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Abstrak - Komite sekolah di sekolah dasar
negeri terdapat beberapa permasalahan seperti
pemilihan
dan
pengangkatan
pengurus,
kemitraan dan political will kepala sekolah,
prosedur pelibatan komite sekolah, dan
peningkatan partisipasi komite sekolah dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya
terhadap mutu layanan pendidikan. Tujuan
kajian ini adalah terbangunnya mindset
masyarakat dan sekolah untuk bersinergi
meningkatkan mutu pendidikan; terwujudnya
sekolah yang inklusif terhadap komite sekolah;
menemukan strategi peningkatan partisipasi
komite sekolah dalam meningkatkan mutu
layanan pendidikan di sekolah; menemukan
strategi peningkatan partisipasi stakeholder
eksternal dalam meningkatkan kontribusi mutu
layanan pendidikan; dan lahirnya prosedur baku
mutu sinergitas komite sekolah dan sekolah
dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan
SDN di Kota Parepare. Metode penelitian yang
digunakan adalah mixed research (kombinasi
kuantitatif dan kualitatif) dan bersifat field
research. Objek yang diteliti adalah komite
sekolah dan pengelola SDN di Kota Parepare
sebanyak 75 buah. Penelitian ini dilakukan
pengumpulan data melalui angket, observasi,
wawancara, studi dokumen, triangulasi, FGD,
dan lokakarya. Hasil Penelitian ini adalah
strategi
pemilihan
mengacu
kepada
Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dan
dilakukan secara demokratis; kepala sekolah
membangun komitmen bersama dengan
komite sekolah untuk memajukan mutu,
mendesain kewenangan dan tanggung jawab
masing-masing;
mengembangkan
sistem
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administrasi yang transparan, akuntabel, dan
berbasis ITC; menyusun standar mutu dan
standar operasional prosedur mutu layanan
pendidikan.
Kata kunci: komite, sekolah, standar, mutu,
pendidikan

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Satuan pendidikan atau sekolah menjadi
lembaga pendidikan formal
yang selalu
mendapatkan banyak sorotan. Sorotan yang
ditujukan kepada sekolah terkait dengan sistem
manajerial, pendidikan karakter, mutu layanan
pendidikan, sampai pada mutu lulusannya. SDN di
Kota Parepare dituntut memiliki mutu pendidikan
dengan melibatkan masyarakat berpartisipasi aktif
dalam mendukung program tersebut. Program
pendidikan pada SDN di Kota Parepare tidak akan
berjalan efektif tanpa keterlibatan secara aktif
masyarakat di dalamnya.
Masyarakat adalah stakeholder pendidikan
yang memiliki kepentingan akan keberhasilan
pendidikan di sekolah. Mereka adalah pembayar
atau pelanggan pendidikan, baik melalui
pembiayaan langsung dalam rangka kegiatan
sekolah maupun pajak, sehingga sekolah
seharusnya
bertanggung
jawab
kepada
masyarakat.1 Pada saat yang sama, sekolah masih
memandang masyarakat sebagai orang lain atau
pihak yang berada di luar sekolah.2 Fenomena di
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sekolah yang terabaikan dari fungsi Komite
Sekolah, oleh Ramadhan3, adalah sebagai berikut:
1. Komite Sekolah kurang aktif.
2. Kurangnya dorongan dari Komite Sekolah
pada orang tua peserta didik dan
masyarakat.
3. Minimnya dukungan dana dari masyarakat
baik secara individu, kelompok maupun
secara organisasi.
4. Rendahnya mutu pendidikan disebabkan
Komite Sekolah kurang melakukan evaluasi
dan pengawasan di sekolah.
Secara yuridis, tuntutan keterlibatan
masyarakat itu ditetapkan dalam Kepmendiknas
nomor 44 tahun 2002 tentang Komite Sekolah
sebagai lembaga resmi yang menjadi mitra
sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan4.
Depdiknas5 mengatakan bahwa Komite Sekolah
adalah suatu badan atau lembaga non–profit dan
non-politis, dibentuk berdasarkan musyawarah
yang demokratis oleh para Stakeholder
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
sebagai representasi dari berbagai unsur yang
bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas
proses hasil pendidikan. Permendikbud No. 75
Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada pasal 2
ayat (2) berbunyi Komite Sekolah berfungsi
dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan;
dan (3), adalah menjalankan fungsinya secara
gotong
royong,
demokratis,
mandiri,
professional, dan akuntabel6.
