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Pengantar

Sebagai bagian dari desentralisasi tanggung jawab tata kelola ke kabupaten/kota, Pemerintah Indonesia 
mengadopsi prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) melalui Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 
(2003) yang diikuti oleh berbagai peraturan pelaksanaannya. MBS adalah bentuk tata kelola pendidikan yang 
memberikan tanggung jawab dan otoritas untuk menjalankan operasional akademis sekolah kepada kepala 
sekolah, guru-guru, dan pemangku kepentingan berbasis masyarakat setempat lainnya. Harapannya adalah 
pembuatan kebijakan pada tingkat daerah yang seringkali dilakukan bersama-sama akan menghasilkan kebijakan 
yang lebih efisien dan efektif; serta membuahkan program yang lebih sesuai dengan prioritas setempat. Semua 
ini akan bermuara pada kinerja sekolah dan prestasi siswa yang lebih baik. Demi mendorong otonomi sekolah, 
program hibah untuk sekolah, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan pada tahun 2005. BOS 
menyediakan dana yang didasarkan pada jumlah bantuan tiap siswa (Rp 400.000 per siswa pada tahun 2010 
untuk tingkat sekolah dasar) bagi seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. BOS memiliki beberapa 
ketentuan, sehingga dapat digunakan sesuai prioritas sekolah.

Karena keterbatasan lingkup riset sebelumnya tentang pelaksanaan dan dampak MBS di Indonesia selama 
sembilan tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mitra pembangunannya merasa perlu melakukan 
sebuah studi yang bertujuan untuk (1) memberikan laporan status kuantitatif dan kualitatif nasional tentang 
pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, (2) mengidentifikasi faktor yang berkaitan dengan keberhasilan MBS 
dan (3) mengukur dampak MBS terhadap prestasi siswa.

Studi tersebut dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011. Ringkasan ini memberikan rincian yang padat tentang 
status pelaksanaan manajamen berbasis sekolah di Indonesia. Studi ini dilaksanakan melalui wawancara 
dengan kepala sekolah, guru, anggota komite sekolah dan orang tua di 400 sekolah dasar; survei ke staf dinas 
pendidikan di 54 kabupaten dan studi kasus di 40 sekolah subsampel. Kami berharap bahwa temuan-temuan 
dalam studi ini akan menarik perhatian Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunannya, serta administrator 
pendidikan, kepala sekolah, guru dan semua pihak di Indonesia dan tempat lain yang sedang melaksanakan atau 
mempertimbangkan untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah.
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Program Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah 
di Indonesia

Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan desentralisasi tata kelola sistem pendidikan dasar 
dan menengah sebagai bagian dari pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 
(kabupaten/kota). Sekolah-sekolah diberi otoritas untuk mengelola operasional mereka secara mandiri sesuai 
dengan kebutuhan siswa dan pihak sekolah diminta turut melibatkan masyarakat setempat untuk memperbaiki 
kualitas pendidikan. Bentuk manajemen sekolah yang tak lagi mengacu pada pusat ini sering disebut sebagai 
manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS memerlukan perubahan mendasar pada cara pandang tentang sekolah 
dan perbaikan penting dalam hal kapasitas kepala sekolah dan guru dalam memimpin, mengembangkan 
alternatif program untuk memenuhi kebutuhan pendidikan setempat, serta melibatkan para orang tua dan 
masyarakat dalam tata kelola sekolah, serta melibatkan pula anggota masyarakat dalam manajemen sekolah.

Program MBS telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk, baik di negara maju maupun di negara berkembang, 
namun jarang diselenggarakan secara nasional seperti di Indonesia. Ada dua dimensi perbedaan program ini, 
yaitu (1) cakupan tanggung jawab dan otoritas yang diberikan pada tingkat lokal dan (2) kepada siapa otoritas 
tersebut diserahkan, contohnya sekolah, komite di luar sekolah, atau lembaga independen lain.

Otoritas dapat diserahkan kepada satu, beberapa atau seluruh komponen operasional sekolah, termasuk 
alokasi anggaran sekolah, merekrut dan memberhentikan kepala sekolah dan guru, menetapkan kurikulum, 
memilih buku pelajaran dan materi pengajaran, memperbaiki infrastruktur fasilitas belajar-mengajar, serta 
mengembangkan dan melaksanakan program akademis dan ekstrakurikuler yang diinginkan. Sebagian program 
MBS mendelegasikan wewenang atas seluruh hal tersebut, sementara program MBS lain hanya mendelegasikan  
wewenang atas sebagian hal kecil; yang paling sering adalah menyerahkan wewenang untuk merekrut dan 
memberhentikan kepala sekolah dan guru, serta menetapkan kurikulum kepada pemerintah kabupaten/kota 
atau pemerintah pusat.

Kemudian, wewenang dapat diserahkan kepada salah satu atau gabungan dari kepala sekolah, guru, orang tua, 
dan masyarakat. Jika diserahkan ke masyarakat, biasanya melalui pihak penengah seperti dewan atau komite 
sekolah. Sebagian program MBS dapat memberikan wewenang atas operasional sekolah tertentu kepada kepala 
sekolah, di bawah pengawasan orang tua (melalui komite sekolah). Program lain menyerahkan wewenang 
sepenuhnya kepada komite sekolah, baik yang dipilih maupun ditunjuk. Kemudian, dana sekolah langsung 
dialokasikan kepada pihak yang mendapatkan wewenang tersebut.

Tujuan program MBS di Indonesia adalah memberikan sebagian besar otonomi kepada sekolah dan mendorong 
partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sekolah. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 
menyatakan: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 
dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”1 

Undang-undang tersebut lebih jauh mengharapkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan 
sekolah: “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, 
organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian 
mutu pelayanan pendidikan.”2 Undang-undang tersebut juga menjelaskan wewenang yang diserahkan kepada 
sekolah dengan menyatakan bahwa “Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan 

1   Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, Pasal 51; “madrasah” adalah lembaga pendidikan berlandaskan agama Islam
2   Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003, Pasal 54
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melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar 
nasional pendidikan.”3 Pemerintah pusat tetap memiliki wewenang merekrut guru pegawai negeri sipil (PNS).

Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam MBS, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 
memberikan mandat pembentukan komite sekolah sebagai badan otonomi yang menyediakan wadah bagi 
partisipasi masyarakat setempat dalam pendidikan dan menciptakan kondisi bagi transparansi dan akuntabilitas. 
Komite tersebut diberi peran sebagi penasihat untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan dan program 
sekolah. Mereka juga diberi peran pendukung dalam urusan keuangan; peran pengawas demi transparansi dan 
akuntabilitas; dan peran penengah antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya.4

Komite sekolah juga diharapkan mampu menjalankan berbagai fungsi, antara lain:
•	 Memberikan	masukan	dan	rekomendasi	terhadap	kebijakan	dan	program	pendidikan,	rencana	anggaran	

sekolah, pengembangan fasilitas, pelatihan guru, dan urusan sekolah lainnya,
•	 Meningkatkan	perhatian	dan	komitmen	masyarakat	terhadap	pendidikan	berkualitas,
•	 Memotivasi	orang	tua	untuk	berpartisipasi	dalam	pendidikan	anak-anak	mereka,
•	 Mengumpulkan	uang	untuk	mendukung	pendidikan,
•	 Melakukan	evaluasi	dan	mengawasi	kebijakan	pendidikan	dan	pelaksanaan	program	pendidikan.

Orang tua, pakar pendidikan, sektor bisnis/industri, organisasi profesi pendidikan, alumni dan pelajar serta 
tokoh penting masyarakat dapat menjadi anggota komite sekolah (KS), yang jumlahnya tidak boleh kurang dari 
sembilan orang. Ketua KS bisa siapa saja, namun kepala sekolah tidak bisa menjadi ketuanya. Ketua dipilih oleh 
anggota KS yang tidak menerima uang atau kompensasi lain.

Untuk memastikan bahwa pembentukan keanggotaan KS bersifat terbuka dan demokratis, pemerintah 
menentukan prosesnya melalui komite persiapan yang terdiri dari lima anggota, termasuk kepala sekolah dan 
perwakilan guru dan orang tua, kemudian memilih kandidat potensial anggota komite sekolah. Keanggotaan 
kepala sekolah dalam komite persiapan memberinya peran dominan dalam memilih anggota komite. Pemilihan 
kemudian diadakan untuk memilih anggota komite sekolah dari kandidat yang ada. 

Pada tahun 2005, standar umum kegiatan MBS ditetapkan agar sekolah turut berperan dan bertanggung jawab 
dalam kegiatan ini (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2007). Standar tersebut memandu sekolah 
dan madrasah untuk membentuk visi, misi dan tujuan sekolah berdasarkan masukan dari seluruh pemangku 
kepentingan, termasuk komite sekolah. Visi, misi dan tujuan tersebut diputuskan dalam rapat dewan guru yang 
dipimpin oleh kepala sekolah. Sekolah kemudian diminta untuk mengembangkan rencana jangka menengah 
empat tahunan dan rencana tahunan. Rencana jangka menengah memuat berbagai target kualitas lulusan 
dan perbaikan program untuk meningkatkan kualitas lulusan. Rencana tahunan berisi urusan manajerial, yang 
meliputi masalah kesiswaan, kurikulum dan kegiatan belajar, staf guru dan pengembangan mereka, fasilitas dan 
infrastruktur, investasi dan keuangan, budaya dan lingkungan sekolah, partisipasi publik dan kemitraan, serta 
program lain yang mengarah ke perbaikan kualitas dan pengembangan. Dua rencana tersebut dan kalender 
sekolah disiapkan berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan kemudian disepakati dalam 
rapat dewan guru, dengan pertimbangan komite sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan setempat. 
Rencana tersebut juga harus dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan.

Panduan tersebut juga mengarahkan sekolah untuk melakukan evaluasi mandiri demi memperbaiki kualitas 
pendidikan. Contohnya, mengajak sekolah mengembangkan metode evaluasi untuk mendiagnosa masalah dan 

3 Undang-undang Pendidikan Nasional 2003, Pasal 55
4 Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002, Lampiran
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memberikan umpan balik bagi perbaikan yang sedang berjalan. Sekolah juga diajak mengembangkan sistem 
manajemen informasi yang layak demi mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, komite sekolah diharapkan dapat memantau manajemen sekolah 
secara rutin dan teratur dengan mengawasi manajemen akademis yang dijalankan kepala sekolah dan dinas 
pendidikan. Sekolah juga diwajibkan menugaskan guru untuk menanggapi keluhan dan permintaan informasi 
dari publik.

Pada tahun 2005, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan agar dapat lebih mendukung 
otonomi sekolah dengan menyediakan sumber daya berupa dana bantuan langsung (block grant) yang dapat 
mereka gunakan sesuai prioritas sekolah. Besaran dana bantuan tersebut ditentukan berdasarkan angka 
partisipasi sekolah dengan jumlah tetap per siswa bagi seluruh siswa SD dan SMP. Tujuan lebih jauh dari program 
BOS adalah memperbaiki akses pendidikan melalui pembebasan uang sekolah bagi siswa tak mampu.

Fungsi utama komite sekolah adalah terlibat dalam pengelolaan dana BOS dengan tim pengelola BOS. Ketua 
komite sekolah dan bendaharanya harus menandatangani alokasi BOS dan alokasi tersebut harus ditempel 
di papan pengumuman sekolah yang mudah dilihat umum. Sekolah juga diharuskan menyerahkan laporan 
setiap kuartal yang berisikan tentang pengeluaran sekolah kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Seperti 
yang telah disinggung sebelumnya, sebagai upaya mengintegrasikan program BOS dan MBS, sekolah harus 
mengembangkan anggaran tahunan yang menyertakan alokasi dana BOS di dalamnya.

