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Abstract: Democracy in education is one of obligations in order to build 

human who have democracy and tolerant characters. This statement does 

not mean that the government does not have any authority in education, but 

it means that the governemnt shares it definitely and proportionally with 

school and society to run the school management. To build a democratic 

education, It needs the regulators, profesionality and management. 

Regulation aspect is pointed on curricula reformation that is related to the 

aims of education, the implementation of curricula based competence, the 

change of teacher performance paradigm from responsibility into 

accountability and evaluation which have basic concept of education based 

on society, essay and portfolio. Profesionality aspect is aimed for taking the 

authority and rights back to the teachers in doing their education task. In the 

other side, education management aspect is aimed to change understanding 

and control of education. The concept of school based management offers a 

better education for students. It indicates that autonomy in management is a 

potencial for school to improve staff works, offer a direct participation from 

any related groups and improve society comprehension for education. 

Through redirecting the authority, it is expected that school can get such 

societies participation to play the role in developing the school till it 

becomes theirs. Here, it is expected that there will be a growth of own 

feeling of school by the society so that the commitee of school have caring 

for the education.  

Key words: school based management, education democracy 

 

1.0 PENDAHULUAN 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan pencerminan kondisi negara dan kekuatan sosial –

pilitik yang tengah berkuasa. Pendidikan dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde 

penguasa yang ada. (Karini Kartono 1997) Masalah pendidikan akan menjadi masalah 

politik apabila pemerintah ikut serta terlibat di dalamnya.  Bahkan menurut Michael 

W.Apple sebagiaman dikutip H.A.R Tilaar, kurikulum pendidikan yang berlaku 

sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Melalui kurikulum, 

pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sarana rekayasa dalam rangka 

mengekalkan struktur kekuasaanya. Oleh karena itu, masalah pendidikan sesungguhnya 

adalah  masalah politik, tapi bukan dalam artian yang praktis. Diakui oleh Poulo Freire, 

sekolah memang merupakan alat kawalan sosial yang efesien bagi upaya untuk menjaga 

statu qua. Di negara otoriter yang menganut paham pemerintah totalitarianisme, pemerintah 

akan membatasi menganut paham pemerintah totalitarianisme, pemerintah akan membatasi 

kebebasan individu dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan yang uniform bagi semua 

mailto:charlesmalinkayo@yaho.co.id


 

 

anak didik. Bagi Negara semacam ini, pendidikan adalah kekuatan politik untuk 

menominasi rakyat.  Pemerintah secara mutlak mengatur pendidikan yan uniform untuk 

semua anak didik .  Sebagai respon tehadap pandangan ini, muncul paham pemerintahan 

yang mengharapkan konsep Negara demokrasi, yang menghendaki adanya demokratisasi 

dalam pendidikan. 

Demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan , agar dapat 

melahirkan manusia-manusia yang berwatak demokratis. Reformasi pendidikan melalui 

demokrasi pendidikan, menurut Zamroni (t.t:127-130) dapat dilakukan dalam tiga aspek 

pendidikan, iaitu regulatori, profesinalitas, dan manejemen. Aspek regulatori dititik 

beratkan pada reformasi kurikulum yang berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan, 

penerapan kurikulum berbasis kompetensi (competency –based curriculum), pergeseran 

paragdigma kerja guru dari responsibility kearah Acauontability dan pelaksaan evaluasi 

dengan Konsep Dasar pendidikan Berbasis Masyarakat esei dan potro polio. 

Aspek profesionalitas ditunjukan untuk mengembalikan hak-hak dan wewenang 

kepada guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Aspek ini dapat ditempuh 

melalui pengembanagan kesadaran hak-hak politik guru untuk mengembangkan dirinya. 

Sedangan aspek menajemen pendidikan ditunjukan untuk mengubah pusat-pusat 

pengambilan dan kendali pendidikan . Reformasi aspek manajemen ini dilakukan dengan 

dua cara. Pertama, memberikan kesemptan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan 

untuk mengambil keputusan yang terkait dengan pendidikan . bentuk kenijakan ini adalah 

menumbuhkan manajemen berbasis sekolah (school- basic management); Kedua, 

memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyrakat untuk berpartisipasi dalam 

penyelengaraan pendidikan. Kebijakan ini dapat dirujudkan dalam betuk pendidikan 

berbasis masyarakat (community-based education). 