Komite sekolah sebagai organisasi mitra
sekolah memiliki peran salah satu peran komite
sekolah dalam mewujudkan kewirausahaan di
sekolah yaitu sebagai badan pendukung
(supporting agency), baik yang berwujud finansial,
pemikiran,
maupun
tenaga
dalam
penyelenggaraan pendidikan di sekolah7. Konteks
tersebut mengindikasikan urgensi dan relevansi
kajian strategi pemberdayaan komite sekolah
agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan
layanan mutu pendidikan di sekolah, khususnya
pada SDN di Kota Parepare.
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B. Rumusan Masalah
Permasalahan yang berkembang dan urgen
mendapatkan solusi dalam makalah ini adalah
penguatan hubungan sinergitas antara komite
sekolah dan SDN di Kota Parepare, pemilihan dan
pengangkatan komite sekolah; prosedur baku
kerja komite sekolahl political will pengelola SDN
melibatkan komite sekolah berperan dan
berpartisipasi dalam program peningkatan mutu
layanan pendidikan pada SDN di Kota Parepare.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah terbangunnya
mindset masyarakat dan sekolah untuk bersinergi
meningkatkan mutu pendidikan melalui komite
sekolah; terwujudnya sekolah yang inklusif;
strategi peningkatan partisipasi komite sekolah
dan stakeholder eksternal lainnya dalam
meningkatkan
kontribusi
mutu
layanan
pendidikan pada SDN di Kota Parepare; dan
lahirnya standar mutu dan prosedur baku
sinergitas komite sekolah dan pengelola SDN di
Kota Parepare. Manfaat penelitian yaitu sinergitas
komite sekolah dan sekolah dalam meningkatkan
mutu pendidikan, partisipasi stakeholder
eksternal (pelaku usaha) menjadi sponsor
program pendidikan, sistem administrasi sekolah
yang transparan, akuntabel, dan berbasis ITC,
serta sistem penjaminan mutu yang terkendali.
D. Kajian Pustaka/Teoretis
1. Komite Sekolah
Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun
2003 Pasal 1 ayat 25, berbunyi “Komite
sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik,
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan.”8 Hal tersebut ditegaskan
dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 044/U/2002, bahwa Komite sekolah
merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi
peran
serta
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi
pengelolahan pendidikan di satuan pendidikan baik

Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA)

ISBN: 978-602-50710-0-3

Sulawesi Selatan, 8-9 September 2017

pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan
sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah9.
Ibnoe Syamsi menyatakan “hubungan
dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan
opini publik yang positif terhadap suatu badan,
publik harus diberi penerangan-penerangan yang
lengkap dan obyektif mengenai kegiatan-kegiatan
yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga
dengan demikian akan timbul pengertian
darinya”10.
Tujuan dibentuknya Komite Sekolah
sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah
adalah sebagai berikut:
a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta
prakarsa masyarakat dalam melahirkan
kebijakan
operasional
dan
program
pendidikan di satuan pendidikan.
b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran
serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan di satuan pendidikan.
c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan,
akuntabel,
dan
demokratis
dalam
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan
yang bermutu di satuan pendidikan menurut
Kepmendiknas nomor: 044/U/200211.
Depdiknas dalam bukunya Partisipasi
Masyarakat, menguraikan tujuh peranan Komite
Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:
a. Membantu
meningkatkan
kelancaran
penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di
sekolah baik sarana, prasarana maupun
teknis pendidikan
b. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku
siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah
dalam
mewujudkan
pembinaan
dan
pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi sejak
dini (kehidupan berbangsa dan bernegara,
pendidikan pendahuluan bela negara,
kewarganegaraan,
berorganisasi,
dan
kepemimpinan),
keterampilan
dan
kewirausahaan, kesegaran jasmani dan
berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta
apresiasi seni dan budaya.
c. Mencari
sumber
pendanaan
untuk
membantu siswa yang tidak mampu
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d.

Melakukan
penilaian
sekolah
untuk
pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik
intra
maupun
ekstrakurikuler
dan
pelaksanaan
manajemen
sekolah,
kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan
karyawan
e. Memberikan penghargaan atas keberhasilan
manajemen sekolah.
f. Melakukan pembahasan tentang usulan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Sekolah (RAPBS).
g. Meminta
sekolah
agar
mengadakan
pertemuan untuk kepentingan tertentu12.
Adanya hubungan yang harmonis antar
sekolah dan masyarakat yang diwadahi dalam
organisasi Komite Sekolah, sudah barang tentu
mampu mengoptimalkan peran serta orang tua
dan masyarakat dalam memajukan program
pendidikan, dalam bentuk:
a. Orang tua dan masyarakat membantu
menyediakan
fasilitas
pendidikan,
memberikan bantuan dana serta pemikiran
atau saran yang diperlukan sekolah.
b. Orang tua memberikan informasi kepada
sekolah tentang potensi yang dimiliki
anaknya, dan
c. Orang tua menciptakan rumah tangga yang
edukatif bagi anak13.