Meskipun peraturan menetapkan bahwa dewan guru bertanggung jawab menyetujui keputusan penting, 
panduan di atas tetap kurang jelas dibandingkan wewenang nyata yang dimilikinya. Panduan tersebut juga 
menyatakan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab menetapkan visi dan tujuan sekolah, merancang rencana 
dan menetapkan anggaran. Selain itu, kepala sekolah hanya diarahkan untuk melibatkan guru dan komite sekolah 
untuk menetapkan keputusan penting, namun tidak membiarkan dewan guru mengambil keputusan. Hal lain 
yang kurang jelas adalah peran dinas pendidikan kabupaten/kota, yang diarahkan untuk mengesahkan rencana 
dan melakukan koordinasi serta pengawasan pengembangan kurikulum sekolah. Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, dengan kata lain, belum mengklarifikasi derajat wewenang yang diserahkan kepada sekolah, 
dengan bahasa sesuai standar yang dapat mendorong dinas pendidikan untuk terus bertindak tegas terhadap 
sekolah.

Singkatnya, Barrera-Osorio et al., 2009 membandingkan berbagai program MBS pada suatu kontinum yang 
menunjukkan bahwa program MBS yang lemah bercirikan sekolah memiliki wewenang atas beberapa tanggung 
jawab dan partisipasi orang tua dan masyarakat yang terbatas, sedangkan program MBS yang kuat bercirikan 
sekolah memiliki wewenang atas seluruh operasional sekolah, dan orang tua atau komite sekolah berperan 
dalam pengambilan keputusan sekolah. Pada kontinum ini, bentuk MBS di Indonesia dapat digolongkan sebagai 
“sedang” (moderate). Pada dimensi penyerahan wewenang ke sekolah, sekolah Indonesia memiliki wewenang 
de jure terhadap nyaris seluruh operasional sekolah, kecuali dua hal: merekrut dan memberhentikan guru 
serta memperbaiki fasilitas, seperti menambahkan perpustakaan, laboratorium atau ruang kelas. Pada dimensi 
penyerahan otonomi, kepala sekolah diberi wewenang atas operasional sekolah, sementara komite sekolah tidak 
memiliki peran dan kendali terhadap sumber daya. 

Meski memiliki peringkat “sedang” dan proses desentralisasi masih kurang jelas, program MBS adalah sebuah 
upaya luar biasa untuk mengakhiri penguasaan pusat terhadap daerah, dan dominasi pemerintah pusat 
terhadap penguasa daerah.  Di Indonesia, penguasaan pusat terhadap daerah adalah sesuatu yang sudah terjadi 
sejak lama, birokratis dan telah menjadi budaya. Hal ini sangat luar biasa, mengingat karakter negara Indonesia 
yang berpenduduk padat dan memiliki beragam budaya, ditambah dengan sistem pendidikan yang sangat 
rumit dan berskala besar. 

Pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah
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Grafik 1.  Kerangka kerja untuk Analisis Praktik MBS

Pelaksanaan MBS mensyaratkan agar sekolah dan pemangku kepentingan mengubah perilaku dan praktik mereka, 
termasuk cara melibatkan diri dalam kegiatan yang tak pernah mereka lakukan sebelumnya, seperti merencanakan 
dan mengembangkan kurikulum atau program akademis. Mendorong perubahan seperti itu, terutama di sekolah, 
sangat rumit dan sulit, khususnya di sekolah-sekolah dengan kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat yang 
memberikan tanggapan yang berbeda-beda dan dilandasi bermacam-macam insentif (Berends, Bodilly and Kirby, 
2002).

Melihat rujukan seputar MBS, Grafik 1 menunjukkan kerangka kerja untuk menggambarkan dan mengevaluasi 
status pelaksanaan MBS di Indonesia. Paragraf-paragraf berikut merinci setiap komponen kerangka kerja ini.

Kerangka Kerja Konseptual untuk Menganalisis 
MBS di Indonesia
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Pelaksanaan MBS telah berlangsung selama sembilan tahun terakhir. Selama itu, sekolah mungkin telah 
mengambil keputusan yang berbeda-beda tentang komponen MBS yang mereka jalankan dan dengan siapa 
mereka berkonsultasi dalam pengambilan keputusan (Cuban, 1998). Gabungan dari berbagai keputusan tersebut 
mempengaruhi konsistensi, tingkat dan kualitas pelaksanaan MBS di Indonesia. Sehingga, status pelaksanaannya 
dapat diukur melalui seperangkat indikator yang sesuai dengan persyaratan, standar dan peraturan MBS yang 
ditetapkan pemerintah pusat, yang terdiri dari empat indikator berikut:

1. Indikator pelaksanaan struktur manajerial melihat antara lain apakah sekolah telah membentuk komite 
atau tim yang diperlukan (misalnya, komite sekolah atau dewan guru) dengan komposisi anggota sesuai 
aturan, apakah anggota komite dipilih dan bagaimana frekuensi rapat.

2. Indikator otonomi menunjukkan apakah kepala sekolah dan guru memiliki persepsi bahwa mereka 
memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan tentang operasional sekolah yang penting 
dan masalah akademis.

3. Indikator keterlibatan pemangku kepentingan antara lain mengukur seberapa jauh partisipasi kepala 
sekolah, guru, anggota komite sekolah, orang tua, masyarakat dan dinas pendidikan kabupaten/
kota dalam pengambilan keputusan sekolah; pengaruh setiap pemangku kepentingan ini terhadap 
masalah sekolah; seberapa jauh orang tua memanfaatkan pilihan mereka; dan tekanan orang tua untuk 
memperbaiki kualitas pendidikan.

4. Indikator akuntabilitas dan transparansi antara lain mengukur pemantauan dinas pendidikan kabupaten/
kota terhadap BOS dan kegiatan sekolah lainnya, frekuensi pemantauan oleh berbagai pemangku 
kepentingan, umpan balik yang diterima dan tindakan yang diambil, serta jenis informasi yang disediakan 
sekolah bagi pemangku kepentingan.

Kapasitas Sekolah
Pelaksanaan MBS – yaitu cara sekolah mengatur dirinya serta mengatur keputusan yang mereka buat – akan 
bergantung pada jumlah sumber dana bebas (discretionary resources) yang ada bagi sekolah (Walker, 2000; 
Glennan, 1998). Pemahaman dan pengetahuan kepala sekolah tentang MBS, kualifikasi mereka, kapasitas dan 
gaya kepemimpinan mereka juga dapat mempengaruhi bagaimana MBS dilaksanakan dan seberapa jauh 
pelaksanaan MBS tersebut bersifat partisipatif (Fullan, 2001; Lindle, 1996; Osalov, 1994). Kepala sekolah tak 
hanya menjadi  manajer sekolah—mereka biasanya menjadi pengambil kebijakan utama dan menjadi pihak 
yang menentukan gaya partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan (Leithwood and 
Menzies, 1998). Selanjutnya, pengetahuan guru dan anggota komite sekolah tentang MBS dan cara kerjanya, 
kualifikasi mereka dan hubungan mereka dengan kepala sekolah dapat mempengaruhi keterlibatan kedua pihak 
ini dalam MBS (David, 1989; Oswald, 1995). Kelebihan dan kekurangan pengalaman dan keahlian guru untuk 
ikut serta dalam kegiatan seputar MBS seperti pembentukan visi dan perencanaan juga dapat mempengaruhi 
kemampuan sekolah untuk membuat perubahan yang dapat memperbaiki kualitas pendidikan (Grauwe, 2004; 
Peterson, 1991; Berends, 2000; Datnow and Castellano, 2000). 

Dukungan bagi Sekolah
Bagaimana kabupaten/kota mendukung sekolah dalam pelaksanaan MBS (contohnya menyediakan informasi, 
panduan dan pelatihan resmi tentang apa itu MBS dan cara kerjanya; memberi arahan bagi staf sekolah; dan 
memantau kegiatan sekolah) dapat berdampak pada pelaksanaan MBS di tingkat sekolah (Fullan 2001; Caldwell 
and Wood, 1988; Levine 1991). Panduan yang jelas dan rinci mengenai peran, prosedur dan harapan bagi seluruh 
pemangku kepentingan (Stine, 1992; Allen and Glickman, 1992), serta memperkuat individu dan kapasitas 
sekolah melalui pelatihan dan pengembangan profesional untuk berperan dalam kegiatan terkait MBS, seperti 
penilaian kebutuhan, perencanaan serta rintisan perubahan kurikulum dan pengajaran (Ravitch and Viteritti, 
1997) merupakan hal-hal yang sangat penting. Jumlah sumber dana bebas dari provinsi, kabupaten/kota serta 

Status Pelaksanaan MBS

Pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah
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sumber daya keuangan dan sumber daya dalam bentuk lain (in-kind) yang diberikan kepada sekolah, selain dana 
BOS dari pusat, juga dapat berdampak pada pelaksanaan MBS.

Hasil Antara dan Akhir
Dengan adanya MBS, diharapkan keputusan yang diambil sekolah akan menjadi  efisien dan lebih sesuai dengan 
kebutuhan siswa daripada keputusan yang dibuat melalui bentuk tata kelola sekolah lainnya (Wohlstetter and 
Odden, 1992; Caldwell, 2005). Keputusan tersebut harus tercermin pada prioritas yang ditetapkan sekolah, dalam 
alokasi sumber dana bebas (discretionary resources) untuk mendukung prioritas tersebut, bahan dan perangkat 
pengajaran yang dimiliki guru dan siswa, pilihan kurikulum, kehadiran guru/siswa, metode pengajaran yang 
digunakan di kelas, dan kepuasan orang tua akan hasilnya. Pada akhirnya, semua keputusan dan praktik ini 
diharapkan dapat memperbaiki kemampuan belajar siswa (Barrera-Osorio et al., 2009; Leithwood and Menzies, 
1988).

Kotak 1 menggambarkan secara singkat riset yang diadakan untuk menganalisis pelaksanaan MBS di Indonesia. 
Hasil setiap komponen dari kerangka kerja konseptual ada di bawahnya.

Studi ini memiliki empat tujuan:
•	 Melaksanakan	kajian	formatif	terhadap	pelaksanaan	MBS
•	 Menghubungkan	 hasil	 antara	 MBS	 (otonomi,	 partisipasi	 dan	 transparansi)	 dengan	 karakteristik	

kabupaten/kota,	sekolah,	guru	dan	masyarakat
•	 Menganalisis	dampak	MBS	dan	faktor	lain	dari	sekolah	pada	prestasi	siswa
•	 Memberi	rekomendasi	untuk	intervensi	kebijakan	dan	riset	di	masa	depan

Untuk	menjawab	berbagai	hal	di	atas,	tim	riset	melakukan	survei	terhadap	kepala	sekolah,	guru,	komite	
sekolah	dan	orang	 tua	dengan	 sampel	 acak	di	 54	dari	 470	 kabupaten/kota	 yang	diambil	 dari	 ketujuh	
wilayah	 di	 Indonesia.	 Dari	 seluruh	 kabupaten/kota	 terpilih,	 diambil	 sampel	 acak	 sekolah	 sebanyak	 2	
persen.	Sampel	tersebut	dipertimbangkan	agar	dapat	mewakili	sekolah	dasar	di	seluruh	Indonesia.	Pada	
setiap	 sekolah	 yang	 terpilih,	 tim	 riset	 melakukan	 survei	 terhadap	 kepala	 sekolah,	 enam	 guru	 (dipilih	
secara	acak,	 satu	guru	per	 tingkat	kelas),	 ketua	dan	satu	anggota	komite	 sekolah	 (dipilih	 secara	acak),	
dan	enam	orang	tua	(dipilih	secara	acak,	satu	orang	per	tingkat	kelas).	Selain	itu,	di	setiap	54	kabupaten/
kota	tim	survei	mewawancarai	bupati/walikota	dan	satu	camat	yang	dipilih	secara	acak,	kepala	dewan	
pendidikan	kabupaten,	dan	koordinator	pengawas	sekolah.	Responden	disurvei	secara	tatap	muka	pada	
bulan	April	dan	Mei	2010.	Tim	tersebut	juga	mengembangkan	dan	memberikan	tes	Bahasa	Indonesia	dan	
Matematika	pada	siswa	kelas	5	di	setiap	sekolah	yang	disurvei.

