
BAB X 
AGENDA MADRASAH MASA DEPAN 

Dilihat dari segi kelembagaannya secara formal, sebenarnya posisi 
Madrasah sebagai institusi pendidikan secara teoritis konseptual sudah 
berada di koridor yang tepat dan memiliki prospek masa depan yang dapat 
memberikan harapan. Namun dalam perkembangan pengelolaan Madrasah 
sebagai lembaga pendidikan formal sampai saat ini masih terbaca adanya 
rentang yang cukup panjang antara Madrasah yang sudah memiliki predikat 
unggulan dengan Madrasah  (yang jumlahnya mungkin lebih banyak) yang 
masih berada di papan  bawah. Secara umum dengan melihat indikator UAN 
dan output yang masuk perguruan tinggi negeri,  untuk sementara Madrasah 
masih berada di bawah yang diperoleh sekolah umum yang sejenis.  

Kenyataan seperti ini berdampak pada munculnya persepsi pada 
masyarakat bahwa Madrasah berkualitas lebih rendah dibandingkan dengan 
sekolah umum. Konsekuensi lebih lanjut sampai kepada memposisikan 
Madrasah sebagai alternatif paling akhir yang menjadi pilihan untuk masuk 
sekolah atau melanjutkan studi. Selanjutnya kondisi seperti itu diperparah 
oleh kondisi calon siswa yang memang memiliki kemampuan intelektual 
yang kurang dan mereka banyak berasal dari keluarga yang berkemampuan 
ekonomi lemah. 

Kita tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa kalau hanya dilihat dari 
faktor-faktor tersebut, memang demikian keadaannya. Namun perlu dicatat 
pula bahwa hal-hal tersebut bukan satu-satunya indikator yang merupakan 
kelemahan yang selama ini dialamatkan ke Madrasah, tidak perlu dijadikan 
kendala yang melekat oleh para pengelolanya. Yang harus dilakukan adalah 
kita harus mau dan mampu melakukan diagnosa yang menjadi unsur 
penyebab rendahnya kualitas Madrasah, kemudian melakukan langkah-
langkah lanjut untuk menuju perbaikan dan pengembangan. 

Banyak cara yang dapat ditempuh dalam upaya memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas. Semua kemungkinan yang dapat dan mungkin 
dilakukan harus disesuaikan dengan kondisi yang nyata di masing-masing 
Madrasah. Salah satu pendekatan yang paling sederhana untuk dilaksanakan 
dalam upaya mengangkat kualitas Madrasah yang sekaligus dapat 
mengangkat harkat dan martabat lembaga ini dimata masyarakat luas adalah 
dengan melakukan kajian atas keberhasilan dan keunggulan yang telah diraih 
oleh Madrasah tertentu yang berprestasi. Meskipun tidak mungkin 
seluruhnya dapat dijiplak oleh Madrasah lain, dengan melakukan kaji 
banding ke Madrasah-Madrasah unggulan tersebut setidaknya akan mampu 
memberikan motivasi dan melahirkan inspirasi kepada para pengelola 
Madrasah untuk berbuat sesuatu yang lebih baik.  

Untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan di 
Madrasah memang memerlukan kerja keras dengan tangan-tangan yang 
terampil dan profesional, yang menuntut kesabaran dan keuletan dan 
dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar. Secara mendasar berbagai 
permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan 
kualitas pendidikan di Madrasah yang prospektif di masa yang akan datang, 



sejak awal perlu menggarap berbagai program secara simultan yang 
mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1.Manajemen Madrasah 
Melengkapi struktur organisasi dan manajemen kelembagaan, 

manajemen pendidikan, sosialisasi, implementasi dan pengembangan 
kurikulum, operasionalisasi, monitoring dan evaluasi sistem pembelajaran. 
Sikap mental pimpinan disertai semangat “jihad” dalam mengelola Madrasah 
akan menjadi kekuatan dan modal yang sangat berharga. 

2.Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Madrasah  
Meningkatkan, mengembangkan dan memperluas kesertaan secara 

aktif, potensi masyarakat dalam membina dan mengembangkan Madrasah. 
Koordinasi dalam konteks ini dapat diartikan dengan koordinasi internal-
eksternal, koordinasi horizontal-vertikal dan koordinasi yang bersifat formal-
informal. Berdasarkan kesemuanya itu koordinasi atau lebih populer dengan 
istilah kerja sama dialamatkan kepada : antar guru-guru dan karyawan 
Madrasah, orang tua siswa, para alumni, tokoh masyarakat (pimpinan 
informal), lembaga pemerintah dan swasta, organisasi dan lembaga swadaya 
masyarakat, para donatur (orang perorangan) yang berpotensi. 

3.Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Profesionalisme Tenaga 
Kependidikan  

Melengkapi tenaga kependidikan (guru, pustakawan, guru BP, tenaga 
laboran, dll) di Madrasah dengan jumlah dan kualitas yang memadai disertai 
dengan penyebaran yang proporsional sesuai dengan bidang garapan dan 
tanggung jawab yang diperlukan. Peningkatan kualitas, wawasan dan 
penyegaran personil Madrasah ditempat sebagai program prioritas yang 
berkesinambungan. 

4.Pemeliharaan dan Peningkatan Kesejahteraan Personil  Madrasah  
Kesejahteraan dalam arti yang luas sebagai kebutuhan dasar setiap insan 

perlu dijadikan unsur pendukung yang mampu mendorong kemampuan 
setiap personil Madrasah menjalankan tugasnya secara optimal, 
menumbuhkembangkan kebanggaan dan rasa percaya diri. Definisi 
kesejahteraan dapat diartikan secara luas, baik dalam artian finansial, 
perlakuan, hubungan antar insani, pengembangan karir, dan sebagainya. 
Yang terkait dengan pembinaan kesejahteraan ini pada dasarnya untuk 
memacu personil Madrasah berkinerja yang baik dan profesional. 

