BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian lalu, yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk bahan studi
serta masukan kepada penulis, agar hasil pekerjaan yang dilakukan penulis
dianggap penting, karna hasil pekerjaan sebelumnya berfungsi sebagai tolok
ukur untuk hasil berkelanjutan yang dicapai. adalah. Hasil surat sebelumnya
meliputi :
1. Hasil penelitian oleh Ukan Sukandar (2011) yang berjudul “Kebijakan
Dalam Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Yogyakarta dalam Karangka
Otonomi Daerah” menunjukan: (1) cakupan kebijakan dalam bidang
pendidikan meliputi: sumber daya manusia (SDM), organisasi, sarana dan
prasarana serta keuangan. (2) Implementasi kebijakan dalam bidang
pendidikan bersifat hirarki, bersumber dari pusat dan dilaksanakan oleh unit
pelaksanan teknis yaitu dinas pendidikan kota dan sekolah oleh bidangbidang tertentu melalui program kerja.
2. Junaidi, 2014: Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kompetensi
Guru PAI di SMP Al Amin Kecamatan Mumbulsari Jember tahun pelajaran
2014/2015. Skripsi. Jember : Jurusan Tarbiyah Program studi Pendidikan
Agama Islam STAIN Jember, 2014/2015. Fokus Penelitian Bagaimana
Peran Kepala Sekolah Dalam meningkatkan kompetensi Guru PAI di SMP
Al Amin Kecamatan Mumbulsari Jember tahun pelajaran 2014/2015
3. Siti Zuhriyah, 2011, Analisis Implementasi Pengembangan Diri Siswa di
SMPN 1 Ngunut. Tesis, Program Studi Magister Kebijakan dan
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pengembangan

pendidikan,

Program

Pasca

Sarjana

Universitas

Muhammadiyah Malang.
4. Thesis Oleh Darojat ,2014 , Pola Implementasi Manajemen Berbasis
Sekolah di MAN 3 Malang ini mambahas bagaimana persiapan MAN 3
malang dalam program Manajemen Berbasis Sekolah
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memberikan wawasan bahwa
harus selalu ada hambatan dengan setiap implementasi dan bahwa setiap
sekolah memiliki masalah sendiri dalam melaksanakan kegiatan, termasuk
sekolah yang digunakan oleh peneliti sebagai objek penelitian. Selain itu, studi
tersebut menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh
para peneliti. Perbedaannya terletak pada: lokasi penelitian, kemudian kondisi
lingkungan dan karakter siswa yang ada di lokasi penelitian dan bentuk
kegiatan itu sendiri.
2.2 Kerangka Teori
Dalam penelitian ini, menggunakan teori utuh Implementasi Kebijakan
yang idalamnya memuat implementasi dari Permendikbud 6 Tahun 2018
tentang Penugasan guru sebagai kepala sekolah di Daerah tepatnya di
Kabupaten Paser, Kalimantan Selatan.

17

2.2.1 Implementasi kebijakan
Suatu tindakan dari rencana yang terperinci dan matang bisa
disebut dengan implementasi. Implementasi seringkali dilakukan seusai
suatu rencana dinilai baik secara keseluruhan.
Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang muncul setelah
kebijakan yang valid dikeluarkan dari kebijakan yang mencakup upaya
mengelola input untuk mendapatkan hasil atau hasil bagi masyarakat.
Fase implementasi kebijakan dapat disorot with fase desain kebijakam
dan perbedaan. Lain sisi, pembuatan kebijakan adalah sebuah sebuah
proses dengan logika bottom-up, dalam arti bahwa proses kebijakan
dimulai dengan pemindahan ambisi, tuntutan atau dukungan dari orangorang. Di sisi lain, implementasi kebijakan memiliki logika top-down
untuk mengurangi alternatif kebijakan makro-ekonomi atau abstrak
menjadi tindakan nyata atau berskala kecil.14
A. Implementasi Kebijakan Top Down
Dalam pendekatan top-down, implementasi kebijakan bersifat
sentral, dengan aktor dan keputusan terpusat diambil di tingkat pusat.
Pendekatan top-down didasarkan pada perspektif bahwa keputusan
kebijakan (kebijakan) yang dibuat oleh pembuat kebijakan harus dibuat
oleh administrator atau birokrat tingkat bawah. Karena itu, esensi dari
pendekatan top-down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana

14

Samodra, W. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
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(administrator dan birokrat) sejalan dengan prosedur dan tujuan yang
ditetapkan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.
Fokus analisis analisis kebijakan adalah pada masalah
mengabaikan tujuan politik formal. Ini sangat mungkin karena birokrat
tingkat jalanan tidak terlibat dalam perumusan kebijakan. Pendekatan
Meriee S. Grindle dikenal sebagai implementasi sebagai proses politik
dan administrasi. Menurut Grindle, yang mempengaruhi implementasi
kebijakan publik, yaitu: Keberhasilan implementasi kebijakan publik
dapat diukur dalam proses mencapai hasil akhir (hasil), Apakah tujuan
yang ingin dicapai tercapai atau tidak. Hal ini dikemukakan oleh Grindle,
di mana ukuran keberhasilan implementasi kebijakan terbukti dari dua
hal, yaitu :
a. Dilihat oleh proses, dengan menanyakan apakah implementasi
arahan sesuai dengan yang ditentukan (desain) dalam kaitannya dengan
tindakan kebijakan.
b. Apakah tujuan politik tercapai, Dimensi ini diukur dengan melihat
dua faktor, dampak atau dampak pada masyarakat, secara individu dan
kelompok, dan besarnya perubahan yang terjadi, serta penerimaan
kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut
Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu
sendiri, yang terdiri atas :
a. Isi Kebijakan (Content of Policy)
Mencakup :
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Interest

Affected

(

Kepentingan-Kepentingan

yang

Mempengaruhi ) Interst affected berkaitan dengan berbagai
kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi
kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan
dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan,
dan

sejauh

mana

kepentingan-kepentingan

tersebut

membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah
yang ingin diketahui lebih lanjut.


Type of Benefits (Tipe Manfaat) Pada point ini content of
policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan
bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis
manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan
oleh

pengimplementasian

kebijakan

yang

hendak

dilaksanakan. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum
areas lebih suka menerima program air bersih atau
pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor


Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin
Dicapai) Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan
ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada
pon ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang
diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala
yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap
dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit
diimplementasikan

daripada

program

yang

sekedar
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memberikan bentuan kredit atau bantuan beras kepada
kelompok masyarakat miskin.


Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang
peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka
pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan
keputusan

dari

suatu

kebijakan

yang

akan

Program)

Dalam

diimplementasikan


Program

Implementer

(Pelaksana

menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung
dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan
kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah
harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah
kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci


Resources

Committed

(Sumber-Sumber

Daya

yang

Digunakan) Apakah sebuah program didukung oleh sumber
daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung
oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya
berjalan dengan baik
b. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)
Mencakup :


Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan,
Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang
Terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula
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kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang
digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar
jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal
ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar
kemungkinan program yang hendak diimplementasikan
akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.


Institution

and

Regime

Characteristic

(Karakteristik

lembaga dan rezim yang sedang berkuasa) Lingkungan
dimana

suatu

kebijakan

tersebut

dilaksanakanjuga

berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian
ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang
akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.


Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan
Adanya Respon dari Pelaksana) Hal lain yang dirasa penting
dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan
dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak
dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan
respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi
atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat
diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah
kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada
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apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lngkungan, sehingga
terjadinya tingkat perubahan yang terjadi15.
Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada
aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi
bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk
mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002)16
Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas
yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.17
Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Wahab, 2001) 18
Dari bagian pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa
implementasi berjumlah mekanisme mekanisme. Implementasi adalah
kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara serius berdasarkan aturan
atau standar untuk mencapai tujuan kegiatan. Tindakan atau kegiatan ini
dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah atau sektor swasta.
Dunn menyebut implementasi istilah implementasi kebijakan.
Menurutnya, implementasi kebijakan (policy implementation) adalah

15

Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
2011 hal 93
16
Nurdin Usman,Konteks Implementasi BerbasisKurikulum,Grasindo,Jakarta,2002,hal70
17
Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,Balai Pustaka,
Jakarta, 2004, hal 39
18
Wahab, S. A. (2001). Analisis Kebijakan dari Formulasi Implementadi Kebijakan Negara.
Jakarta: Bumi Aksara
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implementasi langkah-langkah pengendalian dalam periode waktu tertentu.
Implementasi kebijakan memiliki definisi yang berbeda, tergantung pada
pendekatan implementasi kebijakan yang dipilih. Pendekatan implementasi
yang dimaksud adalah19 :
1. Pendekatan top-down
Pendekatan top and down adalah pendekatan satu pihak dari
atas ke bawah. Dalam proses pelaksanaan peran pemerintah sangat
besar, asumsi itu muncul dalam pendekatan ini ialah bahwa
pengambil keputusan adalah aktor penting implementasi yang
sukses, sementara pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses
implementasi dipandang sebagai penghalang, sehingga pembuat
keputusan meremehkan inisiatif strategis yang timbul dari birokrasi
yang rendah atau subsistem kebijakan lainnya. Sabatier berpendapat
bahwa Model pendekatan top-down memiliki kelebihan, termasuk :
a. Untuk dapat memahami seberapa besar fungsi instrumen hukum
seperti hukum dan peraturan pemerintah lainnya dipengaruhi.
Pendekatan ini menarik perhatian Pendukung Program, yang
dipandang sebagai kunci untuk menerapkan Arahan.
b. Dapat membantu dalam penilaian terhadap efektivitas pelaksana
kebijakan. Pendekatan model ini memiliki tujuan untuk
mengetahui tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditentukan secara
legal.

19

Sabatier, M. d. (1986). Top Down and Bottom Up Approach to Implementation Research. Journal
Public Policy
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c. Mampu menunjukkan kelemahan-kelemahan program yang
dilaksanakan sehingga aktor yang terlibat dapat menciptakan
strategi

baru

pada

saat

implementasi

kebijakan

masih

berlangsung.
Selain kelebihan yang dijelaskan di atas, model top-down ini,
seperti pendapat Sebatier, juga memiliki kelemahan sebagai
berikut20:
a. Aktor utama dalam implementasi kebijakan adalah pembuat
kebijakan, sementara yang lain dipandang sebagai hambatan
untuk implementasi kebijakan.
b. Implementasi terlalu banyak institusi pemerintah dan aktor lain
yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan akan
menghadapi kesulitan.
c. Strategi tingkat rendah dan kelompok sasaran kurang penting.
1. Pendekatan Buttom-Up
Sebatier mengatakan analisis yang digunakan dalam model
buttom-up adalah untuk mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat
dalam satu atau lebih area lokal dan tujuan serta hubungan antara
mereka

yang

terlibat

dalam

perencanaan,

pembiayaan,

dan

implementasi program pemerintah. terjadi di antara berbagai aktor
dalam jaringan politik.
Berdasarkan uraian tentang beberapa kekuatan dan kelemahan
pendekatan top-down dan pertimbangan Sabatier bahwa pendekatan

20

Ibid
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bottom-up tidak boleh digunakan, keterlibatan banyak aktor dalam
implementasi kebijakan dan analisis untuk menentukan efektivitas
proyek.

Jika pemerintah bertindak sebagai aktor dominan dengan

analisis minat untuk mengukur efektivitas program, itu juga dapat
digunakan oleh pemerintah dengan waktu terbatas.
Korten menunjukkan bahwa suatu program berhasil dilaksanakan
jika ketiga elemen program cocok. Pertama, kesesuaian program untuk
penerima manfaat, yaitu kompatibilitas antara apa yang ditawarkan
program dan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (penerima
manfaat). Kedua, kompatibilitas antara program dan organisasi
pelaksana, yaitu kompatibilitas antara tugas yang diperlukan oleh
program dan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian
antara kelompok penerima dan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian
persyaratan organisasi untuk mencapai hasil program dengan tindakan
yang dapat diambil oleh kelompok sasaran program.
Berdasarkan pola yang dikembangkan oleh Korten, dapat dipahami
bahwa kinerja program tidak akan berhasil seperti yang diharapkan jika
ketiga elemen implementasi kebijakan tidak sesuai. Jika output
program tidak memenuhi persyaratan kelompok target, output tidak
dapat digunakan. Jika organisasi yang menjalankan program tidak
dapat melakukan tugas-tugas yang diperlukan oleh program, organisasi
tidak dapat memberikan output program dengan benar. Atau jika
kondisi yang ditetapkan oleh organisasi yang menjalankan program
tidak dapat dipenuhi oleh audiens target, audiens target tidak akan
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menerima output program. Oleh karena itu, kompatibilitas antara ketiga
elemen implementasi kebijakan sangat penting bagi program untuk
berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat.
Efektivitas kebijakan atau program menurut Korten tergantung
pada kompatibilitas program dengan penerima manfaat, kesesuaian
program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian program
kelompok penerima dengan organisasi pelaksana.
Menurut Goggin, ada faktor yang dapat menentukan keberhasilan
implementasi dan yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu 21 :
1. Isi kebijakan (The content of the policy massage)
2. Format kebijakan (The form of the policy message)
3. Reputasi aktor (The reputation of the communicator)
Berdasarkan uraian di atas, isi kebijakan mencakup sumber daya,
manfaat politik, dan partisipasi publik. Format kebijakan terdiri dari
kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan, frekuensi, dan penerimaan
konten kebijakan. Sementara reputasi aktor terdiri dari legitimasi dan
kredibilitas aktor pemerintah daerah.
Kemudian, menurut Goggin, ada empat cara untuk menerapkan
kebijakan yang menunjukkan potensi kegagalan dan keberhasilan
dalam mencapai tujuan kebijakan atau program. Yakni 22 :
1. Penyimpangan adalah perubahan tujuan, kelompok target dan
mekanisme implementasi yang mengakibatkan target tidak tercapai.