Survei	 dilengkapi	 dengan	 studi	 kasus	mendalam	 terhadap	 40	 sekolah	 yang	menjadi	 subsampel,	 yang	
dipilih	 secara	 acak	 dan	 melalui	 proses	 stratifikasi.	 Dengan	 alasan	 logistik,	 proses	 sampling	 terhadap	
sekolah	yang	menjadi	bahan	studi	kasus	dibatasi	di	tiga	wilayah	di	Jawa,	Sulawesi,	dan	Sumatera.	Di	setiap	
sekolah,	 kepala	 sekolah	diwawancarai	 dan	diadakan	diskusi	 kelompok	 terpusat	 (focus group discussion) 
dengan	 maksimal	 empat	 guru	 dan	 empat	 orang	 tua	 (yang	 juga	 dipilih	 secara	 acak),	 komite	 sekolah	
(ketuanya	serta	tiga	anggota	yang	dipilih	secara	acak),	serta	anggota	tim	BOS.	

Kotak 1.  Tujuan dan Rancangan Asesmen Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
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Status Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
Berkaitan dengan komponen utama kerangka kerja MBS – yaitu 
status terkini dari pelaksanaan MBS – hasil riset memberikan 
informasi tentang indikator-indikator berikut:

Struktur Manajerial Sekolah
Untuk mendukung MBS dan mendorong partisipasi 
pemangku kepentingan yang lebih luas, pemerintah pusat 
mewajibkan sekolah membentuk komite sekolah dan tim BOS 
serta memberikan panduan terhadap jumlah anggota dan 
keanggotaannya. Pemerintah pusat juga meminta sekolah 
melibatkan dewan guru untuk menyetujui rencana jangka 
menengah dan rencana tahunan sekolah. Di luar persyaratan 
tersebut, kepala sekolah, yang posisinya setara dengan direktur 
eksekutif sebuah sekolah, dapat membentuk komite lain untuk 
membantunya mengelola sekolah. Sejauh mana kepala sekolah 
melakukan hal tersebut dapat menunjukkan keinginan mereka 
untuk memaksimalkan peran serta pemangku kepentingan 
dalam urusan sekolah.

Struktur manajerial MBS dilaporkan telah ada di sebagian besar sekolah. Sebagian besar sekolah membentuk 
seluruh komite sesuai mandat dari pemerintah pusat, dan sebagian sekolah membentuk komite tambahan yang 
memiliki tujuan khusus. Seperti yang diwajibkan, sebagian besar sekolah (98 persen) sudah memiliki komite 
sekolah pada tahun 2010. Sekitar dua pertiga dari sekolah tersebut telah membentuk tim BOS dan separuh dari 
sekolah tersebut membentuk dewan guru seperti yang diwajibkan. Selain itu, ada cukup banyak sekolah yang 
membentuk kelompok kerja guru yang membantu mempersiapkan rencana empat tahun (65 persen), tim MBS 
(54 persen), dan tim anggaran sekolah (37 persen).

Orang tua mendominasi komite sekolah. Komite sekolah memiliki rata-rata anggota sebanyak 8,3 orang, 
sementara aturan pemerintah pusat mewajibkan minimal sembilan anggota. Di seluruh Indonesia, tiga perempat 
anggota komite sekolah adalah orang tua, masyarakat dan perwakilan dewan desa sebanyak 20 persen dari 
komite sekolah, sementara guru sekitar 4 persen.

Pemilihan anggota komite sekolah tidak terbuka seperti arahan pemerintah pusat. Umumnya, kurang dari 15 
persen ketua dan kurang dari 25 persen anggota komite sekolah mengaku dipilih. Pada tahun 2010 pemilihan ketua 
dan anggota komisi sekolah umumnya dilakukan berdasarkan  konsensus dan selebihnya melalui penunjukan, 
biasanya oleh kepala sekolah. Anggota komite sekolah di pedesaan kemungkinan besar mengajukan diri secara 
sukarela, sedangkan anggota komite sekolah di perkotaan pada umumnya dipilih berdasarkan konsensus.

Interaksi antara kepala sekolah dan staf dinas pendidikan lebih sering terjadi dibandingkan interaksi antara kepala 
sekolah dan komite sekolah. Frekuensi pertemuan yang diadakan sendiri oleh tim dan komite sekolah serta 
dengan pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, adalah salah satu indikator tingkat keterlibatan mereka 
pada urusan sekolah. Kepala sekolah paling sering bertemu dengan staf dinas pendidikan  dan dewan guru, rata-
rata sekali sebulan pada tahun ajaran 2009-2010. Hal ini berarti konsultasi antara ketiga pemangku kepentingan 
tersebut bersifat rutin (Grafik 2). Hal ini juga menunjukkan ketergantungan kepala sekolah pada masukan dan 
pengawasan dinas  pendidikan. Komite sekolah relatif jarang mengadakan rapat sendiri atau dengan tim sekolah 
lain. Tim BOS bertemu setiap kuartal sesuai jadwal mereka. Ketua komite sekolah melaporkan bahwa selama 
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Dukungan 
bagi 

Sekolah

Status Pelaksanaan MBS

Pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah

Kapasitas 
Sekolah 

untuk Melak-
sanakan



8

tahun ajaran 2009-2010 frekuensi rata-rata pertemuan mereka dengan kepala sekolah adalah 2,5 kali dalam 
setahun. Anggota komite sekolah melaporkan bahwa frekuensi rapat mereka adalah dari nol hingga tiga kali 
setahun, atau rata-rata 1,5 kali selama tahun ajaran 2009-2010. Biasanya, anggota komite sekolah akan bertemu 
pada acara sekolah yang penting dan saat itu seluruh orang tua juga diundang, seperti saat awal tahun ajaran 
baru, pembagian rapor, atau pada akhir tahun. Peserta diskusi kelompok terpusat dari komite sekolah mengatakan 
bahwa rapat antara kepala sekolah dan komite sekolah dalam formasi lengkap jarang terjadi dan hanya terjadi jika 
diminta oleh kepala sekolah.

Otonomi
Sebagian besar kepala sekolah menganggap mereka memiliki otonomi atas operasional, anggaran dan program 
di sekolahnya, dan keputusan tentang pengajaran yang sejalan dengan tujuan desentralisasi tata kelola 
pemerintahan dari pemerintah pusat. Sebagian besar guru juga mengatakan bahwa mereka memiliki otonomi 
penuh di kelasnya, termasuk otonomi tentang pilihan metode pengajaran, pengelompokan siswa, dan urutan 
pengajaran kurikulum. Meski mereka melaporkan memiliki otonomi untuk keputusan sekolah, kepala sekolah 
juga melaporkan mereka tidak memanfaatkannya untuk melakukan perubahan penting di bidang program 
pendidikan atau pengajaran. Jika guru melakukan perubahan di bidang tersebut, mereka akan minta persetujuan 
pengawas sekolah atau staf dinas pendidikan  yang berwenang. Salah satu indikator keengganan sekolah untuk 
memutuskan sendiri perubahan di atas adalah keseragaman yang nyaris sempurna antara tujuan sekolah dengan 
prioritas dan tindakan yang diambil untuk memperbaiki prestasi siswa. Temuan ini selaras dengan laporan tentang 
tingginya tingkat pengaruh dinas pendidikan terhadap seluruh keputusan program dan manajerial sekolah, 
termasuk mengenai pilihan buku teks dan kurikulum.

Grafik 2.  Rapat antar kepala sekolah dan komite sekolah lengkap jarang terjadi
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Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Meskipun panduan pelaksanaan MBS dari pusat jelas-jelas 
mengharapkan sebagian besar pemangku kepentingan 
sekolah pada tingkat lokal untuk ikut membantu 
manajemen sekolah, kenyataan yang terjadi seringkali 
berbeda (setidaknya pada 2009-2010).

Menurut kepala sekolah, guru dan ketua komite sekolah, 
keputusan sekolah dibuat berdasarkan konsensus. Seperti 
yang dilaporkan kepala sekolah, keputusan operasional 
sekolah biasanya dibuat secara konsensus antara kepala 
sekolah dan berbagai pemangku kepentingan (lihat Grafik 3). Kecenderungan kepala sekolah melibatkan pihak 
lain dan bersama-sama membuat keputusan didukung oleh guru dan ketua komite sekolah. Hampir seluruh 
ketua komite sekolah yang disurvei (94 persen) setuju bahwa kepala sekolah mereka bergantung pada konsensus 
saat membuat keputusan. Sebagian besar guru yang disurvei pun (96 persen) setuju bahwa kepala sekolah 
mereka membentuk tim untuk membagi kepemimpinan di sekolah. Kepala sekolah sering menekankan bahwa 
mereka tidak pernah mengambil keputusan  sendiri atas suatu masalah. Alasannya, mereka takut mengambil 
keputusan yang salah atau takut dianggap sombong dan otoriter.

“Jika terjadi sesuatu, kami 
membicarakannya dengan guru, serta 
komite sekolah. Lalu kami mencari 
petunjuk dari pengawas, sehingga kami 
tidak memutuskan sendiri.”

Suara: Kepala Sekolah

Grafik 3.   Seperti yang dilaporkan kepala sekolah, keputusan operasional sekolah 
 biasanya dibuat melalui konsensus

Persentase Sekolah di mana pemangku kepentingan ambil bagian dalam keputusan tentang sepuluh masalah 
sekolah, berdasarkan jenis pemangku kepentingan, 2010
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Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan tinggi.  Setelah kepala sekolah, guru dan dewan guru adalah 
pemangku kepentingan yang paling kerap dilaporkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan operasional 
sekolah. Mereka rata-rata terlibat dalam 65 persen sekolah (pada kesepuluh operasional sekolah). Menurut kepala 
sekolah, mereka sangat terlibat dalam keputusan tentang masalah pengajaran di ruang kelas, termasuk promosi 
siswa dan pemilihan buku pelajaran. Sebagian besar guru yang diwawancarai cenderung setuju bahwa mereka 
berpartisipasi secara aktif pada sebagian besar pengambilan keputusan penting di sekolah mereka. Mereka kurang 
terlibat dalam menentukan staf non-PNS. Selain keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan sekolah, guru 
dalam studi kasus ini melaporkan bahwa mereka memiliki otonomi yang besar dalam kelas mereka, meskipun 
tingkat otonominya berbeda, tergantung praktik pengajaran dalam ruang kelas. Semua guru mengatakan mereka 
tidak perlu persetujuan untuk mengubah metode pengajaran atau cara mereka mengelompokkan siswa di kelas. 
Sebagian besar guru juga mengatakan mereka tidak perlu meminta persetujuan untuk mengubah urutan pengajaran 
kurikulum. Meskipun sebagian kecil (sepertiga guru yang mengikuti diskusi kelompok terpadu) mengatakan mereka 
tidak boleh mengubah hal tersebut, dengan alasan kurikulum ditentukan oleh “yang berwenang”.

Orang tua biasanya kurang memiliki suara dalam urusan sekolah. Perilaku orang tua yang menghormati staf sekolah, 
anggapan tentang pembagian tugas yang efektif antara sekolah dan rumah, dan kurangnya jangkauan sekolah; hal-
hal ini tampaknya mencegah orang tua untuk secara efektif menggunakan suaranya dalam urusan sekolah. Orang 
tua jarang menjadi bagian dari keputusan akhir tentang sekolah (Grafik 4). Kepala sekolah menyatakan bahwa mereka 
paling sering menerima masukan dari orang tua saat menetapkan visi sekolah dan mengembangkan rencana 
tahunan sekolah (44 persen dari kepala sekolah), merencanakan perbaikan fasilitas (39 persen) dan mengalokasikan 
anggaran sekolah (38 persen).

Interaksi antara guru dan orang tua juga disebut tidak banyak terjadi. Dengan hanya sedikit pengecualian, guru yang 
menjadi bagian dari studi kasus mengatakan mereka tidak pernah menghubungi orang tua. Demikian juga, hanya 
sedikit orang tua yang mengatakan mereka menghubungi guru di luar hari pembagian rapor. Biasanya mereka 
bertemu dengan guru dari anak mereka hanya jika diundang oleh guru yang bersangkutan.