5.Melengkapi Sarana Fisik dan Komponen Pendidikan di Madrasah  
Madrasah sebagai lembaga pendidikan ilmu pengetahuan, ilmu agama 

dan kehidupan yang berdasarkan norma-norma agama yang baik 
memerlukan kelengkapan sarana fisik dan bangunan serta sarana/komponen 
pendidikan yang memadai dan fungsional. Kelengkapan sarana dimaksud 
perlu disertai pula oleh terpenuhinya standar kualitas untuk masing-masing 
komponen dan pemeliharaan yang terus menerus. 

6.Pemberdayaan dan Optimalisasi Fungsi komponen Pendidikan dan 
Sumber Belajar 

Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan serta sumber belajar 
perlu ditindaklanjuti oleh pemberdayaan setiap komponen secara fungsional 
dan berkesinambungan. Untuk memenuhi kelengkapan komponen ini 



memerlukan biaya yang cukup mahal. Dengan demikian selain karena dilihat 
dari segi  jumlah investasi, justru pemberdayaan komponen pendidikan 
tersebut dalam proses pembelajaran akan mampu meningkatkan kualitas 
Madrasah yang bersangkutan. 

7.Pemberdayaan Madrasah Sebagai Lingkungan Pendidikan yang 
Kredibel  

Keberadaan Madrasah sebagai lembaga pendidikan dipersepsikan 
masyarakat luas sebagai suatu mata rantai kesatuan sistem yang integratif. 
Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kredibel yang dijalankan di 
Madrasah merupakan akumulasi implementasi dan optimalisasi setiap fungsi 
dari seluruh komponen sistem yang berada di dalamnya. Tidak berfungsinya 
salah satu komponen sistem pendidikan di Madrasah (meskipun mungkin 
porsinya kecil) seringkali berdampak besar terhadap menurunnya kredibilitas 
lembaga ini. Kemampuan manajerial dalam mengelola, memelihara dan 
membina seluruh komponen sistem pendidikan di lingkungan Madrasah 
yang memberikan kontribusi yang besar untuk mengangkat citra positif yang 
selama ini dimiliki. 

8.Desiminasi Informasi Program dan Perkembangan Madrasah  
Penilaian termasuk kontribusi dan partisipasi masyarakat luas terhadap 

keberadaan, pembinaan dan pengembangan Madrasah banyak dipengaruhi 
oleh sejauhmana mereka memperoleh dan memiliki akses informasi 
terhadapnya. Berangkat dari ketentuan peraturan perundangan yang 
menetapkan bahwa masalah pendidikan merupakan tanggung jawab 
bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat, maka desiminasi 
informasi dalam berbagai  formatnya akan merupakan jembatan yang kokoh 
untuk mengundang dan membawa masyarakat luas ke arah pembinaan dan 
pengembangan Madrasah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. 
Desiminasi informasi ini tidak hanya menyangkut keberhasilan yang telah 
dicapai saja, akan tetapi harus mencakup segala aspek yang perlu meskipun 
mungkin sebagian diantaranya masih merupakan tantangan dan menghadapi 
sejumlah hambatan. 

 

Kedelapan permasalahan yang telah dikemukakan diatas kiranya perlu 
dikaji dan diterjemahkan lebih lanjut secara kontekstual dan disesuaikan 
dengan keberadaan dan kondisi masing-masing Madrasah. Setiap Madrasah 
memiliki kekhususan, permasalahan dan tantangan tersendiri dan dalam 
sejumlah hal yang berbeda dengan Madrasah yang lain. Namun demikian 
seluruh Madrasah perlu memiliki visi dan persepsi yang sama, yaitu menata 
(kalau perlu menata ulang) Madrasah agar mampu mencapai predikat yang 
prospektif bagi pendidikan dan pembinaan kader bangsa masa depan. 

Memelihara dan mengangkat citra positif Madrasah khususnya dan 
pendidikan pada umumnya sangat mustahil dapat dilakukan dalam waktu 
yang singkat. Untuk dapat sampai ke posisi Madrasah yang berpredikat 
prospektif bagi masa depan dan sekaligus yang mampu menjawab 
tantangan-tantangan yang mungkin timbul, diperlukan kerja keras melalui 
pemikiran yang konseptual sistemik oleh tangan-tangan yang profesional, 



dedikatif, dan penuh tanggung jawab serta di dasari oleh semangat jihad 
untuk berbakti kepada Allah SWT.  

Meskipun Madrasah memiliki struktur organisasi yang formal namun 
tidak berarti harus kaku dalam membina hubungan kerja dengan siapapun. 
Sikap pimpinan Madrasah yang mampu membawa ke suasana kemitraan 
dalam bekerja akan membawa ke suasana Madrasah yang kondusif yang 
menyenangkan. Kesabaran, ketelitian, keuletan, sikap mental yang membaja, 
kontribusi, partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak merupakan 
kekuatan yang amat sangat berharga untuk menjawab berbagai tantangan 
dalam mengelola dan mengembangkan Madrasah. 

Berangkat dari hal-hal tersebut diatas, secara teknis operasional dalam 
mengelola Madrasah dituntut kemampuan untuk melakukan hal-hal sebagai 
berikut : 

1.Senantiasa memelihara dan meningkatkan kualitas kepemimpinan dan 
profesionalisme dari seluruh personil Madrasah dengan berbagai cara yang 
terbuka dan dimungkinkan. Kualitas kepemimpinan dan profesionalisme ini 
akan menjadi pilar yang kuat dan kokoh dalam menjalankan roda misi dan 
tujuan Madrasah. 

2.Membuat perencanaan yang komprehensif tentang pengelolaan dan 
pengembangan Madrasah yang menyentuh berbagai aspek dan memiliki visi 
jauh ke depan sehingga dapat ditemukan konfigurasi total tentang 
keberadaan Madrasah yang memenuhi standar kualitas. 

3.Mengidentifikasi seluruh komponen yang ada dan diperlukan bagi 
eksistensi dan kelangsungan penyelengaraan Madrasah sebagai lembaga 
pendidikan yang prospektif dan kredibel. 

4.Menganalisa kekuatan dan kelemahan setiap komponen Madrasah 
termasuk identifikasi faktor pendukung atau penghambatnya dalam konteks 
implementasi dan optimalisasi fungsi. 