Zajda14 menjelaskan bahwa komite
sekolah sangat dominan dalam pengambilan
keputusan perencanaan sekolah khususnya dalam
pengambilan keputusan tentang anggaran sekolah
(approval of the school budget) dan pengambilan
keputusan dalam rencana pengembangan sekolah
(approval of the school improvement plan). Komite
sekolah sebagai badan pertimbangan mempunyai
tiga fungsi yaitu memberikan pertimbangan dalam
perencanaan sekolah, pelaksanaan program
pendidikan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan15.
Komite sekolah adalah sebuah lembaga
yang bertanggung jawab untuk menentukan visi,
misi dan tujuan dari sekolah, menetapkan dan
memantau anggaran operasional tahunan,
menggunakan, mengelola dan mengevaluasi, dan
menentukan serta mengkaji kebijakan dan praktik
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untuk mendukung prestasi peserta didik16. Peran
Komite Sekolah tidak dapat berdiri sendiri,
melainkan peran yang saling terkait antara peran
satu dengan peran lainnya. Dapat dijelaskan
sebagai berikut:
a. Pemberi pertimbangan (advisory agency)
dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan
pendidikan di satuan pendidikan.
b. Pendukung (supporting agency) baik yang
berwujud finansial, pemikiran, maupun
tenaga kerja dalam penyelenggaraan
pendidikan di satuan pendidikan
c. Sebagai mediator antara pemerintah
(eksekutif) dan dengan masyarakat di satuan
pendidikan17.
Komite sekolah sangat besar peranannya
dalam memajukan sekolah, khususnya pada
sekolah dasar. Masyaraka hadir melalui komite
sekolah dan bersama-sama pengelola satuan
pendidikan untuk merancang bangun sekolah, baik
dari segi visi-misi, infrastruktur, maupun program
pendidikan dan pembelajaaran. Sinergitas sekolah
dan komite sekolah menjadi solusi yang tepat
dalam meningkatkan kualitas program pendidikan
dan pembelajaran.
2.

Mutu Layanan Pendidikan
Institusi pendidikan dibentuk oleh
masyarakat untuk memenuhi hajat orang banyak.
Institusi pendidikan merupakan organisasi publik
agar dapat memberikan pelayanan yang
berkualitas diperlukan adanya perubahan sumber
daya yang dimiliki, berupa perbaikan perangkat
pelayanan dan memaksimalkan peran pelayan yang
ada. Langkah yang perlu ditempuh oleh institusi
pendidikan untuk meningkatkan pelayanan
tersebut adalah mengoptimalkan kemampuan
sumber daya manusianya dan peningkatan sarana
dan prasarana yang mendukung kelancaran
pelayanan pendidikan18.
Institusi pendidikan bergerak dalam
bidang jasa layanan yang menuntut kualitas dan
kepuasan stakeholder. Kottler19 mendefinisikan
pelayanan/jasa sebagai suatu perbuatan dimana
seseorang atau suatu kelompok menawarkan pada
kelompok/orang lain sesuatu yang pada dasarnya
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tidak berwujud dan produksinya berkaitan atau
tidak berkaitan dengan fisik produk. Pelayanan
pendidikan adalah ranah psikologis yaitu kognitif,
afektif, psikomotorik, sosial, dan spiritual, yang
indikatornya adalah adanya perubahan sikap
positif dan kepuasan stakeholder.
Kottler20, mengungkapkan lima faktor
dominan atau penentu mutu pelayanan jasa, yang
pada akhirnya menjadi penentu tingkat kepuasan.
Kelima faktor itu bila diterapkan pada lembaga
pendidikan adalah sebagai berikut: Pertama,
keandalan
(reliability),
yaitu
kemampuan
guru/dosen untuk memberikan jasa sesuai dengan
yang dijanjikan, tepercaya, akurat, dan konsisten.
Kedua, daya tanggap (responsiveness), yaitu
kemauan dari karyawan dan pengusaha/ pemilik
lembaga untuk membantu pelanggan dan
memberikan jasa dengan cepat dan bermakna
serta kesediaan mendengar dan mengatasi
keluhan yang diajukan konsumen, misalnya
penyediaan sarana yang sesuai untuk menjamin
terjadinya proses yang tepat. Ketiga, kepastian
(assurance) yaitu berupa kemampuan karyawan
untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan
terhadap janji yang telah dikemukakan kepada
konsumen, misalnya janji dalam promosi.