21

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik Konsep
dan Aplikasinyadi Indonesia, Gava Media, 2012, Yogyakarta, Hal.89
22
Ibid, Hal.87
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2. Keterlambatan, dalam hal ini pelaksana telah menunda implementasi
tetapi tidak membuat perubahan pada konten kebijakan.
3. Strategi keterlambatan, yaitu keterlambatan, disertai dengan
perubahan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi
4. Obedience, yaitu penerjemah melakukan implementasi tanpa
disertai dengan perubahan konten dan mekanisme implementasi
kebijakan.
Pada penelitian ini lebih di tekankan pada teori grindle dalam teorinya
menjelaskan tentang desain kebijakan dan Tujuan Kebijakan
A. Desain Kebijakan
Proses untuk sebuah kebijakan publik diterbitkan memerlukan berbagai
tahapan yang cukup panjang. Seperti halnya dalam tahap penyusunan agenda
kebijakan yang di dalamnya juga terdapat fase yang harus dilalui, adapun
menurut Grindel fase kebijakan adalah sebagai berikut,
1. Perencanaan Kebijakan
Menurut Goggin et al (1990: 20-21, 31-40), proses implementasi
kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang
lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah dapat diukur keberhasilan
kinerjanya berdasarkan variabel: 1) dorongan dan paksaan pada tingkat
federal, 2) kapasitas pusat/negara, dan 3) dorongan dan paksaan pada
tingkat pusat dan daerah. 23

23

Akib, H. (n.d.). Implementasi Kebijakan, Mengapa dan Bagaimana? Retrieved Agustus 28, 2019,
from Neliti.com: https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakanapa-mengapa-dan-b.pdf
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Model ini disebut sebagai implementasi sebagai proses politik dan
administrasi. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur
dengan proses pencapaian hasil akhir (hasil), yaitu. H. Apakah tujuan yang
diinginkan tercapai atau tidak. Keberhasilan suatu implementasi dapat
dinilai dari dua hal: 1) Melihat prosesnya, timbul pertanyaan apakah
implementasi arahan tersebut sejalan dengan desain yang terkait dengan
ukuran arahan. 2) Apakah tujuan politik tercapai? Dimensi ini diukur
dengan mempertimbangkan dua faktor, yaitu dampak pada kebutuhan
individu atau kelompok dan luasnya perubahan yang terjadi.
Keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut Grindle
dalam Agustino (2008: 154), juga ditentukan oleh tingkat implementasi
kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari isi dan konteks kebijakan tersebut.
2. Pelaksanaan Kebijakan
Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan
dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan
pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) Bahwa tugas
implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan untuk
mencapai tujuan kebijakan pemerintah melalui kegiatan lembaga
pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Konten politik yang terdiri dari kepentingan yang memiliki
pengaruh, sifat manfaat, tingkat perubahan yang harus dilakukan, tempat
pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang
digunakan. 2) Konteks politik, yang terdiri dari kekuatan, kepentingan, dan
strategi para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang
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dominan, dan tingkat kepatuhan dan respons para pelaku.24 Didalam suatu
pelaksanaan kebijakan, terdapat suatu tindakan diskresi dari pejabat
publik, diantaranya sebagi berikut,
a. Diskresi
Diskresi menurut Grindle diskresi pejabat adalah keluasan yang
dimiliki

dalam

bertentangan

menjalankan

dengan

kewenangannya

undang-undang

yang

sepanjang
berlaku.

tidak

Birokrasi

pemerintah mempunyai keluasan dalam batas-batas nominal yang
melekat pada jabatan atau sitem yang ada.
Proposal implementasi adalah proses birokrasi seperti :
1. Dua karakteristik utama organisasi adalah kebijaksanaan dan
rutinitas. Semua perilaku penting dalam organisasi dapat dijelaskan
dengan kebijaksanaan yang sangat diperlukan, yang digunakan oleh
setiap karyawan dalam keputusan sehari-hari dan proses rutinnya
untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya dalam
organisasi.
2. Dominasi kebijaksanaan dan rutinitas berarti bahwa kekuasaan
dalam organisasi cenderung terfragmentasi dan didistribusikan ke
unit-unit kecil yang memiliki kontrol relasional yang kuat atas tugastugas tertentu dalam lingkungan kompetensinya. Jumlah kontrol