5.Melakukan pendekatan dan merumuskan sejumlah program 
operasional berdasarkan analisa SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan, 
hambatan) sehingga setiap komponen yang ada dapat ditempatkan secara 
proporsional dan dijadikan kekuatan yang bernilai positif. 

6.Melakukan verifikasi atas komponen program dan sekaligus 
menetapkan pentahapan dan skala prioritas setelah dikombinasikan dengan 
unsur daya dukung implementasi program dan intensitas kepentingan untuk 
pengembangan Madrasah. 

7.Mengimplementasikan program dengan disertai pengendalian dan 
kontrol yang memadai demi terciptanya iklim kerja yang kondusif dan dapat 
dipertanggugjawabkan. 

8.Melakukan evaluasi secara sistemik dan bertahap terhadap setiap 
pelaksanaan program yang dikaitkan dengan program tindak lanjut dengan 
alternatif kemungkinan, kesinambungan, perubahan, penguatan, 
penghentian, pergantian dan sebagainya. 

9.Memanfaatkan peran serta dan kontribusi potensi masyarakat dalam 
perencanaan, pelaksanaan, daya dukung, evaluasi program serta kegiatan 
tindak lanjut. 



Wawasan yang luas dan komprehensif dan kepekaan yang didukung 
oleh ketajaman berfikir merupakan prakondisi yang diperlukan untuk 
mampu melakukan prediksi dan antisipasi yang bersifat pro aktif terhadap 
kemungkinan dan kecenderungan serta tantangan masa depan. Abad ke 21 
yang diprediksi sebagai era kehidupan yang bakal penuh dengan dinamika, 
persaingan dan sekaligus intervensi dan ancaman, merupakan arena yang 
memerlukan kajian dan sikap bertindak yang disertai kehati-hatian dalam 
kadar yang tinggi. Namun di balik semua itu era kehidupan di abad tersebut 
menuntut keberanian mengambil keputusan untuk bertindak dan berbuat 
sesuatu secara tepat. Hanya manusia-manusia yang berkualitas yang akan 
mampu melakukan semuanya itu, selanjutnya Madrasah sebagai lembaga 
pendidikan formal mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk 
mempersiapkan mereka. 

Membicarakan persoalan pendidikan, seperti persoalan kehidupan pada 
umumnya merupakan kegiatan yang tanpa mengenal batas akhir. Segala 
sesuatunya akan senantiasa timbul tenggelam, silih berganti, dalam tatanan 
yang selalu tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan kontribusi pemikiran 
yang disajikan ini mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi 
pembinaan dan pengembangan Madrasah yang kita cintai. 



BAB III 
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MADRASAH KE 

DEPAN 
 

RENCANA STRATEGIS 

Pemerintah harus menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan 
mempunyai makna yang sangat penting dan strategis dalam rangka 
mewujudkan masyarakatnya menjadi maju dan mandiri. Oleh karena itu 
untuk mewujudkannya perlu mengetahui dan memilih strategi yang tepat. 
Tambahan lagi, pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk 
dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan disemua sektor kehidupan. 
Karena itu, konsep dasar pendidikan madrasah harus mencakup hal-hal yang 
digambarkan sebagai berikut : 

                                 

                        

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pengembangan ke depan sebaiknya dengan memperkokoh program 

yang ada sekarang dengan pengelolaan yang lebih intensif. Hal ini lebih 
kepada peningkatan mutu, bukan “sophisticated program”. Sebagai contoh, 
diawal keberadaannya, MAPK sebagaimana telah diketahui bersama sangat 
mendapat perhatian dan pujian dari masyarakat. Namun dalam 
perkembangan selanjutnya, madrasah ini menurun kualitasnya dengan 
beberapa alasan: 

              
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUNIA 
 

Warga Neagara 
yang baik 

 
MURID 

NEGARA 
 

Motivasi Diri 
Nilai-nilai Islam 

 
• Perspektif Global Kontemporer 

• Komponen Ekstra Kurikuler 
• Lingkungan Islam 

 

• Lingkungan Islami 
• Pendidikan Agama/Umum Islami 

Kurikulu : Luas, Seimbang, Komprehensif 

1.Lulusan MAPK menurun prestasi belajarnya setelah melanjutkan 
pendidikan ke IAIN dengan alasan mereka kecewa dengan program 
pengajaran di Perguruan Tinggi tersebut yang masih di bawah MAPK. 

2.Madrasah ini diharapkan bisa mandiri, namun pengelolaannya 
menjadi kurang optimal, karena kesulitan dana. Bahkan tahun anggaran 2003 
tidak ada bantuan untuk madrasah aliyah keagamaan. 

Selain itu Madrasah model yang diharapkan menjadi panutan bagi 
madrasah lainnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sementara 



madrasah unggulan memang sudah bagus kondisinya sebelum dikelola oleh 
Departemen Agama. Yang diperlukan sekarang ini adalah kejelasan kerangka 
kebijakan yang komprehensif, koordinasi program yang tidak hanya melalui 
pendekatan proyek. 

Keberhasilan dunia pendidikan dasar dan menengah dapat dicapai 
berkat adanya kebijakan pemerintah yang memberikan otonomi seluas 
luasnya kepada sekolah, bantuan keuangan yang cukup dari pemerintah, 
pemanfataan IT dan keikut sertaan masyarakat dalam menunjang 
keberhasilan program sekolah. 

Untuk itu, Departemen Agama harus mampu membuat kerangka 
kebijakan yang memuat Tujuan Nasional untuk madrasah ke depan atau di 
abad 21.  

Pengembangan Madrasah ke depan dapat dilakukan melalui : 

1. Desentralisasi Madrasah 
2. Studi tentang Teknologi Informasi  
 
Gambaran Madrasah yang bermutu baik di masa depan : 
1. Memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut : 
a. Perpustakaan 
b. Komputer/internet/multimedia 
c. Ketrampilan/tempat bermain/kejuruan 
d. Laboratorium 
e. Gedung yang memadai 
f. Sarana Olahraga 
g. Kesenian 
h. Peralatan PBM Sains, Teknologi dan Humaniora. 
Sarana dan prasarana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan madrasah 

yang bersangkutan baik yang menyangkut besarnya jumlah siswa, lokasi 
sekolah (di kota dan desa) ataupun kebutuhan lingkungannya. 