Keempat, empati (emphaty), yaitu kesediaan
guru/dosen/karyawan dan pengelola untuk lebih
peduli memberikan perhatian secara pribadi
kepada langganan, misalnya guru/dosen/karyawan
atau pengelola harus mencoba enempatkan diri
sebagai peserta didik/orang tua/ pelanggan. Jika
pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi
untuk mencapai persetujuan yang harmonis
dengan menunjukkan rasa peduli yang tulus.
Kelima, berwujud (tangible), yaitu berupa
penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan berbagai
materi komunikasi
Kepuasan
pelanggan
(stakeholder)
pendidikan
merupakan
orientasi
utama
pelaksanaan program pendidikan di sekolah.
Rubaman21 Kepuasan pelanggan ditentukan oleh
dua variabel kognitif yakni harapan pada saat
sebelum pembelian (prepurchase expectation) yaitu
keyakinan tentang kinerja yang diantisipasi dari
suatu produk jasa dan “disconfirmation” yaitu
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perbedaan antara perbedaan prapembelian dan
persepsi dari purnapembelian (post purchase
prescription)”. Sekolah diminati masyarakat
berangkat dari sebuah harapan atas kinerja yang
dipromosikan sekolah tersebut, dan realitas yang
dirasakan oleh stakeholder setelah menjadi
customer.
Dalam mempertahankan kualitas pelayanan
pada lembaga pendidikan menurut Gaspert dalam
Ety Rochaety, dkk yang harus diperhatikan adalah
atribut
perbaikan
kualitas
jasa
yang
berkesinambungan, yaitu: a. Ketepatan waktu
pelayanan; b. Akurasi pelayanan; c. Kesopanan dan
keramahan dalam memberikan pelayanan; d.
Tanggung jawab berkaitan dengan penerimaan
saran, dan penanganan keluhan pelanggan; e.
Kelengkapan ketersediaan sarana pendukung; f.
Variasi model pelayanan. Siswa dapat memilih
waktu bimbingan belajar; g. Kemudahan
mendapatkan pelayanan; h. Pelayanan pribadi,
berkaitan dengan fleksibilitas penanganan khusus
sekelompok pelanggan yang meminta penanganan
khusus; i. Kenyamanan dalam memperoleh
pelayanan, berkaitan dengan lokasi lembaga
pendidikan, ruang tempat pelayanan, dan
ketersediaan informasi; j. Atribut pendukung
pelayanan lainnya seperti prasarana lingkungan
lembaga pendidikan. Kebersihan ruang belajar,
fasilitas kantin, dan pelayanan kesehatan22. Standar
mutu layanan dapat dilihat dari aspek internal
sekolah dan aspek stakeholder eksternal.
II. METODE PENELITIAN
A. Paradigma Penelitian
Penelitian ini digunakan kualitatif, yang
Norman K Denzin & Yvonna S Lincoln (Eds)23,
yaitu menilai penelitian yang mempelajari bendabenda maupun kegiatan di lapangan yang terjadi
dalam konteks alamiah dan peneliti berupaya
untuk memahami makna dan menafsirkan
fenomena yang terjadi selama di lapangan.
Komite dan sekolah dasar negeri yang diteliti
sebanyak 75 buah di Kota Parepare.
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B. Pendekatan
Pendekatan
penelitian
ini
adalah
fenomenologi, yaitu penelitian yang mengamati
tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan
manusia dimana para peneliti berusaha masuk ke
dalam dunia konseptual para subjek yang
ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka
mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian
yang dikembangkan oleh mereka di sekitar
peristiwa
dalam
kehidupan
sehari-hari.24
Pendekatan ini mengkaji secara mendalam konsep
sekolah, budaya organisasi, visi dan misi, serta
program kerja yang akan dilaksanakan.
C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam
berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai
cara25. Penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif,
maka data dikumpulkan dengan menggunakan
beberapa metode, yaitu: observasi berperan serta
(participan observation), wawancara mendalam (in
dept interview), dokumentasi, triangulasi, dan focus
group discussion.
D. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif dalam penelitian ini
dilakukan pada saat
pengumpulan data
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data
dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yang diterapkan Miles dan Huberman, yaitu
dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang merupakan
satu kesatuan (saling berkaitan), yaitu; (1) reduksi
kata; (2) penyajian data; (3) penarikan
kesimpulan/verifikasi.26 Teknik analisis kualitatif
dilakukan bagi data yang diambil dari lapangan.
Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah
jenuh (tuntas).27
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.