Grafik 4.  Orang tua kurang memiliki suara dalam urusan sekolah

Persentase kepala sekolah yang melaporkan bahwa orang tua memberikan masukan, berdasarkan jenis masukan, 2010
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Catatan: N = 400 kepala sekolah. 
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Bahkan komite sekolah pun – setidaknya pada saat ini– tidak menawarkan cara untuk memberikan informasi 
kegiatan sekolah bagi orang tua, apalagi menerima masukan dan pengaruh dari orang tua. Anggota komite 
sekolah yang menjadi subyek studi kasus mengatakan mereka tidak pernah mengadakan rapat dengan orang 
tua untuk mendengarkan pendapat mereka tentang sekolah atau bahkan memberikan informasi tentang 
aktivitas sekolah.

Hampir separuh dari orang tua yang disurvei 
tidak tahu bahwa sekolah anak mereka memiliki 
komite sekolah, dan lebih dari 30 persen tidak 
pernah menghadiri rapat komite sekolah atau 
pernah menerima informasi dari komite sekolah 
mereka. Para orang tua mengatakan mereka 
mendengar kegiatan sekolah dari anak-anak 
mereka. Guru menyampaikan kepada siswa 
tentang acara yang akan terjadi atau hal-hal 
yang harus dibawa ke sekolah keesokan harinya 
dan anak-anak yang akan menyampaikan hal 
itu kepada orang tuanya. 

Rendahnya partisipasi aktif komite sekolah dan orang tua, atau bahkan rendahnya kehadiran orang tua dalam 
urusan sekolah adalah karena mayoritas staf pendidikan, dari kepala sekolah hingga guru dan staf dinas 
pendidikan, merasa kurang punya tekanan dari orang tua dan masyarakat secara umum untuk memperbaiki 
prestasi siswa. Guru, meskipun mereka adalah pihak yang paling banyak memiliki kesempatan untuk berinteraksi 
dengan orang tua, ternyata menjadi pihak yang paling merasa tidak terbebani oleh tekanan dari orang tua atau 
masyarakat dalam upaya memperbaiki prestasi siswa (Tabel 1). Namun sebaliknya, pihak yang paling merasa 
terbebani oleh tekanan orang tua atau masyarakat adalah koordinator pengawas sekolah. Peran para pengawas 
sekolah  adalah memantau kinerja sekolah dan membantu memperbaikinya. 

“Ketika mereka menerima undangan, mereka 
enggan datang karena mereka (orang tua) sangat 
sibuk.”

“Rapat antara orang tua dan komite sekolah tak 
lagi diadakan karena siswa tak membayar uang 
sekolah, meskipun BOS dikelola sekolah.”

Suara: Komite Sekolah

Tabel 1.  Guru-guru paling tidak terbebani oleh tekanan dari orang tua dan masyarakat untuk   
  memperbaiki  prestasi siswa

Persentase pemangku kepentingan yang melaporkan adanya tekanan dari orang tua dan masyarakat untuk 
memperbaiki prestasi siswa menurut jenis pemangku kepentingan, 2010

Orang tua

Tanpa Tekanan (%) Tanpa Tekanan (%)Nilai Tekanan Nilai Tekanan

Pemangku 
kepentingan

Masyarakat

Bupati / Walikota

Camat

Pengawas

Ketua Dewan Pendidikan

Kepala Sekolah

Guru

37

45

24

42

37

57

1,6

1,7

2,2

1,5

1,7

1,1

39

59

26

44

48

65

1,7

1,3

2,0

1,5

1,4

0,9

Sumber: Survei Nasional MBS Bank Dunia (2010), semua survei.
Catatan: N = 400 kepala sekolah, 2.353 guru, 54 bupati/walikota, 47 camat, 54 koordinator pengawas dan 52 ketua dewan pendidikan. Nilai 
tekanan berdasarkan skala 0 hingga 4 dengan nilai 0 = tanpa tekanan, 1 = tekanan sangat lemah, 2 = tekanan lemah, 3 = tekanan tinggi, dan 
4 = tekanan sangat tinggi. 

Pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah
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Dinas pendidikan kabupaten/kota dikabarkan 
terus memberikan pengaruh yang besar terhadap 
kebijakan dan praktik sekolah. Kepala sekolah 
mengatakan mereka jarang mengambil keputusan 
tanpa meminta persetujuan dari dinas  pendidikan 
kabupaten/kota setempat, antara lain karena takut 
berbuat kesalahan atau tampak otoriter. Dinas 
pendidikan disebut memiliki pengaruh yang sama 
atau melebihi guru pada banyak bidang manajemen 
sekolah dan akademis, kecuali pengaruh pada cara 
mengajar di kelas. Dinas pendidikan dikabarkan 
memberikan pengaruh yang besar terhadap 
keputusan sekolah, yang tampaknya sesuai dengan 
pengambilan keputusan berdasarkan konsensus 
yang dipraktikkan sebagian besar kepala sekolah. 
Yang paling mencolok adalah tingginya pengaruh dinas pendidikan pada misi dan prioritas sekolah. Indikator 
lain yang menunjukkan pengaruh dinas pendidikan adalah tingginya frekuensi rapat antara kepala sekolah 
dengan staf dinas pendidikan. Pengaruh dinas pendidikan pada kebijakan dan praktik sekolah memang diakui 
dalam wawancara dengan kepala sekolah dalam studi kasus. Saat ditanya, jika bisa memilih, apakah ada kebijakan 
sekolah bidang tertentu atau praktik tertentu yang sebaiknya tidak dicampuri oleh dinas pendidikan, para kepala 
sekolah sepakat bahwa mereka menerima ketergantungan mereka terhadap arahan dari dinas pendidikan.

Hal paling penting bagi masa depan MBS di Indonesia adalah kenyataan bahwa partisipasi komite sekolah 
dalam pengambilan keputusan masih rendah. Sikap menghargai staf sekolah, kurang pengetahuan tentang 
masalah sekolah, tak punya banyak waktu, dan sempitnya pandangan kepala sekolah terhadap peran komite 
sekolah dilaporkan menjadi faktor yang membatasi partisipasi komite sekolah dalam menangani urusan 

sekolah seperti yang diharapkan oleh 
arahan MBS dari pemerintah. Kepala 
sekolah menyebutkan partisipasi komite 
sekolah dalam pengambilan keputusan 
akhir sekolah rata-rata terjadi pada 44 
persen sekolah. Seperti temuan studi 
sebelumnya, komite sekolah disebut 
sebagai pihak yang paling terlibat dalam 
urusan selain pendidikan dan pengajaran, 
antara lain perencanaan fasilitas sekolah 
serta alokasi anggaran sekolah dan dana 
BOS. Komite sekolah biasanya tidak 
menjadi pembuat keputusan dalam 
pemilihan buku pelajaran dan kurikulum 
(lihat Grafik 4).

Namun demikian, data studi kasus 
menunjukkan bahwa laporan kepala 

sekolah tentang partisipasi komite sekolah tampaknya berlebihan. Dalam diskusi kelompok terpusat (focus group 
discussion), ketua komite sekolah dan anggotanya mengatakan keterlibatan mereka dalam urusan sekolah sangat 
terbatas. Dalam menggambarkan keterlibatannya, ketua komite sekolah menggunakan frasa seperti “sebenarnya 
kami tidak terlibat”, “jangan ikut campur”, “tidak ingin proaktif”, dan “hanya mendukung”.

“..Kami perlu dibantu dinas pendidikan, 
misalnya dalam hal pemikiran dan arahan. 
Kami tidak bisa bekerja sendiri; kami masih 
perlu diarahkan dalam semua hal.”

“Kami tidak bisa dipisahkan dari dinas 
pendidikan karena mereka pembina kami. 
Setiap kali kami punya masalah, kami harus 
konsultasi dengan dinas pendidikan. Kami 
tidak pernah membantah mereka”

Suara: Kepala Sekolah

“Kami tidak mengerti masalah sekolah, mereka (guru dan 
kepala sekolah) yang lebih mengerti, jadi kami serahkan 
segalanya pada sekolah.” 

“Jika komite sekolah terlibat dalam aspek selain 
infrastruktur sekolah, hal tersebut menimbulkan 
anggapan bahwa kami tidak mempercayai guru.”

“Guru seharusnya merasa nyaman, tidak perlu diawasi 
komite sekolah. Jadi komite sekolah harus membatasi 
keterlibatan. Budaya Timur beranggapan bahwa diawasi 
itu menjengkelkan.”

Suara: Komite Sekolah
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Secara khusus, anggota komite sekolah tidak terlibat aktif dalam dua kegiatan penting. Pertama, keterlibatan 
mereka dalam alokasi dana BOS bersifat basa-basi, meski program BOS memberikan kesempatan agar komite 
sekolah berperan aktif. Dalam diskusi kelompok terpusat, anggota kelompok diskusi dari tim BOS dan komite 
sekolah pada umumnya sepakat bahwa anggota komite sekolah jarang, pun jika pernah, terlibat aktif dalam atau 
diminta pendapatnya tentang alokasi dana BOS. Yang biasanya terjadi adalah kepala sekolah dan bendahara 
sekolah, bersama dewan guru atau guru-guru tertentu, akan membuat alokasi. Setelah selesai, dokumen tersebut 
diberikan ke ketua komite sekolah untuk dimintakan tanda tangan sesuai aturan pemerintah pusat. Tidak ada 
satu pun sekolah yang sepertinya pernah meminta ketua komite sekolah untuk mengubah alokasi yang sudah 
dibuat sekolah. 

Pola serupa tentang peran pasif anggota komite 
sekolah terjadi dalam persiapan laporan tahunan 
seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah dan 
anggota komite sekolah dalam studi kasus. 
Anggota komite sekolah tidak terlibat dalam 
persiapan rencana kerja tahunan di dua pertiga 
sekolah yang terlibat dalam studi kasus. Di 
sepertiga sekolah lainnya, ketua komite sekolah 
hanya diberi tahu tentang rencana kerja tersebut. 
Namun sebaliknya guru-guru selalu mengaku  
terlibat dalam persiapan rencana tahunan.

Selain alasan yang tersirat dalam pernyataan anggota komite sekolah di atas, alasan lain seputar peran pasif 
komite sekolah dalam keputusan sekolah yang disebutkan anggota komite sekolah dan kepala sekolah adalah 
kapasitas, pengetahuan yang kurang, dan tak punya waktu. Sebagian besar orang tua dan anggota komite 
sekolah lainnya disebut terlalu sibuk bekerja, khususnya di pedesaan, sehingga tidak dapat menghadiri rapat 
sekolah pada siang hari. Lalu apabila terjadi komunikasi antara kepala sekolah dan komite sekolah, pembicaraan 
tersebut hanya dengan komite sekolah saja.

Ini tidak berarti komite sekolah tidak dianggap bermanfaat dalam banyak hal, meskipun keterlibatan mereka 
terbatas dan tidak seperti yang diharapkan standar MBS. Banyak komite sekolah dalam studi kasus ini terlibat 
dalam proyek kecil terkait perbaikan infrastruktur sekolah, seperti pembangunan pagar di sekeliling sekolah untuk 
menambah keamanan siswa, memperbaiki kamar mandi atau membangun bak air untuk meningkatkan taraf 
kebersihan, memperbaiki atap bocor, mengeraskan halaman sekolah, atau membawa bunga untuk menghias 
sekolah dan membuatnya lebih indah.

Anggota komite sekolah memandang diri mereka (seperti halnya kepala sekolah) sebagai perantara antara 
sekolah dan orang tua ketika kepala sekolah perlu berkomunikasi dengan orang tua atau memerlukan sesuatu 
dari mereka. Mereka juga melihat dirinya sebagai penyemangat untuk mendorong agar orang tua membuat 
anak-anaknya belajar lebih keras. Peran penting sebagian besar komite sekolah adalah mengumpulkan orang tua 
siswa kelas enam untuk menyampaikan rencana sekolah mempersiapkan ujian nasional bagi anak-anak mereka, 
membuat orang tua kagum pada pentingnya ujian tersebut bagi anak-anak dan reputasi sekolah, mendorong 
orang tua untuk berperan aktif dengan mengawasi jam bermain dan menonton televisi di rumah.

 “Anggota komite sekolah, mereka tidak peduli 
dan mereka tidak mau tahu. Sepanjang sekolah 
baik-baik saja, berjalan lancar, dan tidak terjadi 
apa-apa, mereka baik-baik saja.”