2. Pendidikan yang selalu berorientasi mutu (outcome) 

3. Tenaga kependidikan (guru) dan tenaga administrasi yang profesional   
(Pengajaran dan pembelajaran yang efektif) 

Kepala sekolah berkualitas tinggi 

Peranan dan dukungan cukup tinggi dari pemerintah (Pusat/Daerah)     
dan masyarakat. 

Dana yang cukup 

Pertanggung jawaban secara jujur dalam pengelolaan pendidikan 

Kewenangan penuh sekolah dalam pengelolaan dan pengembangan 
pendidikan 

Membina dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha 

Semua kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan pendidikan agama 
Islam. 



Desain pengembangan madrasah harus berada dalam rambu-rambu 
SMART, sebagai berikut : 

- Spesific (spesifik) 
- Measurable (dapat diukur) 
- Achievable (dapat dicapai)  
- Realistic (Realistis) 
- Timed (ketepatan) 
Dalam hal ini tim menawarkan madrasah ke depan bisa diujicobakan di 

beberapa madrasah model yang relatif memiliki sarana prasarana yang lebih 
lengkap dibandingkan dengan madrasah lain. Untuk itu perlu dibentuk 
Madrasah Mandiri (Self-Managing School/School Based management). 
Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Manajemen Madrasah 
Baik dan tidaknya suatu lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

pimpinannya. Ada beberpa kriteria untuk melihat standar pimpinan 
madrasah yang baik. Pertama, ia terbuka untuk mendengarkan gagasan-
gagasan inovatif. Forum-forum diskusi (misalnya rapat mingguan antar guru) 
harus benar-benar dipakai sebagai forum dialog untuk meningkatkan mutu 
madrasah yang bersangkutan. Para guru tidak boleh disalahkan jika mereka 
menyampaikan gagasan inovatifnya. 

Kedua, pimpinan madrasah yang baik harus memiliki agenda-agenda 
besar ke depan. Karena itu ia tidak boleh hanya sekedar menjalankan tugas-
tugas rutin. Ia juga tidak sekadar mengikuti kebijakan yang diberlakukan 
pemerintah. Ia mesti mampu mencari terobosan-terobosan dan alternatif 
program untuk mengembangkan mutu sekolah yang dipimpinnya. Termasuk 
dalam agenda besar itu misalnya bagaimana menyertakan keterlibatan orang 
tua siswa dalam mengembangkan dalam mengembangkan anak didiknya, 
bagaimana melakukan kerjasama dengan lembaga-lemabaga pendidikan 
bermutu, dan bagaimana melihat peluang-peluang belajar di masyarakat. 

 Ketiga, harus mampu menanamkan visi yang sma kepada semua guru 
untuk menuju ke arah peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Forum-
forum dialog sebagaimana tersebut di atas, harus bisa menumbuhkan 
kesadaran kolektif semua guru menuju penyelenggaraan pendidikan yang 
bermutu.  

Tiga kriteria di atas menajdi garis kebijakan di lingkungan SMU (Plus) 
Muthahari Bandung dan SMU Madania Bogor. 

Pada madrasah mandiri ini peran kepala madrasah menjadi sangat 
penting. Peran Kepala madrasah, yaitu : 

1. Mengelola Sumber Daya Manusia  
2. Mengelola Keuangan 
3. Melibatkan Orang Tua Murid dan Masyarakat 
4. Berperan dalam Pemasaran dan Hubungan Masyarakat 
5. Pertanggungjawaban secara keseluruhan 
6. Pengelolalaan Kurikulum 
7. Pengembangan Profesi 
8. Memperhatikan Kesejahteraan dan disiplin  



9. Pengelolaan dan pemeliharaan gedung sekolah 
10. Memenuhi segala persyaratan yang diminta oleh Departemen 

Agama. 
Dalam hal ini Departemen Agama dapat menetapkan kriteria 

Kepemimpinan Kepala Madrasah sebagai berikut: 
1. Kepemimpinan Strategis 
2. Kepemimpinan Pendidikan 
3. kepemimpinan Budaya 
4. Kepemimpinan yang menanggapi orang lain. 
 
Garis kebijakan untuk mendapatkan kepala madrasah yang bermutu 

dapat dilakukan melalui penerimaan secara terbuka, dengan demikian 
mereka “movable” dari satu kota ke kota lain yang masih memiliki 
karakteristik budaya yang sama. Pemerintah memberikan peningkatan gaji, 
bonus dan kemudahan kenaikan pangkat. 

2. Tenaga Pengajar 
Dalam suasana perang, mereka yang sangat menentukan kalah atau 

menang adalah para prajurit di lapangan, bukan perintah dan komando dari 
para komandan yang duduk di belakang mejanya. Ibarat tersebut bisa 
dipakai sebagai analogi di dunia pendidikan. Kita bisa mengatakan bahwa 
untuk memajukan lembaga pendidikan atau meningkatkannya menjadi lebih  
bermutu, yang  akan banyak  mempengaruhinya  adalah  keberadaan guru.  
Bukan  formulasi  kurikulum  yang  dibuat  oleh birokrasi pendidikan, 
apakah itu di lingkungan Departemen Pendidikan nasional atau Departemen 
Agama. 

 Dalam penerimaan calon guru diusahakan untuk menjaring mereka 
yang memiliki tujuh kemampuan sebagai berikut : 

1. Cara mengajarnya up to date. Secara garis besar apa yang 
dimaksudkan di dalamnya adalah guru selalu mencari terobosan-terobosan 
baru untuk membuat murid tahu tentang bagaimana mestinya belajar 
(learning how to learn). 

2. Bisa mengikuti trend pendidikan yang baru, misalnya bagaimana 
memakai faisilitas OHP untuk membantu dalam menjelaskan suatu materi 
pelajaran kepada siswa dan sebagainya. 

3. Inisiatif yang besar untuk selalu mengadakan ujicoba pembelajaran. 
Hal ini terkait dengan, antara lain, tingkat kejenuhan siswa dalam menerima 
materi pelajaran. Untuk menghindari hal tersebut guru perlu mencari metode 
baru dan cara pembelajaran alternatif selain tatap muka di kelas, misalnya 
dengan memindahkannya ke ruang perpustakaan atau di luar ruang kelas. 