Hasil Penelitian
Komite sekolah pada satuan pendidikan
sekolah dasar negeri di Kota Parepare sebanyak
75 buah. Berdasarkan hasil observasi di lapangan,

Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (APPPTMA)

ISBN: 978-602-50710-0-3

Sulawesi Selatan, 8-9 September 2017

semua sekolah dasar negeri memiliki komite
sekolah dan terdaftar di Dinas Pendidikan Kota
Parepare. Komite sekolah dalam interaksinya
dengan sekolah cukup bervarian dan dinamis. Ada
komite sekolah berpartisipasi aktif karena kepala
sekolah terbuka dan meminta untuk bekerja sama.
Ada komite sekolah yang awalnya pro-aktif namun
setelah kepala sekolah dimutasi, komite sekolah
menjadi pasif. Ada komite sekolah yang tidak aktif
berpartisipasi di sekolah karena kesibukkan
pengurus komite sekolah. Ada komite sekolah
hadir pada saat-saat tertentu di sekolah seperti
penerimaan peserta didik baru, penamatan
(perpisahan) peserta didik, kenaikan kelas, hari
besar keagamaan, dan sebagainya.
Komite sekolah merupakan bagian dari
sekolah. Sekolah tanpa komite sekolah tidak akan
dapat berjalan dengan baik dalam pencapaian
tujuan. Sekolah tersebut berupaya mencapai
tujuan tapi tidak didukung oleh basis dan
fondamen yang kuat. Sekolah berasal dari
masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan
kembali kepada masyarakat. Konsep tersebut
menginspirasi kepada sebagian pengusus komite
sekolah di Parepare dengan ‘mewakafkan’ waktu
dan tenaganya untuk berpartisipasi membangun
sekolah. Masyarakat Kota Parepare lebih
cenderung peduli kepada pendidikan formal,
sehingga program-program pendidikan di sekolah
seringkali mendapat kritik dari masyarakat.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa
komite sekolah ada yang berpartisipasi aktif di
sekolah, karena menyadari betapa sekolah
membutuhkan kehadiran masyarakat. Komite
sekolah yang aktif kadang datang ke sekolah pada
pagi hari sekolah, memantau peserta didik masuk
ke pintu gerbang sekolah, membantu sekolah
mengurai kemacetan lalu lintas di sekitar sekolah,
mengontrol kantin sekolah, memantau peserta
didik yang terlambat atau tidak masuk belajar di
kelas, ikut membersihkan dan menata pekarangan
sekolah, dan sebagainya. Tindakan komite sekolah
tersebut menuai pujian dari pemerintah Kota
parepare dan dari masyarakat.
Komite sekolah yang kurang bahkan tidak
aktif bekerja sama dengan sekolah, berdasarkan
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hasil observasi dan wawancara di lapangan,
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
a. Rendahnya dukungan dari sekolah, yaitu
kepala sekolah dan guru-guru untuk
menghadirkan komite sekolah bekerja sama
menyelesaikan permasalahan sekolah;
b. Ketidakaktifan komite sekolah disebabkan
oleh adanya konflik (miskomunikasi) antar
sesama pengurus atau kepada pengelola
sekolah;
c. Kurangnya dukungan anggaran, baik dari
sekolah maupun dari masyarakat, sehingga
komite sekolah tidak membuat program
kerja karena faktor anggaran;
d. Komite sekolah tidak aktif menjalankan tugas
pokok dan fungsinya karena kesibukannya
pada profesinya masing-masing;
e. Rendahnya sumber daya komite sekolah
sehingga tidak ada inisiasi dan motivasi untuk
melakukan program yang dapat memberikan
kontribusi peningkatan mutu layanan
pendidikan di sekolah.
Permasalahan komite sekolah tersebut di
atas cukup menghambat bagi peningkatan mutu
pendidikan di sekolah. Sekolah dasar negeri di
Kota Parepare sangat membutuhkan sinergitas
dan kontribusi dari masyarakat melalui komite
sekolah untuk meningkatkan kepercayaan dan
mutu layanan pendidikan.
Permasalahan-permasalahan yang terdapat
pada komite sekolah, diawali dari proses
pemilihan dan pengangkatannya. Pemilihan komite
sekolah seringkali dijadikan momen politik praktis
sehingga walaupun dilakukan secara demokratis,
tetapi faktor komitmen dan profesionalitas kadang
diabaikan. Proses pemilihan komite sekolah
seringkali diwarnai kericuhan atau deadlock karena
interest pribadi lebih mendominasinya. Ambisi
menjadi pengurus komite sekolah sering menjadi
kendala dalam mencari figur-figur yang amanah
dan mau bekerja.
Adanya Permendikbud No. 75 Tahun 2016
tentang komite sekolah menjadi awal baru bagi
proses seleksi calon dan prosedur pemilihan.
Walaupun masih dalam dataran sosialisasi, pihak
sekolah dasar negeri telah mendapat pemahaman
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pentingnya mengacu ke Permendikbud tersebut
agar
dapat
bekerja
optimal.