Suara: Kepala Sekolah 
dan anggota Komite Sekolah

Pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah
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Transparansi dan Akuntabilitas
Meskipun MBS menempatkan keputusan akademis dan manajemen sekolah di tangan staf sekolah dan 
pemangku kepentingan, MBS juga menempatkan tanggung jawab pengawasan dan pemantauan yang lebih 
besar atas keputusan-keputusan di tersebut pada dinas pendidikan, komite sekolah, orang tua dan masyarakat 
sekitar. Arahan pemerintah tentang MBS mewajibkan bahwa informasi tentang prestasi siswa, alokasi dan 
anggaran BOS, serta keputusan lain hendaknya disampaikan ke berbagai pemangku kepentingan tersebut.

Akuntabilitas dinas pendidikan dan pemantauan sekolah disebut lebih banyak dilakukan oleh pengawas 
sekolah, yang mengunjungi sekolah rata-rata lima hingga enam kali per tahun, dan juga oleh staf kecamatan, 
yang kunjungannya lebih jarang. Menurut laporan, mereka memeriksa kelengkapan laporan administrasi sekolah 
dan ruang kelas, memeriksa kelas, memantau kinerja guru, menilai keperluan pelatihan guru, mengulas dan 
menyetujui silabus pelajaran, dan memantau alokasi dana BOS. Pada akhir kunjungan, mereka memberi umpan 
balik kepada kepala sekolah dan guru tentang masalah apa pun yang mereka temukan. Namun, hampir separuh 
dari guru melaporkan mereka tidak pernah menerima umpan balik dari pengawas sekolah, sementara yang lain 
mengatakan mereka menerima umpan balik sekali hingga tiga kali setahun.

Ketika ditanya perbaikan sekolah seperti apa yang diinginkan oleh pengawas sekolah,  kepala sekolah yang masuk 
dalam studi kasus menyebutkan tiga hal dengan frekuensi yang sama: (1) meningkatkan prestasi siswa (dalam 
40 persen sekolah yang masuk dalam studi kasus), (2) meningkatkan kreativitas guru untuk menggunakan alat 
peraga visual, dan (3) meningkatkan kedisiplinan atau tingkat kehadiran guru atau siswa. Hal ini menunjukkan 
bahwa saran pengawas sekolah lebih fokus pada hal-hal yang harus dilakukan guru dan tidak pada secara 
kritis melihat bagaimana guru harus melakukannya. Prestasi siswa yang relatif masih rendah dan rendahnya 
keterlibatan orang tua dan masyarakat (meskipun dinas pendidikan memantaunya) bisa berarti bahwa tindak 
lanjut untuk perbaikan kurang efektif dan tidak berkesinambugan.

Kepala sekolah melaporkan bahwa evaluasi guru dilakukan satu kali atau lebih dalam setahun. Pada tahun ajaran 
2009-2010 ada sekitar 15 persen sekolah dengan guru-guru yang berkinerja buruk. Dua pertiga kabupaten 
melaporkan bahwa kepala sekolah mereka tidak bekerja dengan baik. Tindakan yang paling sering dilakukan 
kepala sekolah di sekolah dengan guru-guru yang tidak bekerja dengan baik adalah memberikan peringatan 
tertulis atau rujukan untuk mengikuti pelatihan. Guru-guru yang kinerjanya buruk jarang diberhentikan. Tindakan 
perbaikan yang diambil dinas pendidikan terhadap kepala sekolah yang kinerjanya buruk umumnya adalah 
memindahkan ke sekolah lain atau mengeluarkan surat peringatan. Sekitar sepertiga kabupaten menyatakan 
hanya satu kepala sekolah yang mereka turunkan pangkat atau diberhentikan akibat berkinerja buruk dalam dua 
tahun terakhir.

Komponen pendukung pelaksanaan MBS, yaitu kapasitas sekolah dan staf, termasuk sumber daya keuangan 
dan pengetahuan kepala sekolah, guru serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mempengaruhi 
pelaksanaan MBS, dan sejauh mana pelaksanaannya partisipatif serta bagaimana keputusan terkait urusan 
akademis sekolah dan keputusan lain diambil. Analisis pelaksanaan MBS mempertimbangkan sumber daya yang 
tersedia bagi sekolah untuk mendukung MBS, pemahaman pemangku kepentingan akan MBS dan kesiapan 
kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah untuk melaksanakan MBS dan mengambil keputusan secara 
mandiri.

Sumber Daya dan Kapasitas Sekolah untuk 
Melaksanakan MBS
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Hasil Akhir

Hasil Antara

Dukungan 
bagi 

Sekolah

Status Pelaksanaan MBS

Sumber Daya
Ketersediaan sumber dana bebas di setiap sekolah sangat 
berbeda. Ada sekolah yang menyatakan menerima dana 
per siswa lebih sedikit dari jatah program BOS pusat, 
sementara sekolah lain menerima jauh lebih banyak 
(Grafik 5). Sekolah tersebut menerima sumber dana 
tambahan dari pemerintah provinsi dan/atau pemerintah 
kabupaten/kota. Kontribusi dari orang tua dan sumber 
lain tidak banyak. Secara umum, sebuah sekolah rata-rata 
mendapatkan 83 persen dana bebas dari program BOS.

Grafik 5.  Sumber dana bebas yang tersedia di sekolah sangat beragam tergantung wilayah 

Rata-rata anggaran bebas sekolah per siswa, berdasarkan wilayah, tahun 2010

Sumber: Survey Nasional MBS Bank Dunia (2010), data administratif yang dilaporkan sekolah.
Catatan: N = 399 sekolah.
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Pengetahuan Pemangku Kepentingan 
tentang MBS
Pemahaman pemangku kepentingan tentang peran, 
wewenang dan tanggung jawab terhadap MBS adalah 
syarat pelaksanaan MBS yang efektif di sekolah.  Pada 
umumnya, kepala sekolah, guru dan anggota komite 
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sekolah cukup memahami tuntutan MBS terhadap mereka. Contohnya, mereka paham teori MBS dan tujuan 
umumnya (otonomi sekolah, partisipasi masyarakat), tapi mereka kurang memahami tanggung jawab dan 
tindakan yang perlu diambil demi keberhasilan MBS. Sebagian besar kepala sekolah dan anggota komite sekolah, 
contohnya, memiliki pandangan yang keliru tentang fungsi komite sekolah. Selain itu, mayoritas kepala sekolah 
mengatakan mereka tidak siap menjalankan kepemimpinan yang efektif dan melaksanakan kegiatan seputar MBS, 
seperti membuat visi untuk staf sekolah, membuat rencana perbaikan akademis sekolah dan membuat keputusan 
tentang kurikulum sekolah. 

Sebagian besar kepala sekolah dan guru 
juga tahu bahwa tujuan utama MBS adalah 
untuk memperbaiki kemampuan belajar 
siswa. Sebagian guru menambahkan 
bahwa MBS bertujuan mendorong kerja 
sama di antara berbagai pemangku 
kepentingan, yaitu sekolah, orang tua, 
dan masyarakat. Namun, pemahaman 
mereka berhenti pada tingkat umum itu 
saja. Ketika ditanya mengapa mereka tidak 
membentuk sebuah kelompok untuk 
melaksanakan MBS, mereka umumnya 
menjawab: mereka tidak melakukannya 
karena kurang memahami MBS tersebut 
terdiri dari apa saja.

Kurangnya pengetahuan kepala sekolah tentang MBS tidak mengejutkan. Hanya sekitar sepertiga kepala sekolah 
melaporkan bahwa mereka sudah mengenal MBS melalui lokakarya atau sesi sosialisasi yang diberikan oleh dinas 
pendidikan kabupaten/kota. Sebagian besar lainnya mengetahui MBS dari berbagai sumber lain, termasuk rapat 
kelompok kerja kepala sekolah dan koran.

Komite sekolah memegang peran utama dalam model MBS Indonesia. Komite ini dirancang untuk  menjadi 
kendaraan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam tata kelola dan manajemen sekolah serta diharapkan 
dapat memberikan saran kepada kepemimpinan sekolah akan operasional harian sekolah. Peran mereka luas, dari 
memberi masukan kepada perencanaan sekolah hingga pengembangan program untuk memastikan keterbukaan 
keuangan. Anggota komite sekolah harus memiliki pengetahuan tentang fungsi mereka dan pengetahuan umum 
operasional sekolah agar dapat sukses berpartisipasi dalam tata kelola sekolah. Namun riset mendapatkan temuan-
temuan berikut:

•	Anggota	komite	sekolah	memerlukan	persiapan	lebih	untuk	melaksanakan	tugasnya.	Ketua	dan	anggota	
komite sekolah menyatakan mereka hanya “agak” kompeten untuk memberikan masukan tentang kebijakan, 
anggaran dan program sekolah.

•	 Anggota	 komite	 sekolah	 kurang	 memahami	 perannya.	 Banyak	 ketua	 komite	 sekolah	 (92	 persen)	 dan	
anggotanya (87 persen) setidaknya memiliki dua pandangan yang salah tentang peran komite sekolah. 
Seperti halnya kepala sekolah, kesalahan pandangan mereka adalah bahwa komite sekolah menyetujui 
kebijakan sekolah dan membuat keputusan final.

“Saya hanya tahu teori MBS”

“Sulit juga karena kami tidak seratus persen paham 
tentang MBS. Kami hanya tahu bahwa MBS adalah 
tentang hubungan kami dengan masyarakat luas, 
itu saja. Rincian lebih lanjut tentang MBS harus 
disosialisasikan di sekolah.”

“Kami hanya tahu artinya itu (MBS), hanya di kulitnya, 
jadi kami perlu informasi cara pelaksanaan MBS.”

Suara: Kepala Sekolah dan Guru
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•	Komite	sekolah	kurang	memiliki	informasi	tentang	sekolah	mereka.	
Dibandingkan ketuanya, anggota komite sekolah kurang menerima 
informasi tentang sekolah mereka. Ada 60 persen anggota komite 
sekolah yang tidak menerima informasi dari kepala sekolah mereka 
tentang program akademis dan lebih dari 40 persen melaporkan 
tidak menerima informasi tentang kinerja guru, pengeluaran 
sekolah dan kegiatan ektrakurikuler. Hal serupa dialami sejumlah 
besar ketua komite sekolah, yang juga tak menerima informasi 
tentang program akademis sekolah (53 persen) dan kinerja guru 
di sekolah mereka (42 persen). Ketika mereka menerima informasi, 
mayoritas ketua dan anggotanya menilainya sebagai cukup.

“Ini kesulitan terbesar bagi 
komite sekolah, karena kami tidak 
tahu apa-apa tentang langkah-
langkah dan tujuan komite atau 
bagaimana menangani kewajiban-
kewajiban sekolah.”

Suara: Komite Sekolah

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Guru
Kesiapan, kepemimpinan dan pengetahuan kepala sekolah juga sangat penting bagi pelaksanaan MBS. Untuk 
mendukung MBS, kepala sekolah harus menjadi ahli dalam memainkan peran manajerial secara luas, yang mengawal 
manajemen diri sekolah, mendorong kerja sama dalam pembuatan keputusan, melibatkan dan membantu kerja 
komite dan guru, serta mengelola proses operasional dan pengajaran. Lebih jauh lagi, pemimpin sekolah harus 
memiliki pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab berbagai komite, termasuk komite sekolah dan tim BOS 
mereka, yang penting sekali bagi model MBS di Indonesia. Sejauh mana kompetensi tersebut dimiliki oleh kepala 
sekolah akan mempengaruhi mutu pelaksanaan MBS. Secara umum, analisis ini mencapai kesimpulan berikut:

•	 	 Kepala	 sekolah	 cukup	 siap	 mengelola	 sekolah	 mereka.	 Sebagian	 besar	 kepala	 sekolah	 (lebih	 dari	 93	
persen) melaporkan bahwa setidaknya mereka cukup siap memimpin dan mengelola berbagai aspek 
sekolah mereka. Namun, kurang dari separuh kepala sekolah menunjukkan bahwa mereka “sangat siap” 
dalam bidang yang penting bagi pelaksanaan MBS, antara lain memberikan kepemimpinan dan visi bagi 
staf sekolah, merencanakan perbaikan akademis sekolah dalam jangka menengah, merencanakan dan 
mengelola keuangan sekolah, serta membuat keputusan tentang kurikulum sekolah.