4. Kreatif 
5. Mau bekerja ekstra keras 
6. Punya rasa kepedulian terhadap tingkat-tingkat perkembangan 

anak 
7. Memahami kemampuan masing-masing individu siswa. Karena 

kemampuan masing-masing siswa berbeda antara satu dengan lainnya, maka 
sikap guru terhadap siswa tidak boleh seragam. 



 
Penerimaan guru bisa berasal dari Perguruan Tinggi dan tenaga kerja. 

Yang disebut terakhir (tenaga kerja) setelah bertahun-tahun bekerja berganti 
haluan dalam masa karir mereka dan memilih bidang profesi baru, menjadi 
guru. Latar belakang mereka bisa dari perawat, insinyur, dokter hewan, 
peneliti dan sebagainya. Namun sebelum terjun sebagai guru mereka harus 
paling tidak belajar tentang pendidikan selama satu tahun di perguruan 
tinggi.  

Untuk menyiapkan guru-guru yang berkualitas peran perguruan tinggi 
menjadi sangat penting. Penerimaan guru sebaiknya untuk sementara ini dari 
kalangan universitas. Sebenarnya Departemen Agama harus lebih serius 
menangani IAIN untuk mempersiapkan lulusannya menjadi guru.  

Keberhasilan suatu pembelajaran tidak bisa dilepaskan dari kualitas dan 
keprofesionalitas guru. Bagaimanapun baiknya organisasi  bahan, metode, 
lengkapnya peralatan fisik Madrasah, apabila tidak diberikan oleh guru yang 
kompeten, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Untuk itu, guru yang 
kompeten minimal memenuhi tiga syarat yaitu; 

a. Ia harus memiliki pengetahuan akademis tentang bidang studi yang 
akan diajarkannya. 

b. Terampil dalam menggunakan dan mengajarkannya. 
c. Bersikap mental positif terhadap profesinya, siswanya, dan bidang 

studi yang diajarkannya. 
Sebenarnya banyak cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan 

kompetensi guru, baik melalui pendidikan pra-jabatan maupun pendidikan  
lanjut. Namun kedua cara ini belum memberikan  hasil yang optimal. Untuk 
itu, cara  yang perlu dilakukan adalah sosialisasi berbagai program 
pengembangan pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum harus 
menjadi prioritas. Sebab kelambanan dan kekurang jelasan sosialisasi 
program juga berakibat lemahnya kegiatan pembelajaran di Madrasah. 
Disamping itu, juga terjadi adanya pelaksanaan kurikulum secara sendiri-
sendiri, berdasarkan persepsinya masing-masing, tanpa didasarkan pada 
kajian teoritis dan praktis secara lebih mendalam. Untuk itu, sosialisasi 
program pendidikan kepada guru harus menyangkut semua perangkat yang 
diperlukan dalam pembelajaran di Madrasah. 

Departemen Agama perlu membuat Standar Profesional untuk para 
guru, yang didisain meliputi 5 hal yang berkaitan dengan dimensi 
pembelajaran, yaitu : 

1. Tanggung jawab profesional 
2. Isi pengajaran dan pembelajaran 
3. Praktek mengajar 
4. Penilaian dan laporan hasil belajar 
5. Interaksi dengan sekolah dan masyarakat luas 
3. Kurikulum 
Banyak kritik yang muncul terhadap format kurikulum kita. Untuk 

menyebut salah satunya adalah bahwa ia terlalu gemuk. Sebagaimana halnya 



gajag yang tidak bisa menari dengan lincah, demikian halnya dengan 
kurikulum kita.  

Berawal dari pemikiran itulah upaya untuk melakukan rekonstruksi 
terhadap konstruksi kurikulum yang ada harus dilakukan. Kasus menarik, 
misalnya, dilakukan oleh SMU (Plus) Muthahhari Bandung. Pertama, karena 
mereka memiliki jam belajar yang lebih banyak dibandingkan SMU lainnya, 
yakni dari jam 07.00 s.d. 15.45. SMU (Plus) Muthahhari Bandung punya 
banyak waktu untuk menambah jam tatap muka beberapa materi pelajaran 
yang dipandang perlu untuk ditambahkan. Terutama untuk materi-materi 
pelajaran yang dipandang strategis, karena diujikan di Ebtanas (sekarang 
UAN) dan UMPTN. Belum lagi dengan kenyataanatas keberanian mereka 
untuk tidak menatapmukakan beberapa bidang studi di kelas. Mata pelajaran 
yang tidak ditatapmukakan tersebut ada lima, yakni: PPKN, Sejarah, 
Geografi, Olahraga dan kesenian. Semua materi yang tidak ditatapmukakan, 
terutama untuk tiga yang pertama, cukup diujikan kepada setiap siswa 
dengan menggunakan pendekatan mastery learning, dengan nilai standar 75. 

Karena SMU (Plus) Muthahhari Bandung memiliki jam belajar yang 
sangat banyak dan di atas rata SMU pada umumnya, maka mereka bisa 
menurunkan materi-materi pelajaran yang mestinya disampaikan di kelas III, 
untuk diberikan ke kelas I dan II. Dengan demikian, khusus untuk kelas III 
hanya memperdalam penguasaan soal-soal yang kemungkinan akan keluar 
di Ebtanas dan UMPTN. Karena itu konsentrasi belajar siswa  kelas III tidak 
lagi kepada materi pelajaran kelas III itu sendiri, tetapi lebih kepada 
persiapan mereka untuk menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi.   

4. Fasilitas Pendidikan 
Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan e-government, 

yaitu suatu pemerintahan yang didukung oleh teknologi agar tugas-tugas 
pemerintahan menjadi lebih transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel. 

Guna mengimbangi kemajuan teknologi, Departemen Agama, dalam hal 
ini Direktorat Madrasah  dan Pendikan Agama Islam pada Sekolah Umum 
perlu memanfatkan teknologi yang ada untuk pengembangan madrasah.  

