerahnya untuk mendorong percepatan 

pencapaian tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan 

PBKL. Selanjutnya bersama-sama dengan Kemdikbud melakukan 

supervisi dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan tata kelola sekolah 

sebagai upaya pengembangan PBKL. Hasil supervisi dan evaluasi 

dipergunakan untuk memperluas program rintisan PBKL di daerahnya. 
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Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Lainnya 

Dalam pola dan strategi pembinaan implementasi tata kelola 

sekolah yang baik sebagai upaya pengembangan PBKL, diharapkan 

pula keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) upaya 

pengembangan PBKL lainnya, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun 

kabupaten/kota. PBKL yang berorientasi kepada keunggulan lokal dan 

pelestarian lingkungan akan mewariskan sumber daya alam kepada 

generasi penerus pembangunan sekaligus menyelamatkan keunggulan 

lokal khas Indonesia yang berkelanjutan.  

Untuk mewujudkan semua hal diatas perlu dibentuk badan 

diluar suasana birokratis yang akan mengikutsertakan anggota 

masyarakat sebagai sebuah economic society didaerah ataupun didalam 

sekolah. Misalnya economic society, Perguruan Tinggi (PT) Lembaga 

Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Dewan 

Pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan sebagainya. 

Keterlibatan berbagai unsur stakeholders pendidikan tersebut 

berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi/lembaga 

dan program-program yang relevan dengan tujuan pengembangan dan 

implementasi dari tata kelola sekolah yang baik sebagai upaya 

pengembangan PBKL.  

 

 

 