24

winarno. (2011). Kebijakan Publik. Retrieved Agustus 27, 2019, from digilib.unila.ac.id:
http://digilib.unila.ac.id/11188/16/BAB%20II.pdf
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yang satu unit organisasi dapat lakukan atas yang lain - sastra atau
hierarkis - dibatasi oleh fakta bahwa ketika organisasi menjadi lebih
kompleks, organisasi menjadi lebih khusus dan memiliki kontrol
lebih besar atas operasi internal mereka.
3. Pengambilan keputusan terdiri dari mengendalikan kebijaksanaan
dan mengubah rutinitas. Semua perubahan yang diusulkan diperiksa
oleh unit organisasi sesuai dengan ketentuan di mana mereka
menyimpang dari pola yang ditentukan. Karena itu keputusan
organisasi biasanya bersifat inkremental.
4. Implementasinya adalah untuk mengetahui di mana kebijaksanaan
terkonsentrasi dan mana dari daftar rutin organisasi yang perlu
diubah, rencanakan rutinitas alternatif yang menggambarkan niat
kebijakan, dan dapatkan unit organisasi untuk menggantikan
rutinitas lama dengan yang baru
Kewenangan untuk memegang jabatan pejabat adalah atas
kebijakannya sendiri. Kebijaksanaan adalah kekuatan pegawai negeri
untuk mengambil tindakan sendiri yang tidak diatur oleh undangundang dan peraturan. Kondisi demikian membuat posisi rentan
terhadap bias karena, selain menerapkan kebijakan untuk publik, ada
sedikit niat untuk mencapai manfaat pribadi atau kelompok.
Pelaksanaan kebijaksanaan tunduk pada syarat-syarat khusus sehingga
para pejabat tidak bertindak sewenang-wenang ketika menjalankan
kekuasaan mereka.
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Kebijaksanaan bebas adalah kewajiban pemerintah di negara
kesejahteraan di mana peran utama pemerintah di negara kesejahteraan
adalah untuk menyediakan layanan publik atau mencari kesejahteraan
bagi warga negara. Keleluasaan yang ada di Indonesia bertepatan
dengan kewajiban pemerintah untuk mencapai tujuan negara Indonesia.
Situasi darurat dapat dipahami sebagai kekuatan paksaan yang
terkandung dalam Pasal 48 KUHP. "Siapa pun yang melakukan suatu
tindakan karena paksaan tidak akan dihukum."
Diskresi dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal,25 1)
Kurangnya hukum dan peraturan untuk secara khusus menyelesaikan
masalah membutuhkan solusi segera. 2) Hukum dan peraturan yang
mendasari perilaku pejabat pemerintah menawarkan kebebasan penuh.
Memberikan diskresi kepada pejabat pemerintah adalah konsekuensi
logis dari konsep negara kesejahteraan, tetapi dalam konteks aturan
hukum, diskresi tidak dapat sepenuhnya digunakan. Karena itu, marjin
kebijaksanaan memiliki unsur-unsur berikut: 1) Sebagai bentuk
konsekuensi dari konsep negara kesejahteraan; 2) Merupakan bentuk
sikap pemerintah atau administrasi; 3) bermaksud untuk menyelesaikan
masalah yang terjadi secara tiba-tiba atau tidak termasuk dalam
ketentuan hukum; 4) Atas inisiatif pemerintah sendiri; 5) dengan tujuan
menyediakan layanan publik; 6) bermaksud untuk mengisi kekurangan
hukum dan peraturan; 7) Tidak bertentangan dengan sistem hukum atau
norma-norma dasar.

25

10 Ibid., halaman 152-153
32

Kebijaksanaan adalah kompetensi gratis, sehingga kebijaksanaan
melekat di kantor. Sesuatu melekat pada posisi, maka penggunaan
kebijaksanaan pada dasarnya dalam konteks menjalankan otoritas
posisi. Tindakan pemegang posisi hanya mengikat posisi jika ia
melakukan penentuan posisi (tindakan kantor), tindakan yang
dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pegawai negeri sipil. Untuk
membedakan diri dari tindakan pribadi (penanganan pribadi), alat bantu
formal seperti nama posisi, cap posisi, kertas posisi, penutup kantor,
tanda tangan ketua dan sekretaris digunakan. 26
Pejabat pemerintah yang bertindak atas kebijakan mereka sendiri,
asalkan ini dilakukan dalam lingkungan formal agensi mereka atau
dalam menjalankan wewenang resmi, bertanggung jawab atas semua
konsekuensi yang dihasilkan.27
Parameter yang membatasi pergerakan bebas otoritas aparat
negara adalah Detournement de Povouir (penyalahgunaan wewenang)
dan Abus de Droit (sewenang-wenang), sementara di bidang hukum
pidana ada juga kriteria yang membatasi pergerakan bebas otoritas
aparat negara, yaitu elemen elijkheid tidak benar dan penyalahgunaan
wewenang. Jika aparatur negara melakukan tindakan yang bertentangan
dengan kewenangannya dan melanggar hukum, pengadilan ini akan
memprosesnya. (Adji, 2010)28

26

Harun Alrasid, Masalah Pengisian Jabatan Presiden, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta,
1993, halaman 20
27
Ridwan, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas
Islam IndonesiaPress, 2014), halaman 201
28
Adji, I. S. (2010). Korupsi : Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara? Jakarta: Makalah .
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B. Tujuan Kebijakan
Tujuan kebijakan khusus, program aksi dan proyek yang dirancang dan
didanai oleh Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan
sebagai fase paling penting dalam model linear implementasi kebijakan.
Enam elemen konten kebijakan, bersama dengan tiga elemen konteks
implementasi sebagai faktor yang memengaruhi aktivitas implementasi
Grindle, mencirikan interaksi antara pembuat keputusan, pembuat kebijakan,
dan pengguna kebijakan dalam model interaktif.29
1. Dampak kebijakan
Menurut Grindle dalam Agustino (2008: 154), keberhasilan implementasi
kebijakan publik juga ditentukan oleh tingkat implementasi politik itu
sendiri, yang terdiri dari konten dan konteks politik:
1) Isi kebijakan, terdiri dari kepentingan yang berdampak, jenis
penggunaan, tingkat perubahan yang ingin dicapai, lokasi proses
pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang
digunakan.
2) Konteks politik, yang terdiri dari kekuatan, kepentingan, dan strategi
para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa,
serta tingkat kepatuhan dan reaksi dari mereka yang melakukannya.30
29

Imronah. (2013). Implementasi Kebiajakan : Prespektif, Model dan Kriteria Pengukurannya.
Retrieved
September
04,
2019,
from
Neliti.com:
https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektifmodel.pdf

