


Kelahiran Komite Sekolah ibarat bayi cantik /
ganteng yang sedang ditimang-timang oleh
banyak orang.

Masyarakat, sebagai pihak konsumen
pendidikan, mempunyai harapan yang sangat
besar terhadap pelaksanaan peran dan fungsi
Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu
pendidikan.



Mengapa Komite Sekolah perlu 

diberdayakan?

Pertama, Belum sepenuhnya menganut prinsip 

demokratis, transparan, dan akuntabel. Bahkan, 

banyak Komite Sekolah yang dibentuk secara instan, 

sekedar hanya untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh block grant atau hibah bersaing. 



Kedua, terkait dengan proses dan mekanisme
pembentukan, keberadaan Komite Sekolah
masih belum sepenuhnya sesuai dengan
harapan, baik dari pemerintah maupun
masyarakat.

Komite Sekolah tidak boleh hanya menjadi
“lembaga stempel” dari kepala sekolah.
Demikian juga, Komite Sekolah juga tidak
boleh menjadi ”eksekutor” yang ditakuti
oleh kepala sekolah



Bagaimana strategi pemberdayaan 
Komite Sekolah?

 Komite Sekolah dijadikan sbg lembaga
masyarakat yang “duduk sama rendah,
berdiri sama tinggi” jika disejajarkan dengan
posisi kepala sekolah pada satuan pendidikan

 Komite Sekolah harus dapat menjadi mitra
sejajar dengan kepala sekolah

 Komite Sekolah memiliki peran sebagai
advistory agency, supporting agency,
controlling agency, dan mediation agency



PERAN & FUNGSI KOMITE SEKOLAH

FUNGSI

 DORONG KOMITMEN MASY.

 KERJASAMA MASY. & PEM.

 SALURKAN ASPIRASI MASY.

 MASUKAN, PERTIMB., REKOMEND

- Program pend., RAPBS, Kriteria kinerja satuan pend., Kriteria tenaga kepend., 
Kriteria fasilitas

 DORONG PART. MASY.

 GALANG DANA MASY.
 EVAL. DAN PENGAWASAN



PERAN KOMITE SEKOLAH

 ADVISORY AGENCY
 SUPPORTING AGENCY
 CONTROLLING AGENCY
 MEDIATION AGENCY



Komite Sekolah sebagai advisory 
agency

Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan

Sekolah dan komite melakukan musyawarah. 
Pertimbangan ini tidak bersifat memaksa (untuk 
dilakukan). Pertimbangan ini bersifat masukan 
dan saran yang operasional maupun konseptual.



Komite Sekolah sebagai
supporting agency, 

Komite sekolah mendukung kerja sama sekolah 
dengan masyarakat, baik secara financial, 
pemikiran, maupun tenaga dalam 
penyelenggaraan pendidikaan



Komite Sekolah sebagai
controlling agency

Komite sekolah mengontrol kerja sama sekolah 
dengan masyarakat dalam rangka transparansi 
dan akuntabilitas penyelenggaraan dan output
pendidikan



Komite Sekolah sebagai
mediation agency

Komite sekolah sebagai mediataor / “jembatan” 
antara sekolah dengan masyarakat. Komite 
sekolah dapat sebagai perantara kelompok 
masyarakat yang mau menjalin kerja sama dengan 
sekolah (negosiasi, komite sbg negosiator).

Ketika sekolah memerlukan masy, idealnya melalui 
komite, begitu juga sebaliknya, misalnya jika masy 
ingin menyumbang ke sekolah, harus melalui 
komite