•			 Fungsi	komite	sekolah	tidak	dipahami	sepenuhnya	oleh	kepala	sekolah.	Kepala	sekolah	kurang	mengenali	
semua peran yang menjadi tanggung jawab komite sekolah. Sekitar tiga perempat kepala sekolah salah 
mengenali dua atau lebih fungsi yang menjadi tanggung jawab komite sekolah.

•			 Guru-guru	 juga	 cukup	 siap.	 Seperti	 halnya	 kepala	 sekolah,	 hampir	 semua	 guru	 melaporkan	 bahwa	
setidaknya mereka cukup siap memberikan pendidikan berkualitas tinggi, ada sekitar separuh dari mereka 
(di lima bidang praktik pengajaran di ruang kelas) mengatakan mereka sangat siap. Guru-guru melaporkan 
bahwa mereka paling tidak siap untuk melakukan hal-hal  berikut, yaitu menggunakan berbagai metode 
pengajaran di kelas dan merencanakan pelajaran yang efektif.

•			 Kepala	sekolah	melaporkan	bahwa	mereka	cukup	siap	dan	guru-guru	sangat	siap	untuk	mengelola	sekolah	
atau ruang kelas. Staf dinas pendidikan, termasuk pengawas sekolah, umumnya sepakat dengan penilaian 
diri tersebut. Meski mereka kurang yakin dengan kesiapan kepala sekolah dan persiapan guru. Pandangan 
diri yang positif tentang persiapan staf sekolah bisa menjadi hambatan dalam memperbaiki prestasi sekolah 
dan guru, karena menunjukkan hanya sedikit pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota dan 
sekolah yang melihat perlunya perbaikan besar-besaran.

Pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah



18

Berkaitan dengan komponen pendukung pelaksanaan MBS 
lainnya, penelitian menunjukkan bagaimana dukungan 
entitas eksternal (biasanya pembina kabupaten/kota, namun 
kadang organisasi nonpemerintah setempat) terhadap 
MBS, dengan memberikan informasi, panduan, pelatihan 
dan bantuan teknis di lokasi dan pendampingan – dapat 
mempengaruhi pelaksanaan MBS seperti yang diinginkan 
(Fullan, 2001; Caldwell and Wood, 1988; USAID 2011). Oleh 
karena itu penting bagi dinas pendidikan kabupaten/kota di 
Indonesia untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan 
MBS. Dukungan tersebut bisa datang dalam berbagai 
bentuk, antara lain memberikan pelatihan atau sosialisasi, 
membagi informasi dan panduan bagi pemimpin sekolah 
dan pemangku kepentingan sekolah lainnya, termasuk 
anggota komite sekolah, untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan mereka dalam menetapkan visi sekolah, 
memantau anggaran, membuat rencana kerja, mengatur 
rapat komite dan memantau kinerjanya. Dukungan dinas 
pendidikan kabupaten/kota bisa menyasar guru, yang 
berperan penting bagi MBS, dengan mengembangkan 
pengetahuan mereka di bidang pengajaran, belajar, dan kurikulum.

Pelatihan dan Pengembangan Profesional
Dinas pendidikan dan organisasi nonpemerintah menunjukkan bahwa mereka menawarkan banyak 
kesempatan untuk melakukan sosialisasi atau pelatihan tentang MBS, program BOS, perencanaan sekolah 
dan pengajaran. Namun, lebih dari separuh kepala sekolah melaporkan mereka tidak menerima pelatihan 
apa pun dalam satu tahun terakhir atau menurut mereka pelatihan yang ada kurang memadai, (lihat Grafik 
6), khususnya pelatihan bagi kegiatan seputar MBS, seperti mengembangkan visi dan rencana kerja sekolah, 
memanfaatkan sumber daya anggaran sebaik mungkin, mengembangkan kurikulum, bekerja dengan komite 
sekolah, atau melibatkan orang tua dan masyarakat untuk mendukung sekolah. Sekitar dua pertiga guru 
mengatakan hal serupa, yaitu bahwa mereka tidak menerima pelatihan apa pun dalam satu tahun terakhir 
atau jika pelatihan tersebut ada, kurang memadai untuk bidang seperti penggunaan berbagai metode 
pengajaran, mengajar mata pelajaran, merencanakan pelajaran dengan efektif dan menyiapkan rencana 
sekolah. Kalaupun guru-guru menerima pelatihan, biasanya hanya berlangsung selama satu sampai empat 
hari dalam satu tahun. Sosialisasi anggota komite sekolah tentang peran dan tanggung jawab mereka makin 
jarang. Separuh kabupaten/kota tidak menawarkan pelatihan untuk hal tersebut dan sebagian besar anggota 
komite sekolah menyatakan tidak menerima sosialisasi apa pun dalam dua tahun terakhir.

Pada saat yang sama, kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam studi kasus mengatakan bahwa ada banyak 
kesempatan pelatihan dan lokakarya untuk berbagai topik khusus seperti seni hingga sains, pendekatan 
tematis terhadap kurikulum, metode pengajaran, membaca, kepemimpinan, pengembangan silabus, dan 
MBS. Namun, hanya satu atau dua guru yang dikirim dari satu sekolah untuk memanfaatkan kesempatan 
pelatihan tersebut, dengan harapan bahwa peserta akan membagi pengetahuan yang didapat dengan rekan 
kerjanya melalui pendekatan “pelatihan untuk pelatih”.

Dukungan Pelaksanaan MBS
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Dukungan 
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Grafik 6.  Banyak kepala sekolah yang melaporkan tidak menerima pelatihan yang memadai dalam 
   satu tahun terakhir

Persentase kepala sekolah yang menerima pelatihan menurut jumlah hari pelatihan, tahun 2009-2010

Sumber: Survei Nasional MBS Bank Dunia (2010), survei utama.
Catatan: N = 400 Kepala Sekolah.
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Mayoritas kepala sekolah setuju bahwa dinas pendidikan di wilayahnya memberikan umpan balik yang bermanfaat 
bagi kinerja mereka. Mereka juga sepakat bahwa dinas pendidikan di wilayahnya memberikan pengembangan 
profesional dan dukungan pengajaran yang cukup bagi guru, meskipun guru-guru tidak sependapat.  Sejumlah 
besar kepala sekolah setuju bahwa dinas pendidikan di wilayahnya memahami kebutuhan sekolahnya (83 
persen). Namun, kepala sekolah tidak merasa menerima dukungan dinas pendidikannya untuk satu hal. Sekitar 
60 persen dari mereka menyatakan bahwa dinas pendidikan mengeluarkan arahan kebijakan dan panduan 
resmi yang sering berubah dan memberikan kesan tidak konsisten kepada pemangku kepentingan tentang 
tujuan, peran, dan tanggung jawab MBS.

Anggota komite sekolah tidak banyak menerima pelatihan tentang tanggung jawab BOS dan komite sekolah 
mereka. Sekitar dua pertiga kecamatan melaporkan mengadakan pelatihan tentang BOS dan peran serta 
tanggung jawab anggota komite sekolah. Namun, sepanjang tahun ajaran 2008-2009 dan 2009-2010 sekitar 
tiga perempat anggota komite sekolah yang disurvei melaporkan mereka tidak menerima pelatihan BOS. Jika 
pelatihan dilaksanakan, menurut anggota komite sekolah durasinya terlalu pendek, biasanya satu hari atau 
kurang  dari sehari. Terkait hal ini, anggota komite sekolah menunjukkan keinginan untuk empat tindakan di 
masa depan:

•	 Pelatihan	atau	panduan	tentang	tugas	dan	tanggung	jawab	mereka	dan	bagaimana	cara	melaksanakannya.	
Seperti yang telah disebutkan di atas, sebagian besar ketua dan anggota komite sekolah menunjukkan 
bahwa mereka belum tahu fungsi mereka dan tidak ada yang memberi tahu mereka. Hasilnya, keterlibatan 
aktif komite sekolah dalam urusan sekolah benar-benar tergantung pada kepala sekolah,
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Teori MBS menyarankan untuk memberikan sekolah dan 
pemangku kepentingan kelonggaran untuk mengalokasi 
anggaran mereka dan memilih staf, kurikulum dan metode 
pengajaran di ruang kelas dapat mendorong tercapainya hasil 
antara, (antara lain lingkungan belajar yang lebih baik bagi 
siswa dan staf, serta inovasi pengajaran dan program akademis 
yang lebih cocok bagi siswa setempat). Selanjutnya, kombinasi 
berbagai perubahan tersebut diharapkan dapat tercermin 
dalam prestasi siswa yang meningkat. Mengenai dampak 
nyata MBS terhadap perubahan yang telah dijalankan sekolah 
dalam dua tahun terakhir, responden terbagi dua antara 
mereka yang melaporkan perubahan memang terjadi dan 
mereka yang berpendapat hanya sedikit terjadi perubahan.

Dampak Nyata MBS
Perubahan positif yang dihasilkan dari pelaksanaan MBS 
adalah:

•	 Lebih	 banyak	 interaksi	 dengan	 orang	 tua.	 Salah	 satu	
dampak yang dilaporkan sebagian kepala sekolah dan 
guru adalah hubungan yang lebih baik dengan orang 
tua melalui peningkatan frekuensi pertemuan antara 
orang tua dan guru,

•	 Perubahan	 metode	 pengajaran.	 Para	 guru	
mengatakan beragam perubahan yang mereka 
lakukan terhadap metode pengajaran, antara 
lain bergeser dari berceramah menjadi mengajak 
siswa belajar aktif, menggunakan pengelompokan 
siswa, menghubungkan muatan pelajaran dengan 
pengalaman praktis siswa dan membawa lebih banyak 
variasi ke dalam metode pengajaran mereka. Sebagian 
perubahan ini berhubungan dengan peningkatan 
motivasi.

  

•	 Penyediaan	 honorarium	 bagi	 anggota	 komite	 sekolah	 bisa	 digunakan	 untuk	 membayar	 ongkos	
transportasi, sehingga dapat menunjang partisipasi aktif dalam pengelolaan sekolah,

•	 Penetapan	keputusan	pembentukan	komite	sekolah	oleh	dinas	pendidikan	alih-alih	kepala	sekolah	untuk	
memberikan legitimasi bagi komite sekolah serta kemandiriannya.

•	 Klarifikasi	 tentang	 kebijakan	pengumpulan	dana	 yang	memperbolehkan	 sekolah	dan	 komite	 sekolah	
menggalang dana dari orang tua. Ada banyak ketidakpastian tentang apakah sekolah berwenang 
menggalang dana dari orang tua, karena banyak yang beranggapan hal tersebut tak boleh dilakukan.

Hasil Antara dan Tingkat Belajar
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“Melalui MBS kami bebas 
menentukan metode hingga kami 
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hingga cara terbaik agar anak-anak 
dapat menyerap pelajaran dengan 
lebih baik.”

Suara: Guru
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Kotak 2.  Dampak Program BOS

Dampak	 program	 BOS	 pada	 umumnya	 positif.	 Ada	 tiga	 perempat	 sekolah	 yang	 dilaporkan	 memiliki	
kondisi	 keuangan	 yang	 lebih	 baik	 dibandingkan	 masa	 sebelum	 BOS.	 Namun	 ada	 17	 persen	 sekolah	
yang	dilaporkan	tidak	mengalami	perubahan.	Sebagian	besar	pemangku	kepentingan,	yaitu	staf	dinas	
pendidikan,	 kepala	 sekolah,	 guru	 dan	 anggota	 komite	 sekolah	 melaporkan	 bahwa	 BOS	 memberikan	
dampak	positif	terhadap	sejumlah	hasil	yang	terkait	siswa	serta	hasil	lain,	termasuk	meningkatnya	angka	
rata-rata	 pendaftaran	 ke	 sekolah	 menengah	 pertama,	 meningkatnya	 angka	 partisipasi	 sekolah	 siswa	
miskin,	 membaiknya	 prestasi	 siswa,	 menurunnya	 angka	 putus	 sekolah,	 bertambahnya	 ketersediaan	
buku	 pelajaran,	 dan	 meningkatnya	 wewenang	 sekolah.	 Selain	 itu,	 mereka	 merasa	 BOS	 mengurangi	
penggalangan	dana	(ke	pihak	 lain).	Dampak	terakhir	 ini	tampaknya	ditegaskan	oleh	orang	tua.	Ada	90	
persen	 orang	 tua	 yang	melaporkan	 bahwa	mereka	 tidak	memberikan	 sumbangan	 uang,	 dan	 sisanya	
harus	menyumbang	uang	sebesar	US$	1	dan	US$	6	selama	tahun	ajaran	2009-2010.