Penegasan
Permendikbud tersebut pada pasal 4 ayat 3,
dinyatakan anggota komite sekolah tidak dapat
berasal dari unsur pendidik dan tenaga
kependidikan
sekolah
yang
bersangkutan,
penyelenggara sekolah yang bersangkutan,
pemerintah desa, ketua organisasi tingkat
kecamatan dan kabupaten, anggota DPRD atau
politisi, dan pejabat daerah yang membidangi
pendidikan. Adanya batasan pengurus komite
sekolah tersebut menjadi perdebatan nantinya
karena banyak yang berminat untuk kepentingan
tertentu.
Kota Parepare merupakan masyarakat
yang peduli pendidikan, biasanya yang memiliki
pengaruh kuat mendapat rekomendasi dari
masyarakat untuk menjadi pengurus komite
sekolah. Pada satu sisi, komite sekolah yang
berpengaruh akan dapat berdampak pada
dukungan dana terhadap pengelolaan pendidikan
di sekolah. Pada sisi yang lain, sekolah sering
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ketua
komite sekolah tersebut. Adanya Permendikbud
baru tersebut memberikan batasan kepada komite
sekolah agar tidak melakukan kegiatan seperti
menjual buku pelajaran, pakaian seragam, dan
lainnya; tidak melakukan pungutan kepada orang
tua peserta didik, mencederai integritas seleksi
penerimaan peserta didik baru, melakukan
program yang mencederai integritas sekolah,
menyiasati keuntungan ekonomi dari posisinya,
memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan
pribadi, melakukan kegiatan politik praktis, dan
melakukan tindakan di luar atau melebih
kewenangannya.
Adanya Permendikbud baru, mendorong
sekolah memiliki kemandirian menetapkan
anggota komte sekolah. Hasil observasi di
lapangan menunjukkan, adanya sebagian sekolah
yang melakukan konspirasi terhadap penetapan
anggota komite sekolah, misalnya sekolah
menetapkan anggota komite sekolah dari kalangan
kolega atau yang dapat diajak kompromi dalam
pengelolaan pendidikan. Tetapi ada juga sekolah
yang mempersilahkan peserta yang hadir dalam
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pertemuan untuk mengusulkan siapa yang
ditetapkan menjadi anggota komite sekolah.
Berbagai macam sikap dan cara sekolah dalam
memiliih dan menetapkan anggota komite
sekolah, tentu saja merupakan kewenangannya
karena petunjuk dari Permendikbud No. 75
Tahun 2016.
Berdasarkan deskripsi di atas, menegaskan
kembali bahwa keaktifan dan partisipasi komite
sekolah tergantung kepada political will dari
penyelenggara sekolah. Political will yang
dimaksudkan adalah kesadaran dan kemauan
keras penyelenggara sekolah tentang pentingnya
kehadiran komite sekolah, anggota komite
sekolah harus yang memiliki sumber daya dan
komitmen, penyelenggara sekolah mencari calon
anggota komite sekolah yang memiliki akses dan
jaringan kemitraan, dan sebagainya. Pihak sekolah
penting berkeyakinan mutu pendidikan dapat
dicapai dengan intensnya komite sekolah dalam
berpartisipasi. Partisipasi dan dedikasi komite
sekolah dapat menjadi indikator pertimbangan
penyelenggara sekolah.
Data di lapangan yang dihimpun peneliti
menunjukkan bahwa komite sekolah yang aktif,
mengindikasikan penyelenggara sekolah yang
inklusif (terbuka), visioner, profesional, dan
demokratis. Kepala sekolah yang bersikap terbuka
atas kekurangan dan kelemahan yang dimiliki
sekolah, mendorong minta bantuan kepada kepala
sekolah. Kepala sekolah yang visioner tentu
melibatkan komite sekolah dalam menghadapi
tantangan di masa depan. Kepala sekolah yang
profesional menilai ada wilayah tertentu yang
tidak bisa dikerjakan oleh sekolah kecuali
partisipasi komite sekolah. Komite sekolah yang
demokratis selalu bersikap akomodatif dan
representatif dalam pengambilan kebijakan.
Deskripsi tersebut urgen dimiliki oleh semua
kepala sekolah dasar negeri di Kota Parepare,
sehingga komite sekolah terberdayakan dengan
optimal.
Komite sekolah yang berperan serta dan
berpartisipasi di sekolah, perlu mendapat respon
dan apresiasi dari sekolah. Komite sekolah
melakukan
tugas
pokok
dan
fungsinya
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berdasarkan regulasi dan peraturan yang ada,
hanya perlu penajaman dan penegasan dari pihak
sekolah. Sekolah penting memberikan ruang yang
inklusif kepada komite sekolah agar tumbuh
kreativitas dan inovasi dalam memberikan
kontribusi kepada sekolah. Jika komite sekolah
menemukan momentum tepat untuk bekerja,
maka dia akan bekerja secara maksimal dan tanpa
memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan.