30

winarno. (2011). Kebijakan Publik. Retrieved Agustus 27, 2019, from digilib.unila.ac.id:
http://digilib.unila.ac.id/11188/16/BAB%20II.pdf
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2. Tingkat Perubahan
Setelah kegiatan implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh
konten atau lingkungan dan konteks diterapkan, diketahui apakah
pelaksana kebijakan yang membuat kebijakan seperti yang diharapkan
juga dapat mengetahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu
lingkungan, sehingga Tingkat perubahan terjadi yang terjadi.
Menurut Merilee S. Grindle (1980), keberhasilan implementasi
kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel mendasar, yaitu konten
politik dan konteks implementasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar
di atas. Isi pedoman ini meliputi: (1) Sejauh mana kepentingan kelompok
sasaran atau kelompok sasaran yang terkandung dalam isi pedoman? (2)
jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran, (3) sejauh mana perubahan
yang diinginkan dalam suatu kebijakan. Suatu program yang bertujuan
untuk mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit
diimplementasikan daripada sebuah program yang hanya memberikan
bantuan atau pinjaman kepada orang miskin. (4) apakah lokasi suatu
program sudah benar. (5) apakah suatu kebijakan menentukan pelaksana
secara rinci; dan (6) apakah suatu program didukung oleh sumber daya
yang memadai.
2.2.2 Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
Kepsek adalah seorang guru yang menerima tugas tambahan sebagai
direktur. (Sudarman 2002: 145). Meskipun sebagai guru yang menerima tugas
tambahan, kepala sekolah adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk
menerapkan prinsip-prinsip inovatif administrasi pendidikan di sekolah. Karena
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seseorang yang menerima tugas tambahan berarti bahwa tugas kepala sekolah
adalah guru, yaitu sebagai staf pengajar dan pendidik, ini berarti bahwa kepala
sekolah di sekolah harus memiliki tugas menjadi guru yang memberi atau
memberikan pelajaran atau disiplin atau panduan khusus. Berarti direktur
memenuhi dua fungsi, yaitu sebagai staf pengajar dan staf pengajar.31
Sebagai pemimpin pendidikan di sekolahnya, seorang kepala sekolah
mengatur sekolah dan stafnya yang bekerja secara efektif, efisien, demokratis,
dan kerja tim di bawah kepemimpinan mereka. Program pendidikan untuk siswa
harus direncanakan, diorganisir, diimplementasikan dan dievaluasi. Dalam
implementasi program, klien harus mampu memimpin profesional, staf
pengajar, untuk bekerja secara ilmiah, penuh perhatian dan demokratis, dengan
penekanan pada peningkatan berkelanjutan pendidikan dan pembelajaran.
Kepsek juga memiliki tugas utama mengelola organisasi kegiatan
pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Lebih operasional, tugas paling penting
dari sekolah adalah untuk mengeksplorasi dan menggunakan semua sumber
daya sekolah secara terpadu dalam konteks mencapai tujuan sekolah yang efektif
dan efisien. Secara garis besar, tugas dan fungsi klien dapat dijelaskan sebagai
berikut:32
1. Pendidik
Sebagai pendidik, klien melakukan kegiatan di bidang perencanaan
pembelajaran, manajemen dan evaluasi. Kegiatan perencanaan membutuhkan
keterampilan dalam mengembangkan sumber belajar; kegiatan manajemen

31

Danim, Sudarman. 2002. Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Kependidikan. Bandung: Pustaka Setia. Hal 145
32
E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesiona,l (Jakarta : Rosda, 2010), hlm 98
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membutuhkan

kemampuan

untuk

memilih

dan

menerapkan

strategi

pembelajaran yang efektif dan efisien, dan evaluasi kegiatan mencerminkan
kemungkinan memilih metode evaluasi yang tepat dan memberikan tindak lanjut
yang diperlukan, khususnya untuk meningkatkan pembelajaran. Direktur juga
bertindak sebagai pendidik untuk membimbing siswa, guru, dan staf pendidikan
lainnya.
2. Pemimpin
Sebagai pemimpin, fungsi terpenting untuk memobilisasi semua
kemungkinan sekolah, terutama guru dan staf pengajar untuk mencapai tujuan
sekolah. Dalam upaya memobilisasi potensi ini, klien harus menerapkan prinsip
dan metode kepemimpinan sesuai dengan memprioritaskan kepemimpinan,
memotivasi dan memberdayakan staf.
3. Manager.
Menjadi seorang manajer, direktur sekolahan mengelola kurikulum,
siswa, staf, keuangan, fasilitas dan infrastruktur, hubungan antara sekolah dan
administrasi masyarakat dan sekolah. Semua kegiatan operasional dilakukan
melalui

serangkaian

prosedur

kerja

berikut

ini

yakni

perencanaan,

pengorganisasian, mobilisasi dan pemantauan. Berdasarkan tantangan yang
dihadapi sekolah, dan kemudian sebagai pemimpin, direktur memilih
pendekatan baru untuk meningkatkan kapasitas sekolah.
4. Administrator
Dalam arti luas, kepala sekolah adalah pembuat kebijakan tertinggi di
sekolahnya. Sebagai pembuat kebijakan, direktur melakukan analisis yang
cermat terhadap lingkungan (politik, ekonomi, dan sosial budaya) dan
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mengembangkan strategi untuk membuat perubahan dan perbaikan di
sekolahnya. Dalam arti sempit, klien bertanggung jawab atas administrasi
administrasi sekolah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
5. Pengusaha.
Sebagai wirausaha, klien bertindak sebagai inspirasi untuk menciptakan
ide-ide kreatif dan inovatif ketika mengelola sekolah. Diperlukan ide-ide kreatif
karena sekolah memiliki sumber daya keuangan yang terbatas dan pada saat
yang sama memiliki kelebihan, baik dalam hal potensi internal maupun ekologis,
terutama dari masyarakat dan otoritas lokal..
6. Pembuat iklim kerja.
Sebagai yang menciptakan iklim kerja, klien bertindak bagai katalis
untuk meningkatkan moral guru. Kepala sekolah harus mendorong guru dan staf
pendidikan lainnya untuk bekerja di lingkungan kerja yang sehat. Suasana kerja
yang sehat mendorong semua karyawan untuk bekerja bersama untuk mencapai
tujuan sekolah.
7. Pengawas.
Pengawasan juga dapat diartikan sebagai panduan untuk semua
karyawan madrasah, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka
untuk lebih mengembangkan situasi pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan
tujuan pendidikan. Kepala Madrasah sebagai pengawas memiliki peran dan
tanggung jawab untuk mempromosikan, mengikuti, dan meningkatkan proses
pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pengawasan klien dapat
dilakukan secara individu atau kelompok 33
33

Suhertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000),
hlm 112
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Secara singkat, fungsi dan / atau tugas pengawasan adalah sebagai
berikut:
a. Kegiatan yang sedang berlangsung untuk mengidentifikasi situasi
administrasi pendidikan, seperti kegiatan pendidikan di sekolah di semua
wilayah.
b. Tentukan kondisi yang diperlukan untuk menciptakan situasi pendidikan
di sekolah.
c. Lakukan kegiatan untuk meningkatkan hasil dan menghilangkan
hambatan.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggan harus bertanggung
jawab atas pelaksanaan semua program pendidikan di sekolah. Mampu
mewujudkan semua tugas dan fungsi manajemen, direktur harus mengetahui
jumlah asisten, tahu nama asisten, mengetahui tugas masing-masing asisten,
menjaga suasana keluarga dan memperhatikan kesejahteraan para asisten.
Keberhasilan lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan
direktur. Karena direktur sebagai pemimpin di lembaganya harus memungkinkan
lembaganya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, ia harus dapat melihat
perubahan dan melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik.
Klien harus bertanggung jawab atas fleksibilitas dan keberhasilan semua masalah
manajemen dan manajemen formal kepada atasannya atau secara informal kepada
masyarakat yang telah mempercayakan murid-muridnya. Direktur adalah guru
fungsional yang diinstruksikan untuk memimpin sekolah tempat pelajaran
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diberikan dan diajarkan atau di mana interaksi terjadi antara guru yang mengajar
dan siswa yang menerima pelajaran34.
Di lembaga sekolah, pemimpin sekolah atau lebih populer sekarang disebut sebagai
"guru yang diberi tugas tambahan sebagai direktur sekolah." Bukan mereka yang
memiliki kebahagiaan senioritas, apalagi secara kebetulan. Direkrut untuk
mengambil posisi itu, kinerja mereka yang kaku dan tidak subur diharapkan
menjadi sosok pribadi yang kuat yang dapat diandalkan dalam konteks mencapai
tujuan sekolah. Direktur sekolah adalah regulator dari program sekolah yang ada,
karena direktur diharapkan untuk membawa semangat guru dan membangun
budaya sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dari beberapa konsep di atas, mengukur keberhasilan atau keberhasilan sebuah
sekolah dapat diturunkan dari hasil kinerja direktur dan akreditasi sekolah. Antara
lain sebagai berikut :
A. Kinerja Kepala Sekolah
Prestasi direktur adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau tugas
yang dimilikinya saat menyelesaikan pekerjaan di sekolah yang dipimpinnya.
Kinerja adalah pekerjaan organisasi untuk mencapai tujuan strategis, kepuasan
pelanggan dan kontribusinya terhadap lingkungan strategis. Menuntut Bernadin,
Kene dan Johnson (1995) mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari kerja keras
organisasi dalam mencapai tujuan strategis organisasi, kepuasan pelanggan, dan
kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Itulah mengapa
kinerja adalah bentuk multidimensi, jadi bagaimana mengukurnya sangat
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Wahjosumidjo, kepemimpinan kepala Sekolah (tinjauan teoritik dan permasalahanya), (Jakarta:
Raja Grafindo persada, 2005) 83.

40

bervariasi tergantung pada banyak faktor.Ada lima faktor dalam penilaian kinerja
populer, yaitu:
Kualitas pekerjaan, termasuk: akurasi, akurasi, penampilan dan penerimaan
output.
Kualitas pekerjaan, termasuk: volume output dan kontribusi.Supervisi yang
dibutuhkan, meliputi: saran, arahan, dan perbaikan.
Kehadiran, meliputi: regulasi, dapat dipercaya/ diandalkan dan ketepatan waktu.
1) Konservasi, meliputi: pencegahan pemborosan, kerusakan dan
pemeliharaan peralatan35.
Menurut Yamin, Maisah (2010: 87) "Kinerja guru adalah perilaku atau
reaksi yang menghasilkan hasil yang merujuk pada apa yang mereka lakukan
ketika dihadapkan dengan tugas"36.
Kinerja guru adalah hasil dari pekerjaan yang dilakukan diadaptasi oleh
individu untuk peran dan tugas mereka. Tugas profesional guru, sesuai
dengan Pasal 20 UU No. 14 tahun 2005, meliputi: a) Perencanaan rencana
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran berkualitas tinggi, evaluasi
dan evaluasi hasil pembelajaran; b) Peningkatan dan pengembangan
kualifikasi dan kompetensi akademik secara berkelanjutan sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; c) Tindakan objektif
dan non-diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, ras dan
keadaan fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi
siswa dalam pembelajaran; d) Penegakan hukum dan peraturan, hukum dan
kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan e) Memelihara dan
35
36

Akdon, Strategic Management, ( Bandung: Alfabeta, 2009) hal. 166
Yamin, Maisah, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010) hal 87
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mempromosikan persatuan dan integritas nasional37.
Supardi berpendapat (2013:49) “mengatakan bahwa standar kinerja
guru adalah suatu bentuk kualitas/patokan yang menunjukkan adanya
jumlah dan mutu kerja yang harus dihasilkan guru, meliputi: pengetahuan,
ketrampilan, sistem penempatan dan unit variasi pengalaman, kemampuan
praktis, kualifikasi, hasil pekerjaan dan pengembangan38”.
Menurut Locke dan Latham dalam bukunya Supardi (2013: 48)
mengungkapkan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh beberapa hal
sebagai berikut: a) Kekuatan, b) Komet, c) Umpan balik, d) Kompleksitas
tugas, e) Kondisi yang menghambat, f) Tantangan, g) Tujuan, h) Akurasi
fasilitas, i) Manajemen bisnis, j) Daya tahan / ketekunan, k) Strategi
khusus untuk menangani tugas.
Karena ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja
seseorang tergantung pada: (1) faktor-faktor individu yang terlibat, yaitu
kompetensi, keterampilan, motivasi dan keterlibatan dalam organisasi; (2)
faktor kepemimpinan berkenaan dengan dukungan dan bimbingan materi
dan dukungan kualitas itu sendiri; (3) faktor tim atau kelompok, yaitu
kualitas dukungan dari tim (mitra / kolega); (4) faktor sistem yang terkait
dengan sistem kerja dan fasilitas yang ditawarkan oleh organisasi, dan (5)
faktor situasi anak yang berhubungan dengan lingkungan eksternal dan
batin, serta perubahan yang terjadi.
Kepala sekolah memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan

37
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Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Supardi Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013) hal 47
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bimbingan dan konsultasi di sekolah. Tugas dan fungsi khususnya
mengoordinasikan kegiatan pendidikan, menawarkan dan melengkapi
fasilitas, melaksanakan program bimbingan dan konseling, mengawasi
pelaksanaan