Tulisan ini dengan telah filosofis bermkasud untuk mengungkap ide-ide dan 

konsep-konsep dasar yang terkandung dalam pendidikan berbasis masyarakat. Apa dan 

bagimana pendidikan berbasis masyarakat itu? menegapa ia perlu dilakukan dalam 

penyelengaraan pendidikan?  

 

2.0 DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN  

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). 

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan ditanganrakyat . 

demokrasi dewasa ini telah diterima oleh hamper seluruh bentuk pemerintahan di dunia. 

Demokrasi menurut Masykuri Abdillah memiliki tiga unsure utama yaitu adanya kemauan 

politik (political society) dan adanya civil society yang kuat dan mandiri. Ketiga unsure ini 

doproses dalam sebiah Negara yang menjamin adanya kekuasaan mayoritas, suara rakyat 

dan pemilihan umu yang bebas dan bertangung jawab. Selain itu, demokrasi juga memiliki 

dua norma baku yang berlaku bagi setiap bentuk ”demokrasi”, yaitu public accountability 

(pertanggung jawaban kepada rakyat) dan contestability ( uji kesahihan apakah demokrasi 

itu bercermin kepada kehendak bersama atas nama kepentingan yang lain). Oleh karena itu, 

demokrasi dalam arti modrn, sebagaimana dikemukanakan Magnis-Suseno dalam Tamara 

dan Taher,sering dipahami sesebagai sebuah system politik yang melambangkan control 

terhadap pemerintah rakyat (kedaulatan rakyat), serta kewajiban pemerintahan untuk 

member petangung jawaban (accaountability) kepada rakyat melalui system perwakilan. 
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Jadi, di dalam demokrasi modern terdapat dua kategori prinsip, iaitu prinsip kedaulatan 

rakyat dan prinsip pertangungjawaban melalui perwakilan.  

Demokratisasi artinya proses menuju demokrai. Dalam konteks ini, pendidikan 

merupakan sarana paling saling strategis bagi penciptaan demokratisasi. Dalam pandangan 

Azyumardi Azra, cara paling strategis untuk “mengalami demokrasi” (experiencing 

democracy ) adalah melalui apa yang disebut dengan democracy edication. Pendidikan 

demokrasi dapat dipahami sebagai sosialisasi, melalui pendidikan. Selanjutnya Azzara 

menegaskan dalam banyak hal, pendidikan demokrasi identik dengan ”pendidikan 

kewargaan” (civic education) , meskipun pendidikan kewarga negaraan lebih luas cakupan 

dari pada pendidikan demokrasi. Namun yang jelas, keduanya berupaya menumbuhkan 

civic culture dan civitily di ling-kungan pendidikan, yang pada giliranya akan menjadi 

ontribusi penting bagi pengembangan demokrasi yang genuine dan otentik pada neagara-

bangsa Indonesia.  Sejalan dengan pendapat Azra,Syafi’I Ma’arif (dalam zamroni,t.t:viii-

ix) mengemukakan bahwa proses penciptaan mentalitas dan kultural demokrsi kiranya 

dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Dalam kaitan ini, perwujudan sistem 

pendidikan yang demokratis merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh 

seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan.   

Demokratisasi pendidkan mengandung arti proses menuju demokrasi dalam bidang 

pendidikan. Demokrasi pendidkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ‘Demokrasi 

pendidikan’ dan “pendidkan demokrasi”. Demokrasi pendidikan, sebagaiaman telah 

disingung pada awal tulisan ini, dapat diwujudkan di antaranya melalui penerpan konsep 

pendidikan berbasi masyarakat dalam sebuah penyelengaraan pendidikan nasioanal. 

Demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, menyangkut kebijakan pemerintah dalam 

bidang pendidikan di tingkat nasional. Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam 

pendidikan, pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa rakyat atau masyarakat diberikan 

haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak 

yang berkepentingan dengan pendidikan yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam 

penentuan kebijakan pendidikan. Inilah yang disebut demokrasi pendidikan menurut 

kartono.  