Pada sekolah dasar negeri di Kota
Parepare, komite sekolah banyak hal yang telah
dilakukan. Salah seorang informan menyatakan
bahwa “kami melakukan tugas mulia di sekolah,
anak-anak kami yang dibina dan dibimbing,
sehingga kewajiban kami melakukan kontrol,
memberikan masukan, mencarikan sponsor jika
ada kegiatan. Semua kami lakukan karena
kesadaran akan tanggungjawab pendidikan
generasi”.
Informan lain menyatakan bahwa: “sebagai
komite sekolah, harus hadir membantu sekolah
menyelesaikan
masalahnya
berdasarkan
tupoksinya. Saya setiap saat di sekolah diskusi
pihak sekolah, apakah kepala sekolah, atau guru,
atau karyawan”. Komite sekolah seperti ini
diharapkan oleh penyelenggara sekolah dalam
menjalankan program pendidikan. Komite sekolah
yang pro-aktif di sekolah akan memberikan
dampak pada efektivitas program-program
pendidikan. Komite sekolah dapat bekerja dan
memberikan masukan pada program tertentu di
sekolah, misalnya pada penerimaan peserta didik
baru, orientasi peserta didik baru, kegiatan
keagamaan, dan lain sebagainya.
Penyelenggara
sekolah
dituntut
memberikan informasi yang tranparansi dan
akuntabel serta klarifikasi kepada masyarakat. Hal
tersebut komite sekolah dapat menjadi mediator
antara sekolah dan masyarakat. Informan dari
komite sekolah menyatakan bahwa “saya sebagai
komite sekolah di salah satu SDN di Kota
Parepare, tugas saya yang paling sering saya
lakukan adalah juru bicara sekolah kepada
masyarakat atau sebaliknya. Kadang ada kebijakan
sekolah terkait masyarakat, maka saya sering
menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat,
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dan kadang ada masukan dari masyarakat kepada
sekolah, dan saya menyampaikan kepada sekolah
bahwa itu penting dipertimbangkan.”
Peneliti menemukan informan di lapangan
yang memberikan keterangan yang berbeda.
Informan tersebut menyatakan bahwa: “kami
sebagai pengurus komite sekolah, sering kami
datang ke sekolah hanya untuk memantau kondisi
pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kepada
peserta didik. Kami pantau anak-anak kami kalau
ada yang berkeliaran, kami tanya apakah belajar,
dan seterusnya. Kami hanya memantau dan tidak
ikut mengintervensi atau mengganggu temanteman di sekolah yang sementara bekerja.”
Keterangan komite sekolah tersebut merupakan
bentuk partisipasi masyarakat terhadap proses
pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
Fakta lain yang ditemukan di lapangan dan
ini banyak terjadi di sekolah-sekolah, komite
sekolah hanya hadir di sekolah jika diundang oleh
pihak
sekolah.
Pihak
sekolah
terkesan
menganggap biasa saja keberadaan komite sekolah
sebagai mitra sekolah dalam meningkatkan mutu
dan menyelesaikan masalah-masalah pendidikan.
Komite sekolah dinilai pasif atas programprogram pendidikan di sekolah dan pihak sekolah
juga tidak menuntut komite sekolah untuk proaktif. Kedua belah pihak masing-masing pasif
dalam bekerja sama untuk bersinergi atas tugastugas pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
Keterangan informan dari komite sekolah
menyatakan bahwa: “kami tidak terlalu aktif di
sekolah karena tidak tahu apa yang mau dilakukan,
dimana batas-batas kewenangan kami. Kami justru
sering berhati-hati karena tidak ada acuan kami
dalam
melakukan kegiatan di sekolah”.
Keterangan
tersebut
menegaskan
bahwa
pentingnya sekolah bersama komite sekolah
menyusun standar mutu dan prosedur mutu
sebagai acuan dalam menjalankan tugas-tugas di
sekolah.
Temuan di lapangan bahwa sekolah dasar
negeri di Kota Parepare belum ada dokumen
mutu yang menjadi acuan komite sekolah dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Adanya
dokumen mutu yang di dalamnya ada standar
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mutu dan prosedur baku mutu maka pihak
sekolah dan komite sekolah dapat bersinergi
secara efektif karena sudah ada kewenangan
masing-masing dan memiliki target capaian yang
jelas dan tegas. Kejelasan arah dan tujuan setiap
program pendidikan dan pembelajaran di sekolah,
maka semua pihak dapat berbagi peran dan
tanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut.