bimbingan

dan

konseling,

menentukan

koordinator

bimbingan dan konseling, menugaskan bimbingan mentor dan guru
konseling, menyusun pernyataan kegiatan bimbingan dan konseling,
berkolaborasi dengan lembaga lain dan melakukan kegiatan bimbingan
dan konseling untuk kepala sekolah dengan latar belakang pendidikan
untuk bimbingan dan konseling.
Seperti halnya Pedoman untuk pelaksanaan bimbingan dan
konseling, klien memiliki tugas untuk mengawasi dan mengawasi
perencanaan dan pelaksanaan program, evaluasi dan upaya tindak lanjut
dan akuntabilitas untuk proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di
sekolah. di Kantor Pendidikan Kabupaten (Prayitno, 2002). Bimbingan
Umum untuk Bimbingan dan Manajemen Bimbingan di sekolah-sekolah
(IPBI, 2000; Ridwan, 1998) menyatakan bahwa ketentuan pokok dan
pedoman serta pedoman instrumentasi harus dijamin oleh pemimpin
sekolah, termasuk penentuan pola organisasi, kewajiban dan tugas
eksekutif staf.
Kinerja klien dapat diamati berdasarkan kemauan, kemampuan,
tindakan dan perilaku yang ditunjukkan saat menyelesaikan tugas-tugas
institusional. Kinerja adalah proses kinerja untuk mencapai tujuan
program pendidikan di sekolah. Pencapaian kinerja pelanggan dipengaruhi
oleh berbagai variabel, termasuk kepemimpinan, pengetahuan dan latar
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belakang pendidikan. Kinerja dalam kasus ini adalah penilaian tingkat
kerja yang sebenarnya telah jelas dilakukan (Timpe 1993; Kamars, 1994).
a. Laporan Aswarni, moh. Saleh dan Tatang Mamirin menjelaskan
dalam buku mereka "Administrasi Pendidikan" bahwa fungsi direktur
adalah sebagai berikut:
b. Perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijakan sekolah.
c. Inspektorat sekolah, yang mengatur pembagian tugas dan mengatur
pembagian

tugas

dan

pejabat

eksekutif,

menyelenggarakan

kegiatan.Memantau kegiatan sekolah, termasuk: mengorganisir
kegiatan, mengelola kegiatan, mengevaluasi kegiatan, membimbing
dan meningkatkan implementasi
Tugas dan fungsi utama kepala sekolah sebagai kepala pendidikan adalah:
a. Perencanaan sekolah dalam arti orientasi sekolah sebagai institusi
pendidikan dengan merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi
keberhasilan.
b. organisasi sekolah dalam arti menciptakan struktur organisasi,
menugaskan staf dan menugaskan tugas dan fungsi masing-masing
karyawan.
c. Karyawan bergerak dalam hal motivasi karyawan melalui
pemasaran internal dan contoh pemasaran eksternal.
d. Pengawasan dalam arti pengawasan, kontrol dan instruksi semua
karyawan sekolah dan penduduk.
e. Evaluasi proses dan hasil pendidikan sebagai dasar untuk
pendidikan dan pertumbuhan kualitas serta implementasi solusi
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masalah, yang dilakukan baik secara analitis secara sistematis dan
kreatif dan penghindaran dan penyelesaian konflik.39
B. Akreditasi
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Presiden Republik Indonesia, 2003),
disebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan
program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan
nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Proses akreditasi
dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan
memberdayakan

program

dan

satuan

pendidikan

agar

mampu

mengembangkan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan nasional.40
Hasil akreditasi sekolah juga dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat apakah program telah
direncanakan tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan efisien tidak
dalam pelaksanaanya. Evaluasi mutu satuan pendidikan merupakan hal
penting yang harus dilakukan oleh pihak satuan pendidikan itu sendiri,
pihak penyelenggara pendidikan, dan pihak eksternal. Selain itu, program
dan unit pendidikan diakreditasi oleh pemerintah dan / atau lembaga
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Hari Sudrajat, Manajemen Peningkatan mutu Berbasis Sekolah, (Bandung: Cipta Cekas Grafika,
2004) 112.
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opcit
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independen yang disetujui sebagai bentuk akuntabilitas publik. Secara
umum, dapat disimpulkan bahwa akreditasi sekolah memiliki tujuan
sebagai berikut:
1) Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau program
berdasarkan standar pendidikan nasional;
2) pengakuan otorisasi
3) Membuat rekomendasi untuk jaminan kualitas pendidikan untuk
program dan unit pendidikan terakreditasi dan pihak terkait.

Tahap

pertama dari proses akreditasi adalah persiapan dan publikasi rencana
jumlah dan kontribusi sekolah yang akan diakreditasi oleh BAP S / M.
Selain itu, otoritas pendidikan provinsi dan kabupaten atau kota
meminta

nama

sekolah

yang

akan

diperoleh

berdasarkan

pemberitahuan. dari BAP S / M. Sekolah yang akan diakreditasi
kemudian harus mengisi instrumen akreditasi dan instrumen
pendukung yang disediakan oleh BAP S / M berdasarkan hasil evaluasi
mandiri oleh instrumen tersebut. Akreditasi BAPS / M dapat
menentukan apakah sekolah tersebut layak atau tidak dihadiri. Jika
sekolah dinyatakan memenuhi syarat, BAP S / M menginstruksikan
penilai untuk mengunjungi sekolah. Penilai dengan senang hati akan
mengklarifikasi, meninjau dan memvalidasi data penilaian diri sekolah
dan kemudian merespons hasilnya. Hasil kunjungan kemudian
dikonversi menjadi sertifikat akreditasi yang diberi status A, B atau C.
Menurut teori manajemen dari Terry (1953: 2), “management as a
process consisting of planning, organizing, actuating and controlling,
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performed to determine and accomplish the objectives by the use of
people and resources.”
Suharsimi Arikunto (1998: 256) menyarankan merujuk pada definisi
terkenal dari status swasta yang terakreditasi pemerintah untuk peringkat
pengakuan pemerintah. Peringkat ditentukan oleh posisi satu sekolah vis-àvis sekolah lain dan posisi sekolah yang memenuhi batas yang ditetapkan
bagi pemerintah, untuk ukuran kualifikasi yang harus disetujui oleh sekolah.
Akreditasi Indonesia. Dalam hal ini Kemendikbud Pengakuan hasil
akreditasi harus dikonfirmasi oleh posisi sekolah sebagai "surat terdaftar".
"Diakui" atau "Setara"
8 standar dinilai untuk akreditasi sekolah. (Standar Pendidikan
Nasional, SNP), yang mewakili kritik minimum untuk sistem pendidikan di
seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus digunakan
sebagai referensi untuk memetakan profil kualitas seluruh sekolah /
madrasah. Pasal 2 (1) berisi standar konten SNP, standar proses, standar
kompetensi untuk lulusan universitas, standar untuk guru dan staf
pendidikan, standar untuk fasilitas dan infrastruktur, standar manajemen,
standar pendanaan dan standar untuk pendidikan.
Kegiatan Akreditasi diharapkan menjadi dan menciptakan kekuatan
pendorong dana untuk pengembangan pendidikan, memberikan arahan
untuk jaminan kualitas berkelanjutan sekolah / madrasah dan terus berusaha
untuk mencapai kualitas yang diharapkan. Institusi pendidikan formal yang
sistematis, komprehensif, percaya diri, eksternal dan berbasis kinerja dan
berdasarkan pada kreatif yang didirikan sesuai dengan delapan standar
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pendidikan nasional di Indonesia. Institusi pendidikan yang ditargetkan
adalah semua tingkatan institusi pendidikan formal di Indonesia mulai dari
sekolah dasar negeri dan negeri sampai SMP / MTs nasional dan swasta,
SMA / MA atau SMK / MAK, institusi publik dan swasta.
PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP),
pasal 2 ayat (2), menetapkan bahwa jaminan dan kontrol kualitas pendidikan
sesuai dengan SNP harus dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu
evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan
untuk memenuhi atau melampaui standar pendidikan nasional. Proses
mengevaluasi semua aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk
memastikan bahwa layanan pendidikan yang berkualitas disediakan dan
bahwa mereka yang dinilai diberdayakan untuk menghasilkan lulusan sesuai
dengan standar yang ditetapkan.
Mengingat