Adapun pendidikan demokrasi berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan itu 

dilaksanakan ditingkat lokal. Di dalam pendidikan demokrasi, proses pembelajaran di kelas 

dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keadaban. Fungsi pendidikan dalam 

proses pembelajaran yang demokratis adalah sebagai fasilitator, dinamisator, mediator, dan 

motivator.sebagai fasilitator, pendidik harus memberikan kesempatan kepad peserta didik 

untuk mencoba menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. Sebagai 

dinamisiator, pendidik harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang dialogis dan 

berorientasi pada proses. Sebagai mediator, pendidik harus memberikan rambu-rambu atau 

arahan agar peserta didik bebas belajar.sebagai motivator, pendidik harus selalu meberikan 

dorongan ahar peserta didik harus selalu memberikan dorongan agar peserta didiknya 

bersemangat dalam menuntut ilmu.  

Pendidikan demokrasi menentukan adanya perubahan asas subject matter oriented 

menjadi student oriented, yaitu bagaimana membebani peserta didik dengan informasi-

informasi kognitif dan motorik yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan dan 

tingkat perkembangan psikologis mereka. dengan orientasi seperti ini dapat dihasilakn 

lulusan yang pandai, cerdas, dan terampil, tetapi kepandaian dan kecerdasan emosional. 



 

 

Keadaan demikian terjadi karena kurangnya perhatian terhadap ranah efektif. Padahal 

ranah efektif sama penting perananya dalam membentuk prilaku peserta didik.  

Suasana pendidikan yang demokratis senantiasa memeperhatikan aspek egalitarian 

(kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan) anjtara pendidik dengan peserta didik. 

Pelajaran tidak harus top down, namun dibahagi dengan bottom down, namun diimbangi 

dengan bottom up. Dengan komunikasi struktural dan cultural antara pendidik dan peserta 

didik, maka akan terjadi interaksi yang sehat, wajar, dan bertangung jawab. Peserta boleh 

saj berpendapat, berperasaan dan bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri, asalkan ada 

argumentasi yang dapat dipertangung jawabkan secara ilmiah,. Peserta didik bukan saja 

memahami demokrasi tetapi juga menjalani latihan seperti berdebat.  

 

3.0 SCHOOL BASED MANAGEMENT  

Managemen sekolah sangat berbeda dengan manjemen bisnis dan merupakan bagian dari 

management  Negara. Namun, management sekolah tidak persis sama dengan management 

Negara. Kalau management Negara mengejar kesuksesan program baik rutin mauoun 

pembangunan, maka management sekolah menegejar kesuksesan perkembangan anak 

manusia melalui pelayana-pelayanan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, 

mengambil bisnis maupun management Negara tidak dapat diterapkan begitu saja dalam 

dunia pendidikan. 

Pengertian management Berbasis Sekolah (MSB) sangat terkait pada istilah 

manajemen menurut kartono sebagai penyelengraan usaha penyusunan dan pencapaian 

hasil yang diinginkan dengan mengunakan upaya kelompok, terdiri atas pengunaan bakat-

bakat dan sumber daya manusia. 

Dengan  manajemen  memeungkinkan terjadinya usaha dan kegiatan yang 

mengarah pada tujuan organisasi. Menurut pendapat Hasibuan merupakan ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainya secara 

efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Asnawir memandang 

manejemen sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha untuk 

memehami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama. 

Dengan manajemen yang baik maka tujuan yang akan dicapai dapat diukur. 

Manajemen yang perlukan untuk merumuskan tujuan organisasi, menetapkan apa yang 

harus dilakukan untuk me ncapai tujuab itu, mengkomunikasikan kepada orang-orang yang 

akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan dan menetapkan 

bagaimana mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Jadi dapat dilihat bahwa 

manajemen itu diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien. 

Dari pengertian manajemen tersebut diatas, maka bila menghubungkan dengan 

penegertian Menejmen Berbasis Sekolah (MBS) hal ini sangat berdekatan, karena antara 

pengelolaan sebuah sekolah  sudah barang tentu menyangkut segala perencanaan dan 

pelaksanaan sekolah, dengan demikian dapat dipahami bahwa menajemen berbasis sekolah  

mengandung pengertian pemeberian otonomi kepada sekolah, dalam hal ini Kepala 

Sekolah, untuk manajemen pendidikan dan penyelengaraan sekolah. 