2.

Pembahasan
Sekolah sebagai organisasi publik, milik
masyarakat, dan bekerja untuk masyarakat, maka
dibutuhkan kepercayaan masyarakat dalam
menjalankan
tugas-tugas
pendidikan
dan
pembelajaran. Kepercayaan dari masyarakat dapat
terbangun melalui kehadiran komite sekolaj
(sebagai representasi dari wali/orang tua peserta
didik) dapat menjadi mediator, pemberi
pertimbangan, dan pendukung atas program
pendidikan di sekolah. Sekolah maju dan bermutu
jika mendapat dukungan dan kepercayaan dari
masyarakat.
Sekolah dasar negeri di Kota Parepare
urgen memiliki komitmen kemitraan dan
sinergitas kepada komite sekolah. Oleh sebab itu,
pihak sekolah harus bersikap objektif dan rasional
dalam memilih dan menetapkan anggota komite
sekolah. Komite sekolah yang dipilih adalah
representasi dari masyarakat dan memiliki
komitmen dan dedikasi dalam menjalankan tugas
pokoknya, sebagaimana dalam Permendikbud No.
75 Tahun 2016.
Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang
Komite Sekolah28 pada Pasal 3 ayat 1 menyatakan
bahwa tugas komite sekolah adalah:
a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan
dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
terkait:
1) kebijakan dan program sekolah;
2) Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran
Sekolah (RAPBS/RKAS);
3) kriteria kinerja sekolah;
4) Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah;
dan
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5) Kriteria kerja sama sekolah dengan pihak
lain.
b. Menggalang dana dan sumber daya
pendidikan lainnya dari masyarakat, baik
perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia
industri maupun pemangku kepentingan
lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
c. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; dan
d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan
aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan
masyarakat serta hasil pengamatan komite
sekolah atas kinerja sekolah.
Tujuan terbentuknya komite sekolah
adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi
dan prakarsa masyarakat dalam kebijakan
operasional. Konsumen yang harus dilayani dan
sangat berkepentingan adalah peserta didik dan
orang tuanya. Jika komite sekolah berperan aktif
dalam menyalurkan aspirasi peserta didik, orang
tua dan masyarakat maka hasilnya akan sangat
berkualitas29. Oleh sebab itu, komite sekolah
dituntut keaktifan dan partisipasi dalam
mengembangkan mutu pendidikan di sekolah.
Permasalahan di sini adalah sekolah harus
membuka ruang yang kreatif untuk komite
sekolah dalam menjalankan tupoksinya, dan
komite sekolah harus memiliki dedikasi dan
komitmen membantu sekolah melaksanakan
layanan pendidikan yang berkualitas
Komite sekolah yang memiliki kesadaran
dan komitmen membantu sekolah, akan
berimplikasi kepada mutu pendidikan di sekolah.
Pihak sekolah dapat bekerja dengan optimal,
karena diback-up oleh komite sekolah dalam
menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, pentingnya
disusun dokumen mutu di setiap sekolah sebagai
acuan dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya komite sekolah. Acuan yang jelas dan
target yang terukur, maka komite sekolah dapat
bekerja dengan maksimal, tidak mengganggu
tugas-tugas pokok sekolah, ada batasan wilayah
kerja dan kewenangan, dan semua terukur
pelaksanaan program kerja.
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IV. KESIMPULAN
Deskripsi uraian pada hasil penelitian dan
pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil
kesimpulan, yaitu:
1. Penyelenggara Sekolah dasar negeri di Kota
Parepare urgen bersikap terbuka dan
menyadari pentingnya partisipasi komite
sekolah
dalam
membantu
program
peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
2. Penyelenggara sekolah dasar negeri di Kota
Parepare dituntut bersikap objektif, rasional,
profesional, dan demokratis dalam memilih
dan menetapkan anggota komite sekolah,
dan acuan utama penetapan kriteria anggota
komite sekolah adalah Permendikbud No.
75 Tahun 2016.
3. Penyelenggara sekolah dasar negeri dituntut
memiliki political will memberikan legitimasi
kepada komite sekolah dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya, memberikan
ruang dan kebebasan komite sekolah untuk
berkreasi dan berinovasi berdasarkan
tupoksinya memajukan mutu layanan
pendidikan di sekolah.
4. Penyelenggara sekolah dasar negeri bersama
komite sekolah bersama-sama menyusun
standar dan prosedur baku mutu sebagai
pijakan dan acuan dalam menjalankan
program
peningkatan
mutu
layanan
pendidikan pada sekolah dasar negeri di
Kota Parepare.
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