pentingnya

akreditasi

sebagai

upaya

untuk

mempertahankan dan mengendalikan kualitas pendidikan, pemerintah
kemudian membentuk Badan Akreditasi Nasional untuk Sekolah /
Madrasah (BAN S / M). Implementasi akreditasi oleh BAN-S / M
didasarkan pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional, khususnya Pasal 60, dan peraturan pemerintah tentang
standar pendidikan nasional. Pasal 86 Peraturan Pemerintah tentang Standar
Pendidikan Nasional terdaftar sebagai berikut:
1. Pemerintah melakukan akreditasi di semua tingkatan dan unit studi
untuk menentukan kelayakan program dan / atau unit studi.

48

2. Badan akreditasi yang dimaksudkan pada ayat 1 juga bisa
diimplementasikan jika pemerintah memberi wewenang kepada badan
independen untuk melakukan akreditasi.
4. Akreditasi dalam arti paragraf 1 dan 2 sebagai bentuk akuntabilitas
publik yang objektif, adil, transparan dan komprehensif dengan
menggunakan alat dan kriteria yang mengacu pada standar pendidikan
nasional
Akreditasi sekolah / madrasah didasarkan pada prinsip-prinsip
termasuk:
1. Tujuan; Akreditasi Sekolah / Madrasah pada dasarnya adalah kegiatan
penilaian mengenai kelayakan pendidikan sebagaimana ditunjukkan oleh
sekolah / Madrasah. Dalam melakukan penilaian ini, berbagai aspek
kelayakan diperiksa dengan jelas dan benar untuk mendapatkan informasi
tentang tempat tinggal mereka. Agar hasil penilaian dapat menggambarkan
keadaan aktual untuk dibandingkan dengan keadaan yang diharapkan,
indikator digunakan dalam proses dengan memperhatikan kriteria yang
ditetapkan.
2. Diperluas; didalam pengimplementasian akreditasi Sekolah / Madrasah,
fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu, tetapi juga
mencakup berbagai komponen pendidikan yang telah diperluas. Dengan
demikian, hasil yang diperoleh dapat sepenuhnya menggambarkan kondisi
kelayakan Sekolah / Madrasah.
3. Masuk akal; ketika melakukan akreditasi, all sekolah / Madrasah harus
diperlakukan dengan cara yang sama dengan non-diferensiasi S / M
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berdasarkan budaya, kepercayaan, budaya sosial dan tidak melihat status
Sekolah / Madrasah, baik negeri atau swasta. Sekolah / Madrasah harus
dioperasikan sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan /
atau non-diskriminatif.
4. Transparan; data dan informasi terkait penerapan Akreditasi S / M, seperti
kriteria, mekanisme kerja, perencanaan dan sistem akreditasi, dan lainnya
harus diserahkan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang
membutuhkannya.
5. Akuntabel;

pelaksanaan

akreditasi

S/M

harus

dapat

dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya
sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
Manfaat dari pelaksanaan akreditasi sekolah dapat dibedakan menjadi
2 yaitu untuk kepentingan sekolah sebagai sarana untuk peningkatan kualitas
sekolah sehingga sekolah dapat umpan balik (feedback) yang positif dari
masyarakat dan peserta didik akan lebih mudah untuk mendapatkan
pendidikan yang berkualitas. Adapun Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah
bermanfaat sebagai:
1. Indikasi upaya untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan
untuk sekolah / madrasah dan sekolah / madrasah;
2. Umpan balik tentang upaya untuk memperkuat dan meningkatkan
kinerja sekolah / penghuni Madrasah sehubungan dengan pelaksanaan
visi / misi, sasaran, sasaran, strategi dan program sekolah / Madrasah;
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3. Motivator untuk sekolah / madrasah untuk lebih meningkatkan kualitas
pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat
kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional;
4. Materi pendidikan untuk sekolah / madrasah sebagai masyarakat belajar
untuk meningkatkan dukungan pemerintah, masyarakat dan sektor
swasta untuk profesionalisme, moral, staf dan sumber daya; dan juga
5. Referensi ke institusi terkait ketika menilai otoritas sekolah / madrasah
sebagai administrator ujian nasional.
6. Kepala Sekolah / Madrasah diharapkan memiliki hasil akreditasi
sebagai bahan informasi untuk memetakan indikator kelayakan sekolah
/ Madrasah, kinerja warga sekolah / Madrasah, termasuk kinerja
sekolah / Madrasah Kepala Sekolah Madrasah, digunakan selama masa
kepemimpinan mereka. Selain itu, hasil akreditasi juga diperlukan oleh
kepala sekolah / madrasah sebagai input untuk persiapan program dan
anggaran pendapatan dan pengeluaran sekolah / madrasah.
7. Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu
meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan
terbaik bagi peserta didiknya guna mempertahankan dan meningkatkan
mutu sekolah/madrasah. Secara moral, guru senang bekerja di
sekolah/madrasah yang diakui sebagai sekolah/madrasah bermutu.
8.

Bagi orang tua, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang
akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh masingmasing sekolah / madrasah, sehingga masyarakat, dan khususnya orang
tua, dapat secara sadar dan bertanggung jawab membuat pilihan dan
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pilihan yang tepat mengenai pendidikan. tentang anak-anak mereka
berdasarkan kebutuhan dan kapasitas mereka. Bagi para siswa, hasil
akreditasi percaya bahwa mereka telah menerima pelatihan yang tepat
dan bahwa sertifikat dari sekolah / media terakreditasi adalah bukti
bahwa mereka telah menerima pelatihan.
9. Bagi pemerintah, hasil akreditasi dapat diperhitungkan ketika
merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan
nasional.
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