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan madrasah 
adalah pengembangan potensi individu setiap anak ke arah pencapaian 
prestasi yang unggul dalam penguasaan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan ketrampilan sebagai modal utama di masa depan. Untuk itu pendidikan 
madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat 
(non pemerintah) harus merujuk pada pencapaian tujuan pendidikan itu. 

Untuk menunjang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 
di madrasah diperlukan seperangkat komputer yang kualitasnya baik. Cara 
paling efektif belajar komputer adalah menggunakan komputer dan 
membuat kesalahan. 

Perbandingan 1 (satu) komputer dengan siswa di Negara bagin Victoria, 
Australia, sebagai berikut, di SD 1:5,06; SLTP/SLTA 1:4,3; SD/SLTP/SLTA : 
1:3,83 siswa. Merupakan perbandingan terbaik di Australia dan di dunia. 

66,34% komputer yang digunakan dalam kurikulum berumur kurang 
dari tiga tahun. Mungkin di Indonesia bisa dilakukan penggunaan komputer 



selama lima tahun kemudian diganti. Biaya pemeliharaan untuk sepuluh 
tahun pertama dari pusat, selanjutnya pihak madrasah dapat berdiri sendiri. 

Dengan demikian penyampaian pelajaran pun dapat dilakukan lewat 
komputer. Misalnya penyampaian pelajaran sejarah menggunakan 
video/film agar lebih menarik. 

 
B.  ANGGARAN PENDIDIKAN 
1. Umum 
a. Pengelolaan anggaran madrasah merupakan aspek yang penting dan 

tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen pendidikan secara 
keseluruhan, karena pada hakikatnya anggaran merupakan penjabaran dari 
program sekolah dalam bentuk angka angka yang akan dipertanggung 
jawabkan bersama pencapaian program pada akhir tahun anggaran ; 

b. Anggaran madrasah merupakan alat dalam merencanakan 
pencapaian tujuan dan harus meliputi seluruh aspek perencanaan pendidikan 
di sekolah ; 

c. Anggaran merupakan alat untuk merencanakan masa depan dalam 
meningkatkan kinerja madrasah. 

2. Penyusunan RAPBM 
Sebelum tahun anggaran berjalan Kepala Madrasah baik negeri maupun 

swasta harus sudah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Madrasah (RAPBM) dalam jangka waktu satu tahun ke depan bagi madrasah 
masing-masing. Rencana anggaran pendidikan tersebut berisi seluruh 
rencana pendapatan dan pengeluaran anggaran madrasah dan disusun  oleh 
Kepala madrasah bekerjasama dengan para guru, staf dan Komite Madrasah. 

Untuk madrasah negeri setelah rencana tersebut disusun berdasarkan 
data dan perhitungan yang akurat, dibahas dalam rapat antara Kepala 
Madrasah, guru-guru dan Komite Madrasah serta diambil kesimpulan 
dengan baik, kemudian diusulkan ke Departemen Agama. Setelah diperiksa 
oleh Departemen Agama, RABM tersebut diteruskan ke Departemen 
Keuangan. Setelah diadakan penelitian dan pembahasan oleh departemen 
Keuangan, seterusnya akan disidangkan di DPR dan DPR akan membahas 
rencana anggaran pendidikan tersebut. Kemudian setelah disetujui DPR, 
maka keluarlah surat persetujuan anggaran untuk masing-masing sekolah. 
Selanjutnya Departemen Agama akan mendistribusikan/menyampaikan 
surat persetujuan anggaran tersebut ke masing-masing sekolah. Sedangkan 
rencana anggaran pendidikan di sekolah swasta tidak diajukan ke 
Departemen Agama, melainkan cukup hanya melaporkan daftar isian 
program kegiatan dan anggaran  sekolah dimaksud. 

Dasar perhitungan RAPBM adalah  jumlah siswa dikalikan unit cost per 
siswa/tahun. Namun besar kecilnya alokasi anggaran yang diberikan, masih 
ditentukan beberapa faktor antara lain : 

1. Jauh dekatnya lokasi sekolah dari pusat kota; 

2. Ada tidaknya program khsusus seperti pendidikan untuk anak 
yang lambat belajar/siswa yang memerlukan pelajaran khusus, program 
prioritas sekolah; 



  RAPBM disusun secara rinci meliputi seluruh program yang akan 
dilaksanakan pada tahun pelajaran mendatang yang pada garis besarnya 
terdiri dari : 

1. Biaya pengajaran dan administrasi Madrasah yang terdiri dari gaji 
untuk Kepala Madrasah, gaji guru, program melek huruf, biaya bantuan 
pengajaran, biaya pemeliharaan kebersihan sekolah (cleaning service), 
pengadaan peralatan Madrasah termasuk komputer, biaya perbaikan gedung, 
biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya langganan listrik, telepon dan air  
dan biaya administrasi yang lain.  

2. Biaya untuk siswa yang memerlukan pengajaran khusus; 

3. Biaya pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional; 

4. Biaya untuk daerah terpencil dan terbelakang; 

5. Biaya untuk program-program prioritas Madrasah. 

       
C.  SUMBER-SUMBER ANGGARAN MADRASAH 

1.Bantuan Pemerintah 
Besarnya bantuan keuangan dari pemerintah bervariasi untuk madrasah 

negeri dan swasta : 

a. untuk madrasah negeri berkisar antara 80–90 % dari anggaran 
sekolah; 

b. untuk madrasah swasta berkisar antara  15 – 40 %. Besar kecilnya 
bantuan pemerintah dihitung secara seimbang dengan besar kecilnya 
pungutan sekolah dari orang tua siswa. Semakin besar pungutan dari orang 
tua, maka berakibat semakin kecil jumlah bantuan dari pemerintah. 

2.Uang Madrasah  

      Iuran/bantuan orang tua siswa yang besarnya bervariasi menurut 
jenis madrasah, keunggulan madrasah dan besar kecilnya program madrasah 
tersebut : 

- untuk madrasah negeri antara 5 – 15 %; 

- untuk madrasah swasta 60 – 85 %  

3.Kegiatan bazar madrasah, pameran dan lain lain ; 

4.Kerjasama dengan perusahaan. 

Kerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkenal dengan cara 
memasang iklan/poster perusahaan pada madrasah atau dalam penerbitan 
madrasah. Upaya ini bisa dilakukan oleh sebagian madrasah untuk 
membiayai program program unggulan dalam meningkatkan kinerja dan out 
put madrasah. Apalagi saat ini persaingan cukup ketat dalam penerimaan 
siswa berkaitan semakin selektifnya orang tua dalam memilih sekolah untuk 
anak-anaknya. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleknya jenis profesi 
dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja di samping makin 



ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi yang favorit. Walaupun dapat 
mendatangkan dana yang besar, namun kerjasama dengan perusahaan ini 
masih menimbulkan kontroversi, karena dapat berakibat buruk pada siswa 
maupun citra madrasah, terutama iklan untuk produk rokok dan sejenisnya. 

 
D. PELAKSANAAN ANGGARAN MADRASAH 

1. Pada saat tahun pelajaran dimulai, madrasah sudah menerima 
surat persetujuan anggaran yang diberikan oleh Departemen Keuangan yang 
dilampiri dokumen anggaran berupa “Budget global madrasah” yang 
diterimakan melalui Kepala Kanwil Departemen Agama; 

2. Budget global madrasah berisi rincian alokasi untuk masing 
masing kegiatan (items) meliputi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan 
pada tahun anggaran bersangkutan; 

3. Dana bantuan Pemerintah dialokasikan dalam dua bentuk 
(type) : 

a. Secara credit, yaitu dana untuk kegiatan kepemimpinan dan 
pengajaran meliputi gaji untuk kepala madrasah, guru, tenaga administrasi 
serta biaya kegiatan penunjang proses pembelajaran (peralatan, 
pemeliharaan, daya dan jasa). Dana ini diberikan secara bertahap sesuai 
permintaan kepala madrasah melalui Kantor Kas Negara setempat ; 

b. Secara cash,  yaitu dana yang langsung diberikan secara tunai 
kepada Kepala Madrasah. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan-
kegiatan yang bersifat fleksibel, seperti: biaya  untuk siswa yang memerlukan 
pengajaran khusus, biaya pengajaran bahasa Inggris, biaya pendidikan untuk 
daerah terpencil serta biaya untuk program prioritas.       

4.Sedangkan dana madrasah yang diterima dari sumber di luar bantuan 
pemerintah, dikelola dan dibukukan secara terpisah oleh Kepala Madrasah. 

 

E. AKUNTABILITAS 

1. Adanya pemberian otonomi/kewenangan yang besar kepada 
Kepala Madrasah dalam hal  pengelolaan keuangan madrasah  diimbangi 
dengan keharusan pertanggung jawaban dan transparansi penggunaan dana 
madrasah; 

2. Pertanggung jawaban keuangan madrasah dibuat oleh Kepala 
madrasah dan dilaporkan bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban 
pelaksanaan Piagam Madrasah yang dibuat setiap tahun; 

3. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada 
Departemen Agama, Kanwil Departemen Agama Propinsi dan Komite 
Madrasah; 

4. Kerangka pertanggungjawaban terfokus kepada 4 prinsip : 

a. Perbaikan sekolah. 

b. Orientasi performance. 



c. Kepemilikan dan transparansi. 

d. Integrasi. 

5.  Siklus pertanggungjawaban tahunan digambarkan sbb : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Tahunan   
2002 

Strategi 2001 

Laporan Tahunan 2001 
 meliputi : 
- Kurikulum 
- Kepemimpinan  
- Kesiswaan  
- Pelaksanaan madrasah 

 
 

Implementasi Melalui : 
• Kanwil Depag 
• Para Kepala Madrasah 

Rencana Strategi 2002 

  Departemen Agama 

6. Perubahan siklus laporan  madrasah: 

a. Laporan pelaksanaan Piagam Madrasah dilaksanakan setiap tahun, 
namun diadakan peninjauan selama 3 tahun dan juga dilakukan pemeriksaan 
oleh Pemeriksa Independen ; 

b. Bagan pembuatan laporan, digambarkan sbb :  
 

Perubahan Pertanggungjawaban Laporan Madrasah 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peninjauan 
- Penilaian Sendiri 
- Verifikasi Independen 

Laporan Tahunan 
Tahun I 

Laporan Tahunan 
Tahun II 

 

Piagam Madrasah 



c. Laporan ke 3 dibantu oleh Independen Verification yang dipilih oleh 
Komite Madrasah dari sekelompok mantan Kepala madrasah yang diangkat 
oleh pemerintah, bukan untuk memeriksa tapi untuk membantu; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 

 
A. KESIMPULAN 

1.Dukungan pemerintah secara maksimal yang memberikan perhatian 
penuh terhadap peningkatan kualitas madrasah, kepala madrasah dan 
murid/santri, pengembangan kurikulum, serta sarana prasarana pendidikan, 
melalui proses yang panjang, masih harus ditingkatkan. Tambahan lagi 
Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang menempatkan madrasah sejajar 
dengan sekolah umum perlu mendapat perhatian lebih besar guna 
peningkatan kualitas madrasah ke depan. 

2.Sistem manajemen dan kepemimpinan pendidikan madrasah telah 
memasuki era baru dengan demikian, pemberian kepercayaan secara penuh 
kepada Kepala Madrasah untuk mengelola madrasah termasuk di bidang 
keuangan  menjadi school learning, sehingga menjadi madrasah yang 
mandiri. 

3.Perencanaan  keuangan pendidikan pemerintah masih bersifat/ 
berorientasi pada top down, namun pelaksanaannya perlu diserahkan 
sepenuhnya kepada daerah/madrasah (sentralisasi perencanaan – 
desentralisasi pelaksanaan), dengan sistem perencanaan pengawasan, 
pelaporan dan monitoring yang dilakukan secara konperhensip dan 
bertanggungjawab dari seluruh objek dan subjek pendidikan. 