Beberapa ahli memberi batasan tentang pengertian MBS sesuai dengan sudut 

pandang masing-masing sehingga telah terjadi perbedaan, namun intinya terdapat 

kesamaan. Pendapat E.Mulyasa MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi 
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pendidikan yang menawarkan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta 

didik. Hal ini mengisaratkan bahwa otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi 

sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, menawarkan partisipasi lansung kelompok-

kelompok  yang terkait,dan meningkatan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. 

 Kemudian wohlstetter dan Moharman berpendapat bahwa manajemen berbasis 

sekolah merupakan suatu pendekatan politik yang polpuler untuk mendesain ulang yang 

memberi para  partisipasi sekolah lokal, kekuatan untuk manajemen pengambilan 

keputusan kepara stakeholder lokal, yang benar-benar berada di ujung tombak, 

diberdayakan untuk berbuat sesuatu tentang bagaiaman sekolah berprilaku. 
 

School-based management is a popular political approach to redesign that 

gives local school  participant-educator, parents, students and  community at 

largethe power to improve their school. By moving governance and 

management decisions to local stakeholders, those with the most at stake are 

emprowered to do something about how the school is performing. 
 

Cotton berpendapat MBS upaya-upaya terdahulu untuk mendesentralisasikan 

dimaksudkan untuk menggeser otoritas (kewenagan) dari dewan pendidikan yang besar dan 

sentral kepada dewan-dewan pendidikan yang lebih local. 
 

Previous attempts to decentralize were animed at shifting auothority from a 

large, central board of education to smaller, lcal boards. Replacing one from 

of bureaucracy with another. Past reform avoided a transfer of power to the 

school site …SBM is diferrent … it changes the entire system of distric and 

school organization and restructures most roles in the distric. (upaya-upaya 

terdahulu untuk mendesentralisasikan dimaksudkan untuk mengeser otoritas 

(kewenagan) dari dewan pendidikan yang besar dan sentral kepada dewan-

dewan pendidikan yang lebih kecil dan lokal… untuk mengantikan suatu 

birokrasi dengan yang lain. Reformasi yang telah lampau menghindari 

pemindahan kekuatan dan kekuasaan kekawasan sekolah… manajemen 

berbasis sekolah berbeda …. Ia mengubah seluruh sistem distrik dan 

organisasi sekolah, dan menstrukturalisasikan hanya peran yang distrik). 
 

Pendapat Nanagn Fatah : MBS merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk 

mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala 

sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah 

yang mencakup guru, siswa, kominte, sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. 

Selanjutnya, Candoli dalam Abu-Duhou mendefenisikan MBS,Sebagai berikut : 

…a way for forcing individual their jurisdiction and attending their school.  

The concept suggest that, when individual schools are charged with the total 

development of educational programmes aimed at serving the needs og the 

children in attendance at that Prticultural school, the school personnel will 

develop more congent programmes because the know the student and their 

needs.. 
 



 

 

Salah satu cara untuk memaksa individu sekolah-sekolah agar bertangung jawab 

terhadap apa yang terjadi pada anak-anak yang ada di bawah kekuasaan mereka dan 

memasuki sekolah mereka. konsep ini menyarankan bahwa individu sekolah-sekolah diberi 

tanggungjawab penuh untuk mengembangkan  program pendidikan yang dimaksud dalam 

melayani kebutuhan anak-anak yang memasuki sekolah itu, maka personel sekolah akan 

mengembangkan program lebih mantap karena mereka menegenal siswa dan 

kebeutuhanya. 

Lebih jauh Bedjo Sudjanto menitik beratkan dari sudut pandang keterkaitan 

kebijakan : MBS dengan unsure masyarakat merupakan model manajemen pendidikan 

yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Di samping itu, MBS juga 

mendorong penegmbalian keputusan partisipatif yang melibatkan lansung semua warga 

sekolah yang dilayani dengan selaras pada kebijakan nasional pendidikan. 