Kehadiran Siswa dan Guru 
Sebagian besar sekolah melaporkan angka kehadiran berkisar antara 98-100 persen pada hari biasa. Namun, 
sejumlah kecil sekolah, yaitu 8 persen, melaporkan angka kehadiran siswa atau guru yang lebih rendah, yaitu 90 
persen pada hari biasa. 

Kepuasan Orang Tua terhadap Sekolah
Banyaknya orang tua yang puas dengan sekolah anaknya menjadi salah satu penyebab kurangnya tekanan 
untuk memperbaiki prestasi siswa yang dirasakan oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lain 
seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.

Rendahnya Prestasi Sekolah di Bidang Membaca dan Matematika
Pada akhirnya tentu saja tujuan MBS adalah memperbaiki hasil belajar siswa. Tes yang diadakan di sekolah yang 
menjadi lokasi studi, tidak memberikan bukti kuat atas hal ini. Para siswa umumnya memiliki nilai lebih baik untuk 

•	 Perbaikan	fasilitas	sekolah.	Dibandingkan	dengan	kepala	sekolah	dan	guru,	anggota	komite	sekolah	lebih	
dapat menunjukkan perbaikan di lingkungan sekolah yang mereka bantu dalam dua tahun terakhir.

Penggunaan Sumber Dana Bebas Sekolah
Dana BOS sekolah dan sumber dana kabupaten/kota dan provinsi lainnya dapat dialokasikan sekolah dengan 
cukup fleksibel. Penggunaan sumber dana tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh status pelaksanaan MBS. 
Contohnya, sekolah dengan manajemen berbasis sekolah yang lebih kuat memiliki kecenderungan lebih besar 
untuk menggunakan sumber dana tersebut guna memperbaiki kemampuan belajar siswa.  

Sebagian besar sumber dana bebas dibelanjakan untuk kegiatan terkait pengajaran. Pada tahun 2009-2010, 
sekolah menghabiskan sekitar 60 persen sumber dana bebas mereka untuk kegiatan terkait pengajaran 
dan sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membiayai fasilitas pendukung. Pengeluaran rata-rata 
tertinggi sekolah (22 persen) adalah untuk gaji guru bukan PNS yang dipekerjakan langsung oleh sekolah guna 
melengkapi jumlah guru yang ditugaskan pemerintah pusat. Hingga saat ini, ada sekitar sepertiga jumlah guru 
yang berstatus bukan PNS. Ujian dan rapor siswa serta aktivitas mereka adalah kategori pengeluaran pendukung 
mengajar yang besarnya melebihi 10 persen dari belanja total, yaitu 14 dan 11 persen. Kotak 2 memberikan 
informasi lebih rinci tentang penggunaan dana BOS sebagai bagian dari sumber dana bebas tersebut.
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mata pelajaran bahasa nasional (Bahasa Indonesia) daripada matematika. Sekitar tiga perempat sekolah rata-
rata mendapatkan antara 41-60 persen jawaban benar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebagian besar 
sekolah (90 persen), hanya mendapatkan 21-40 persen jawaban benar untuk mata pelajaran matematika. Nilai 
rendah tersebut mengejutkan dan menunjukkan rendahnya prestasi dibandingkan standar kurikulum.
 
Tantangan utama untuk memperbaiki prestasi siswa seperti yang disebutkan banyak guru yang diwawancarai 
dalam studi kasus adalah kurangnya informasi tentang tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki cara belajar. 
Hal ini menjadi jelas ketika sekolah ditanya tentang prioritas utama mereka, hampir seluruh kepala sekolah, 
guru dan anggota komite sekolah menunjukkan bahwa jawabannya adalah memperbaiki mutu pendidikan. Di 
sebagian besar sekolah yang masuk studi kasus, hal tersebut berarti perlunya memaksimalkan angka kelulusan 
ujian nasional siswa kelas 6 SD, karena hal tersebut menjadi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke SMP negeri.

Tak hanya prioritas utama semua sekolah yang sama, namun tindakan yang diambil untuk mempersiapkan 
siswa agar lulus ujian nasional juga sama. Sekolah memberikan bimbingan belajar atau les tambahan kepada 
siswa kelas 6 (dan terkadang kepada siswa kelas yang lebih rendah). Dengan bantuan anggota komite 
sekolah, orang tua didorong untuk mendukung pendidikan anak-anaknya dengan cara mengizinkan mereka 
ikut les tambahan tersebut dan menciptakan suasana rumah yang mendukung kegiatan belajar anak, seperti 
mengurangi waktu menonton televisi. Intervensi yang seragam di seluruh sekolah yang menjadi subyek studi 
kasus tersebut memperlihatkan kurangnya pengetahuan tentang cara lain untuk meningkatkan prestasi siswa. 
Hal ini juga menandakan bahwa sekolah belum memanfaatkan kelonggaran MBS dan dinas pendidikan terus 
mengendalikan sekolah dengan ketat.

Hambatan Utama Dalam Memperbaiki Prestasi Siswa
Beberapa perbedaan utama antara dinas pendidikan dan staf sekolah dalam mengidentifikasi hambatan utama 
terhadap pelaksanaan MBS dan perbaikan prestasi siswa ditemukan. Persoalan seperti besarnya ukuran kelas, 
rendahnya kehadiran siswa dan guru, pergantian guru yang tinggi, dan persiapan mengajar yang kurang dari 
pihak guru kurang diindahkan dibandingkan fasilitas sekolah yang tidak layak, kekurangan buku pelajaran dan 
materi pengajaran, serta dana yang tak cukup – meskipun persoalan terakhir sepertinya dianggap sebagai hal 
yang tidak bisa diubah. Banyak kepala sekolah yang menyebut kurangnya kapasitas dinas pendidikan untuk 
melayani seluruh sekolah. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya salah komunikasi antara dinas pendidikan 
dan sekolah mengenai hal-hal yang penting di tingkat sekolah, sehingga terjadi perbedaan prioritas antara dua 
tingkat pendidikan.
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Inti pelaksanaan MBS adalah pemberian otonomi yang cukup 
kepada sekolah agar kepala sekolah dan guru dapat mengambil 
keputusan penting berkaitan dengan pendidikan di sekolah 
mereka. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pelaksanaan 
otonomi dan peran serta setiap sekolah dalam pengambilan 
keputusan yang partisipatif berbeda-beda. Berbagai faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan empat praktik MBS inti 
diuji dengan menggunakan analisis multivariat. Praktik-praktik 
MBS ini memberi karakteristik pada otonomi sekolah dan 
pengambilan keputusan.

•	 Otonomi	 sekolah:	 diukur	 berdasarkan	 banyaknya	
keputusan akhir yang dibuat sekolah berkaitan 
dengan bidang manajerial dan anggaran sekolah. 
Keputusan tersebut, seperti yang dilaporkan kepala 
sekolah, dibuat tanpa campur tangan pemangku 
kepentingan di luar sekolah, seperti  dari kabupaten, 
kecamatan, provinsi maupun pusat.  

•	 Pengaruh	kepala	sekolah	terhadap	urusan	manajerial	sekolah:	diukur	berdasarkan	tingkat	pengaruh	
terhadap urusan manajerial sekolah, termasuk pengembangan visi , tujuan dan rencana kerja sekolah; 
pengalokasian dana bebas (termasuk dana BOS); mengangkat dan memberhentikan guru-guru non-
PNS; pengadaan barang dan bahan serta perencanaan fasilitas sekolah.

•	 Pengaruh	 guru	 dalam	 pengajaran:	 diukur	 berdasarkan	 kegiatan-kegiatan	 seperti	 pengembangan	
silabus, metode dan materi pengajaran, pengelompokan siswa dan pemilihan bahan ujian.

•	 Masukan	orang	tua:	diukur	berdasarkan	jumlah	urusan	sekolah	yang	memperoleh	masukan	dari	orang	
tua.

Walaupun model–model serupa diterapkan dalam pelaksanaan empat praktik MBS inti, hanya ada sedikit 
kesamaan di antaranya. Namun demikian, beberapa keterkaitan berikut ditemukan:

•	 Hanya	 sedikit	 faktor	 yang	 mempengaruhi	 kapasitas	 sekolah	 dan	 dukungan	 dinas	 pendidikan	
kabupaten/kota terkait dengan langkah-langkah pelaksanaan MBS, porsi anggaran sekolah yang 
dialokasikan untuk pengajaran, kehadiran guru atau prestasi siswa.

•	 Sekolah	 yang	 menyediakan	 informasi	 tentang	 kegiatan	 sekolah	 biasanya	 karena	 sekolah	 tersebut	
mendapat porsi anggaran dana bebas yang lebih besar yang dibelanjakan untuk pengajaran, namun 
memilki wewenang yang lebih kecil dan menerima masukan yang lebih banyak dari orang tua.

Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Pelaksanaan 
MBS dan Prestasi Siswa
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•	 Semakin	tingginya	tingkat	pendidikan	kepala	sekolah	dikaitkan	dengan	semakin	tingginya	pengaruh	
kepala sekolah terhadap kegiatan operasional sekolah dan semakin besarnya jumlah dana bebas 
yang dibelanjakan untuk pengajaran, dan kepala sekolah yang memiliki persiapan yang lebih baik 
untuk menjadi pemimpin dihubungkan dengan semakin besarnya pengaruh kepala sekolah terhadap 
kegiatan operasional sekolah dan semakin membaiknya prestasi siswa.

•	 Rata-rata	jumlah	hari	pelatihan	yang	diterima	guru	di	sekolah	dan	manfaat	pertemuan	KKG	dikaitkan	
dengan semakin tingginya pengaruh guru dan semakin besarnya masukan dari orang tua 

Keterkaitan antara status pelaksanaan MBS, hasil antara (misalnya jumlah sumber dana bebas yang dibelanjakan 
untuk pengajaran serta kehadiran guru) dan prestasi belajar juga dianalisis. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak 
ada langkah-langkah pelaksanaan MBS atau pun hasil antara yang terkait dengan prestasi siswa. Hal ini mungkin 
karena pelaksanaan MBS sejauh ini belum menghasilkan perubahan yang berarti dalam kegiatan sekolah yang 
dapat berdampak pada prestasi siswa.

Terkait manajemen berbasis sekolah, adalah penting untuk mengetahui tingkat ambisi program yang dilaksanakan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Meskipun desentralisasi adalah proses yang sedang 
berjalan di seluruh sektor di Indonesia, namun tak ada yang serumit sektor pendidikan karena cakupannya 
yang luar biasa, perilaku budaya hormat kepada kekuasaan pusat yang sudah mengakar, dan kemampuannya 
menyedot anggaran pemerintah dalam jumlah yang teramat besar, khususnya saat ini, dengan adanya tunjangan 
profesional bagi semua guru bersertifikat yang angkanya tidak kecil. Namun seperti halnya reformasi dan inovasi 
lain yang sudah dicoba di Indonesia, pelaksanaan program MBS, yang dalam sejarahnya tergolong masih baru, 
memerlukan kejelasan peran dan tanggung jawab dari berbagai tingkat administrasi dalam sistem, peningkatan 
kapasitas pelaku sistem, dan komitmen yang lebih kuat terhadap tujuan-tujuan yang ada.