B. SARAN-SARAN 

Sebagai wujud dari semangat reformasi di bidang pendidikan dan 
berdasarkan hasil analisa serta pemikiran yang kami lakukan, kami 
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

1.Perlu adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan madrasah 
baik itu di Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah sebagai sekolah 
yang mandiri yang berorientasi pada otonomi kepala sekolah, termasuk 
didalamnya dalam penyusunan anggaran sekolah, pemberdayaan guru-guru 
bidang studi, penataan ruang kelas disesuaikan dengan jumlah murid, 
peningkatan mutu kepala Madrasah serta keikutsertaan orang tua murid 
dalam peningkatan kualitas Madrasah, orang tua murid tidak hanya 
dilibatkan dalam penggalian dana, namun juga pemeliharaan lingkungan 
sekolah dan kesejahteraan murid ; 

2.Peningkatan dana pendidikan serta bantuan terhadap madrasah 
swasta yang selama ini jarang atau hampir tidak pernah diberi bantuan 
(kecuali bantuan guru) sebagai contoh di Australia, semua sekolah swasta 
mendapat bantuan dari pemerintah sebesar 76% dari anggaran biaya, yang 
pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah yang dibantu 
oleh Dewan Sekolah, dan untuk sekolah negeri 90% dana ditanggung oleh 
pemerintah ; 



3.Madrasah yang telah maju dan mandiri yang oleh proyek disebut 
Madrasah model supaya lebih diberikan keleluasaan untuk pengelolanya, 
termasuk memberikan dana yang cukup memadai serta diberi bantuan 
pengadaan komputer dengan jumlah yang memadai ; 

4.Keberadaan pengawas sekolah yang saat ini perannya kurang  
maksimal, supaya lebih ditingkatkan baik dari segi kemampuannya 
(profesionalisme) maupun peranannya dalam membantu pengelolaan 
madrasah, serta lebih selektif lagi dalam pengangkatan pengawas tidak 
hanya sekedar untuk perpanjangan umur para pejabat yang mau pensiun ; 

5.Perlu adanya penyempurnaan kurikulum yang lebih berorientasi 
kepada peningkatan manusia seutuhnya, serta pengurangan beban yang 
diberikan kepada guru dan siswa, sebagai gambaran di Australia (walaupun 
tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia) siswa secondary school 
hanya dibebani 5 mata pelajaran, yang 50%-nya adalah untuk pendidikan 
bahasa Inggris dan Matematika serta sisanya mata pelajaran lainnya, yang 
boleh dipilih oleh para siswa sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. 

6.Perlu menjajagi penerapan program International Baccalaureate pada 
Madrasah Aliyah Model agar lulusannya dapat meneruskan ke berbagai 
perguruan tinggi di luar negeri tanpa tes dalam rangka meningkatkan SDM 
Departemen Agama. 

 
 
 
 



Budaya perubahan yang terus menerus (A Culture of Continuous 
Improvement). Jepang Kaizen. 

4. Target achievement of the schools based on government’s target. 
Government uses multiple levels of measurement. Part of the targets:  

- literacy improvement 
- pass level/year 12 
The Accountability framework of madrasah/kepala sekolah. 
Accountability and development division website 
http://www.sofweb.vic.edu.au/a&d
• Accountability framework 
• Review 
• Guideline Documents 
• Benchmark Publications 
• Supporting Software 
• Clip-ons 
• Opinion surveys 
• Enrolment Guidelines 
• News, Frequently ask Questions & Links 
• Publication and Research 
 
Bank Dunia sedang memikirkan proses laporan akuntabilitas kepala 

sekolah kepada dinas. 
Camp hill primary school 
Tk bsar sudah belajar komputer. 1 komputer untuk 5 anak 
Problem : 
- Sekolah merasa kesulitan dalam pemeliharaannya 
- less fund for math than english 
 
seluruh sekolah direview setiap lima tahun sekali. 

4.Pembangunan bidang pendidikan di Australia pada umumnya dan di 
Negara Bagian Viktoria khususnya mengalami perubahan dan keberhasilan 
yang meningkat serta sukses melalui kebijakan economic, rationalism yang 
dilaksanakan secara imprative oleh pemerintah dengan dukungan 
masyarakat utamanya kalangan bisnis (cooperative) dan dipengaruhi 
phisolophy ideology-nya dengan memfokuskan pada out come. 

5.Perubahan dan keberhasilan itu juga diperoleh dari upaya yang 
dilakukan secara kontinu melalui metode Action Research (AR) diseluruh 
sektor pendidikan yang terkait. 
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KESIMPULAN 

 

6.Pembangunan bidang pendidikan di Australia pada umumnya dan di 
Negara Bagian Viktoria khususnya mengalami perubahan dan keberhasilan 
yang meningkat serta sukses melalui kebijakan economic, rationalism yang 
dilaksanakan secara imprative oleh pemerintah dengan dukungan 
masyarakat utamanya kalangan bisnis (cooperative) dan dipengaruhi 
phisolophy ideology-nya dengan memfokuskan pada out come. 

7.Perubahan dan keberhasilan itu juga diperoleh dari upaya yang 
dilakukan secara kontinu melalui metode Action Research (AR) diseluruh 
sektor pendidikan yang terkait. 

8.Dukungan dana pemerintah secara maksimal yang memberikan 
perhatian penuh terhadap peningkatan kualitas sekolah, kepala sekolah dan 
murid, pengembangan kurikulum dengan 8 area mata pelajaran, serta sarana 
prasarana pendidikan, melalui proses yang panjang, sejak tahun 1970 sebagai 
era keadilan sosial (social justice era) dan tahun 1980 sebagai transisi (school 
council – local selection of teaching) sampai dengan school charter dengan 
global budgetnya pada tahun 1993. 

9.Sistem manajemen dan kepemimpinan pendidikan sekolah telah 
memasuki era baru di Victoria dengan memberikan kepercayaan secara 
penuh kepada Kepala Sekolah untuk mengelola sekolah termasuk di bidang 
keuangan  menjadi school learning, sehingga menjadi sekolah yang mandiri. 

10. Perencanaan  keuangan pendidikan di Australia berorientasi 
pada top down, namun pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada 
sdaerah/sekolah (sentralisasi perencanaan – desentralisasi pelaksanaan), 
dengan sistem perencanaan pengawasan, pelaporan dan monitoring yang 
dilakukan secara konperhensip dan bertanggungjawab dari seluruh objek dan 
subjek pendidikan. 
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