Pendekatan MBS ini sebenarnya telah berkembang cukup lama, tetapi merupakan 

hal yang baru bagi Negara Indonesia. Pada 1988 American Association Of School 

Administratos, Natoinal Association Of Elementarry School Principals, and Natoinal 

Associationof Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul School Based 

management, a strategy for better learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh 

ketidakpuasan sebagian pengelola pendidikan yang tingkat bawah (sekolah) Kepala 

sekolah merasa tak berdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap 

kontek pendidikan semakin dikerdilakn denagn rutinitas urusan birokrasi yang 

mengumpulkan kreativitas berinovasi.  Manajemen berbasis sekolah telah dikembangkan 

ditempat-tempat seperti inggris atau seperti Selandia Baru atau Victoria, Australia atau di 

beberapa sistem sekolah yang besar) di Kanada dan Amerika dimana terdapat pengalaman 

sejenis selama lebih dari satu decade. 

Manajemen Berbasi Sekolah (MBS) atau school based menegement, (SBM) 

merupakan istilah yang baru di NKRI sering dengan desentralisasi pendidikan. Istilah ini 

pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai dipertanyakan relevansi 

pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Dari berbagai 

pendapat dan pandagan ahli tersebut diatas, dapat diapahami bahwa Manajement Berbasis 

Sekolah (MBS) adalah suatu bentuk dan model pendidikan yang seharusnya di lakukan 

oleh masing-masing sekolah tanpa adanya tekanan dari unsure pemerintahan. Denagn 

demikian penerkan MBS di harapakan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan 

peranserta masyarakat sesuai kondisi mesing-masing dapat menerapkan metode yang tepat 

dan input lain yang tepat pula sesuai dengan lingkungan dan kontek sosial budaya di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  sehingga semua input terdapat guna 

dan tepat sasaran. Apalagi semenjak lahirnya UU RI.No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah 

daerah yang mejadi wujud otonomi daerah dan tentu saja berimbas kepada otonomi 

pendidikan  baik tingkat Kabupaten/kota  dan menurut Usman akhirnya berdampak sampai 

pada sekolah. Sehingga Depdiknas terdorong untu melakukan reorientasi menejemen 

sekolah dari manajemen pendidikan berbasis pusat menjadi manajemen berbasis sekolah 

/MBS (school Based Management /SBM) atau disebut juga sebagai Site based management 

yang diterapkan menjadi MBS. 

Sehingga tentu saja jika MBS ini berhasil dengan baik ada beberapa prinsip yang 

perlu diperhatikan dalam melaksanakan MBS anatara lain : 1) Komitmen, kepala sekolah 

dan warga sekolah harus memepunyai komitmen yang kuat dalam upaya mengerakan 

semua warga sekolah untuk ber-MBS ; 2) Kesiapan, semua warga sekolah harus siap fisik 
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dan mental untuk ber-MBS; 3) Keterlibatan, pendidikan yang efektif yang melibatkan 

semua pihak dalam mendidik anak; 4) Kelembagaan, sekolah sebagai lembaga adalah unit 

yang terpenting bagi pendidikan yang efektif ;5) Keputusan, segala keputusan sekolah 

dibuat oleh pihak yang mengerti tentang pendidikan ;6) Kesadaran, guru-guru harus 

memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan 

kurikulum; 7) Kemandirian, sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian 

dalam membuat keputusan pengalokasian dana; 7) Ketahanan, perubahan akan bertahan 

lebih lama apabila melibatkan stake holder sekolah. Menurut Usman, Indikator MBS sudah 

berhasil disekolah ditunjukan oleh beberapa hal : 1) Adanya kemandirian sekolah yang 

kuat ;2) Adanya kemintraan sekolah yang efektif ; 3) Adanya partisipasi yang kuat dari 

masyarakat ;4) Adanya keterbukaan yang bertanggung jawab dan meluas dari pihak 

sekolah dan masyarakat; 5) Adanya akuntabilitas yang dipertangung jawabkan oleh 

sekolah. 