Berdasarkan temuan studi dan melihat pentingnya MBS dalam perkembangan pendidikan Indonesia, 
rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan dan hasil MBS difokuskan pada tiga tindakan: (1) meningkatkan 
kapasitas kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah untuk melaksanakan MBS, (2) meningkatkan 
kemampuan staf sekolah untuk melakukan perubahan manajerial dan pengajaran, dan (3) mengembangkan 
kemampuan dinas pendidikan untuk mendukung sekolah dan MBS.

Mengembangkan Kapasitas Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah untuk 
Melaksanakan MBS 

•	 Klarifikasi	peran	komite	sekolah	dan	kepala	sekolah	terkait	kepemimpinan	profesional	dan	akuntabilitas	
pengawasan. Di Indonesia, kepala sekolah sudah memiliki kendali profesional yang cukup terhadap 
operasional sekolah. Akan tetapi, fungsi pengawasan komite sekolah harus diperkuat, tak hanya sekedar 
diingatkan namun juga ditunjukkan melalui contoh kasus yang berhasil dan kegiatan belajar lainnya.

•	 Mempermudah	anggota	komite	sekolah	untuk	berpartisipasi	dalam	urusan	sekolah	dengan	mewajibkan	
sekolah mengadakan rapat dengan komite sekolah pada waktu-waktu yang cocok bagi anggotanya. 
Selain itu, sekolah juga harus memberi dukungan bagi keikutsertaan anggota komite sekolah  berupa 
ongkos transportasi dan biaya rapat lainnya.

Rekomendasi
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•	 Meningkatkan	 pengetahuan	 anggota	 komite	 sekolah	 melalui	 pelatihan	 tentang	 tujuan	 dan	maksud	
MBS, fungsi komite sekolah, dan cara untuk menjalankan fungsi tersebut, termasuk cara melaksanakan 
rapat, mengembangkan visi sekolah, membuat perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, dan 
memantau indikator sekolah untuk menilai kegiatan sekolah. Pengetahuan dan panduan di atas harus 
dituangkan dalam manual yang diberikan kepada anggota komite sekolah agar dapat menjadi rujukan 
bagi mereka. Supaya lebih efektif, harus ada pelatihan yang cukup intensif.

•	 Memperkuat	 fungsi	 pengawasan	 komite	 sekolah	 dengan	mempertimbangkan	 satu	 atau	 lebih	 upaya	
berikut:

o Memperjelas kembali kebijakan tentang penggalangan dana komite sekolah. Banyak komite 
sekolah dan sekolah yang berpendapat bahwa penggalangan dana dari orang tua dilarang. 
Jika pemerintah pusat memang tidak berniat melarang penggalangan dana oleh komite 
sekolah, hal ini harus disampaikan dengan jelas.

o Menghubungkan sekolah dan komite sekolah dengan pemerintah lokal. Studi menunjukkan 
bahwa menjangkau pemangku kepentingan sektor pendidikan di luar komite sekolah – 
terutama pemerintah lokal --  berpotensi memperbaiki kemampuan belajar siswa (Pradhan 
et al. 2011).

o Memberikan informasi pembanding (comparative information) kepada komite sekolah, orang 
tua dan masyarakat tentang sekolah yang dapat membantu mereka membuat keputusan 
sekolah dengan penuh kesadaran dan pemahaman (informed school choice decisions). Untuk 
lebih membantu orang tua, sekolah harus bertanggung jawab pada hasil kegiatannya, dan 
didorong untuk berkompetisi dengan sekolah lain. Hal lain yang juga perlu diberikan adalah 
informasi pembanding tentang prestasi umum sekolah dan ciri khas sekolah lainnya (seperti 
ukuran kelas atau program akademis dan ekstrakurikuler) antara sekolah yang satu dengan 
sekolah lain di lingkungannya, di tingkat kabupaten/kota dan secara nasional.

•	 Memberikan	 pelatihan	 kepemimpinan	 bagi	 kepala	 sekolah.	 Bentuk	 MBS	 di	 Indonesia	 menjadikan	
kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan yang paling utama. Tindakan seorang kepala sekolah 
menentukan seberapa jauh keputusan sekolah bersifat partisipatif dan fokus pada perbaikan operasional 
dan pengajaran. Tujuan pelatihan kepala sekolah hendaknya untuk memberikan pemahaman dan 
penghargaan pada contoh-contoh tindakan yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif.

•	 Memberikan	 pengembangan	 profesional	 bagi	 kepala	 sekolah	 dan	 guru	 mengenai	 peran	 komite	
sekolah dan praktik MBS yang efektif. Selain untuk memberikan pengembangan profesional di bidang 
tersebut, kepala sekolah dan guru harus memperbaiki keterampilan dalam menjalankan kegiatan terkait 
MBS, termasuk bagaimana cara melakukan penilaian kebutuhan sekolah dan siswa, cara membentuk 
visi sekolah, misi, dan tujuan, terlibat dalam perencanaan partisipatif, mengembangkan kurikulum, 
mempersiapkan anggaran, dan melaksanakan perbaikan sekolah. Agar efektif, pengembangan profesional 
ini harus diberikan kepada seluruh guru di sekolah atau gugus sekolah pada waktu yang bersamaan.

•	 Klarifikasi	wewenang	yang	diberikan	kepada	sekolah.	Kurang	 jelasnya	panduan	MBS	dari	Kementerian	
Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kesempatan pada dinas pendidikan untuk terus bertindak 
otoriter terhadap sekolah. Sekolah biasanya enggan melakukan hal-hal yang mungkin tidak disetujui 
dinas pendidikan mereka. Standar MBS perlu diklarifikasi untuk mempertegas wewenang yang menjadi 
hak sekolah. Peran dinas pendidikan harus dibatasi, yaitu sebagai pendukung dan pemantau pelaksanaan 
MBS dan prestasi sekolah.
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•	 Memperluas	 otonomi	 sekolah	 dalam	 keputusan	 terkait	 dengan	 staf	 sekolah.	 Karena	 kualitas	 guru	
berperan sangat penting dalam mengatur kondisi belajar siswa, pelimpahan wewenang merekrut 
dan memberhentikan guru PNS dari pemerintah pusat dan daerah kepada kepala sekolah perlu 
dipertimbangkan. Hal ini bukan hal baru bagi kepala sekolah yang sudah merekrut dan mengawasi 
guru non-PNS untuk melengkapi guru PNS. Kepala sekolah akan lebih leluasa menyeimbangkan jumlah 
tenaga kerja guru dengan kebutuhan program.

Meningkatkan Kemampuan Staf Sekolah untuk Memperbaiki Bidang Manajerial dan 
Pengajaran
Upaya-upaya yang dibahas di atas dapat berujung pada meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan 
dalam operasional sekolah, namun tidak serta-merta menyebabkan terjadinya perbaikan program, kurikulum 
atau pengajaran yang diharapkan berdampak langsung pada kemampuan belajar siswa. Untuk meningkatkan 
kemampuan sekolah dalam melaksanakan perbaikan kurikulum dan pengajaran, berikut tiga tindakan yang 
direkomendasikan:

•	 Mengkaji	 kebutuhan	 pengembangan	 profesional	 dan	menyediakannya	 bila	 diperlukan.	 Agar	 sekolah	
menjadi lebih baik, kepala sekolah dan guru mengatakan mereka perlu pelatihan substansi akademis, 
metode mengajar, dan pendekatan tematis untuk mengajarkan kurikulum. Temuan riset (Hill, Rowan, 
dan Ball, 2005; Yoon et al., 2007; Glewwe dan Kremer, 2005; Clewell et al., 2004) menunjukkan bahwa 
pengetahuan guru tentang mata pelajaran yang diajarkannya erat hubungannya dengan tingkat 
prestasi siswa. Meskipun guru-guru Indonesia diminta menggunakan cara mengajar dan belajar aktif 
yang lebih fokus pada siswa, mereka tidak menerima pelatihan untuk menerapkannya di kelas. Kajian ini 
menunjukkan bahwa tanpa pelatihan  guru kurang mampu mengajar dengan baik. Karena sumber daya 
terbatas, sementara kebutuhan pelatihan tinggi, kajian kebutuhan pelatihan guru harus diadakan untuk 
membantu menentukan prioritas. Agar lebih efektif, seluruh guru di setiap sekolah atau di gugus sekolah 
harus mendapatkan pelatihan secara bersamaan.

•	 Memperluas	akses	terhadap	alat	bantu	mengajar.	Menurut	guru-guru	mereka	memerlukan	dukungan	lain	
untuk memperbaiki kualitas sekolah mereka, antara lain memperoleh akses yang lebih luas terhadap alat 
bantu mengajar, mulai dari peta sederhana, timbangan dan alat bantu visual untuk sains dan seperangkat 
alat bantu mengajar matematika. Berbagai alat bantu tersebut membantu siswa memahami sebuah 
konsep secara visual dan dapat mengurangi waktu mengajar, sehingga guru dapat menggali kurikulum 
lebih dalam.

•	 Mengatasi	ketimpangan	di	antara	sekolah.	Pengembangan	dan	pelaksanaan	perbaikan	program	sekolah	
juga tergantung pada kepemilikan sumber daya untuk mendanai proses perbaikan dan pengembangan 
tersebut. Temuan studi ini menunjukkan bahwa sekolah tidak memanfaatkan dana bebas (discretionary 
resources) dengan baik karena kontribusi yang tidak seimbang antara provinsi dan kabupaten, sehingga 
pantas dipertanyakan peran yang harus dimainkan setiap tingkat pemerintah (provinsi, kabupaten dan 
lokal) dalam mendanai pendidikan. Langkah pertama untuk mengatasi masalah ini adalah mengumpulkan 
informasi rinci tentang pendanaan sektor pendidikan oleh kabupaten dan provinsi serta kapasitas fiskal 
mereka pada saat ini.

Mengembangkan Kapasitas Dinas Pendidikan untuk Mendukung Sekolah dan MBS
Memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan sekolah 
agar dapat melaksanakan MBS dan memperbaiki sektor pendidikan seperti yang dibahas di atas memerlukan 
perubahan peran dinas pendidikan menjadi peran pendukung perubahan. Jadi, dinas pendidikan harus:
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•	 Memperluas	kapasitas	mereka	untuk	menyediakan	bantuan	teknis	dan	pengembangan	staf	bagi	kepala	
sekolah, guru dan anggota komite sekolah. Memberikan pengenalan sekali-sekali selama satu hingga dua 
hari, seperti yang terjadi sekarang, tidak bisa membuat pemangku kepentingan memahami perubahan 
yang harus mereka lakukan.

•	 Memastikan	bahwa	fungsi	utama	pengawas	sekolah	adalah	memantau	pelaksanaan	dan	perbaikan		MBS	
di sekolah serta memberikan  bantuan teknis dan bimbingan. Riset (Klein, 2004; Plevyak, 2007; Joyce 
dan Showers, 2002) menunjukkan bahwa memberi kepala sekolah dan guru akses terhadap nasihat dan 
konsultasi ahli setelah pelatihan selesai adalah jauh lebih efektif daripada hanya pelatihan saja.

•	 Memberikan	 pelatihan	 yang	 cukup	 bagi	 pengawas	 sekolah	 agar	 mereka	 dapat	 terus	 memberikan	
dukungan.

Mengembangkan komite sekolah dan kapasitas sekolah serta mengubah peran dinas pendidikan akan 
memerlukan tambahan waktu dan sumber daya. Pembuat kebijakan hendaknya berhati-hati dalam menetapkan 
prioritas rekomendasi yang ingin dilaksanakan serta urutannya. Sistem harus fokus terlebih dahulu pada upaya 
meningkatkan kapasitas staf sekolah untuk mengubah operasional dan cara mengajar dan/atau mengubah 
peran dinas pendidikan.

Pemantauan dan evaluasi yang teliti terhadap dampak upaya-upaya tersebut menjadi sangat penting demi 
mengetahui tantangan pelaksanaan dan memastikan apakah upaya-upaya tersebut efektif atau tidak. Melakukan 
upaya yang paling sesuai akan bermanfaat bagi perbaikan pelaksanaan MBS dan meningkatkan dampak 
reformasi manajemen berbasis sekolah yang inovatif di Indonesia.
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