 

4.0 MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM MENEJEMEN SEKOLAH 

SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN 

Sebagaimana yang telah diuraiakan di atas bahwa MBS lain seiring dengan lahirnya UU 

RI. No. 22 Tahun 1999 yang kemudian telah direvisi denagn lahirnya UU No. 33 Tahun 

2004 tentang pemerintah daerah yang menjadi wujud otonomi daerah dan tentu saja 

berimbas pada otonomi pendidikan baik tingkat Kabupaten/kota dan menurut Usaman 

akhirnya berdampak samapai pada sekolah. Kemudian reformasi pendidikan juga ditandai 

dengan lahirnya UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasioanal. Kemudian 

kedua undang-undang tersebut membawa perspektif baru yang amat revolusionisme dalam 

konteks perbaikan sektor pendidikan sebagai urusan publik dan urusan masyarakat secara 

umum dengan mengurangi otoritas pemerintah baik dalam kebajikan kurikulum, 

manajemen maupun berbagi kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri. 

Otonomi daerah bidang pendidikan antara lain didasarkan pada permasalahan-

permasalahan pendidikan yang terjadi selama ini iaitu : pertama, kurang terkoordinasinya 

pengelolaan pendifian anatara instansi (Depag, Diknas, Premda), kedua kebikajalan 

pendidikan (isi, misi,dst) yang tersentralisasi, perencanaan top down, ketiga manajemen 

sekolah tidak efektif, kepala sekolah kurang otonom.  Sementara pelakanaan otonom 

daerah sedang dalam proses penataan, bidang pendidikan perlu melangkah secara proaktif 

untuk melakukan penjajakan potensi yang ada. Tanpa mengabaikan dukungan pemerintah, 

penjajakan dukungan masyarakat agaknya perlu didahulukan. Hal ini menyangkut upaya 

kepala sekolah menjalin dan meningkatkan hubungan sekolah-masyarakat dalam rangka 

penyelengaraan pendidikan sekaligus meningkatkan mutu.  

Untuk merespon permasalahan-permasalahan di atas, maka lembaga pendidikan 

dapat mengembagkan “School Based Management” (SBM) sebagai salah satu alternatif 

sekolah dalam program otonomi bidang pendidikan. Konsep dasar School Based 

Management (SBM) adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/kanwil/kedep 

ke level sekolah. Oleh karena itu ada beberapa pakar, yang member istilah school based 

decision making and management. Dengan pengalihan wewenag pengambilan keputusan 

ke level sekolah diharpakan sekolah akan lebih mendiri dan mempu menetukan arah 

penegembangan yang sesuai denagan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat. Dalam 



 

 

bahasa lain sekolah mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat.  

Dengan program yang relevan, diharapkan sekolah akan mempu mengali partisipasi 

masyarakat untuk berperan serta dalam menegmbangkan sekolah, sehingga sekolah 

menjadi “milik” masyarakat. Disini diharapkan tumbuh “rasa memiliki” masyarakat. Oleh 

karena itu konsep Komite Sekolah, perlu dikembangkan dalam arti keanggotaan maupun 

perannya. Keanggotaan komite sekolah hendaknya mencakup masyarakat di luar orang tua 

murid. Dimasa datang akan di prediksi bahwa orang tua yang sudah tidak memiliki anak di 

sekolah, tetapi diharapkan memiliki potensi kepedulian terhadap pendidikan, sehingga 

terbentuklah sekolah yang membawa semangat demokrasi dalam perencanaan, pengelolaan 

dan evaluasi pemyelengaraan pendidikan disekolah. Di antara potensi yang memiliki 

sekolah adalah kekuatan yang ada pada masyarakat, bahwa disatu sisi Mayoritas 

masyarakat Indonesia Bergama islam yang memiliki ikatan emosional dan simbol-simbol 

keberagamaannya yang memanisfestasikan dengan menjafa dan mengembangkan simbol-

simbol tersebut, dan sekolah merupakan salah satu simbol.  

 

5.0 KESIMPULAN  

Hakikat dari otonomi daerah adalah pemberian mandat sepenuhnya kepada masyarakat 

dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri. Sementara itu dilihat dari potensi 

dan peluang sekolah sepeti disebutkan diatas, dimana sekolah sudah menjadi milik, dari, 

oleh dan untuk masyarakat, maka sekolah lebih memiliki kesiapan dibanding lembaga-

lembaga-lembaga lainya. Dengan demikian jika sekolah mempu membaca potensi dan 

peluang tersebut maka akan lebih dapat dinamis atau paling tidak akan eksis walaupun 

keberadaanya berada pada daerah kategori “miskin”. 
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