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Kabuaten Lampung utara merupakan salah satu dari t iga kabupaten (kabupaten lainnya Way Kanan dan 

Lampung Timur)  di provinsi Lampung yang menerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM-DTK) fase pertama SPADA (Support for Poor and Disadventaged Areas 

Project) .  Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) adalah wujud PNPM-

DTK yang juga merupakan upaya pemerintah mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi 

daerah-daerah tert inggal dan khusus (bencana alam dan bencana sosial).  Upaya melalui peningkatan kapasitas 

pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat dan lembaganya,  

pelembagaan pembangunan partisipatif, memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan, peningkatan 

kemudahan hidup melalui penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi.  Fokus kegiatannya meliputi bidang 

infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. 

 

Kegiatan program P2DTK bidang pendidikan yang didanai BLM Kabupaten seperti bidang lainnya 

dilaksanakan melalui siklus satu, dua, dan t iga yang implementasinya mulai 2008 sampai 2010. Kegiatan siklus 

satu dan  dua didasarkan kajian permasalahan  hasil NEM (Nilai Ebtanas Murni), permasalahan proses: 

kedisiplinan guru dan kualitas pembelajaran, dan dukungan manajemen sekolah.  Bidang kegiatan yang 

direkomendsikan Tim Kajian Teknis kabupaten selanjutnya dijadikan dasar penetapan program sesuai dengan 

mekanisme.  Siklus satu kegiatannya meliputi sebagai berikut  (1) Pelatihan Peningkatan Mutu Pembelajaran 

(Penerapan Pakem dalam Action Research) bagi guru tingkat SD/MI dan SMTP/MTs. (2) Pelatihan Kurikulum 

T ingkat Satuan Pendidikan (KTSP) t ingkat SD/MI dan SMP/MTs.  (3) Pelatihan Guru Mata Pelajaran yang di-

UN-kan t ingkat SD/MI dan SMP/MTs.  (4) Try-Out dan Pembahasan dalam rangka UN T ingkat SD/MI dan 

SMP/MTs.  (5) Pelatihan Manjemen Kepala Sekolah (SungkaiSelatan, Sungkai Barat, Abung Kunang, Bukit 

Kemuning, Abung Pekurun).  Siklus dua kegiatannya meliputi (1) Pelatihan Peningkatan Mutu Pembelajaran.  

(2) Pengadaan Buku Sekolah Elektronik.  (3) Pelatihan KTSP Guru SD/MI, SMP/MTs.  (4) Pelatihan Komite 

Sekolah.  (5) Pelatihan MBS Kepala Sekolah.  (6) Pelatihan KTSP Pengawas.  Dampak pelatihan dalam 

memberikan pemahaman dan keterampilan dan sikap dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bila dilakukan 

melalui pelatihan dengan peserta dari utusan masing-masing sekolah bila dilihat tataran implementasi maka 

keefektifan dan keintensifan peningkatan kualitas proses pembelajaran masih kurang berart i.   Bagi guru yang 

mengikuti pelatihan ketika dikaitkan dengan dukungan sekolah untuk merumuskan program  kegiatan 

peningkatan mutu yang ditunjang kapasitas manajemen sekolah yang berkembang terasa lamban bahkan 

cenderung kembali dengan cara-cara yang lama.  Demikian juga dukungan BLM kecamatan bidang 

pendidikannya cenderung polanya sama.   Bentuk kegiatan bantuan bea siswa dan sarana mobiler memang akan 

membantu sekolah yang memerlukannya, namun dari sisi intensitas dan kualitas proses pembelajaran 

kenyataannya juga kurang memberikan peningkatan yang berart i.    

 

Tujuan kegiatan bidang pendidikan P2DTK (Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan KPDT, 2007) yakni untuk 

memperluas akses, peningkatan mutu pendidikan, dan pemantapan manajemen pendidikan untuk kepentingan 



terbaik anak agar t idak ketinggalan dengan kemajuan pendidikan daerah lain.  Mutu pendidikan difokuskan 

pada proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Pemantapan manajemen dit it ikberatkan kegiatan 

pengembangan dan pemantapan kapasitas lembaga, staf, dan pelaku  pendidikan.   Hasilan yang berkualitas 

akan dapat dicapai secara maksimal bila kualitas proses dilaksanakan, dasar pemikiran ini tampaknya cocok bila 

dikaitkan dengan pemberdayaan potensi, terutama sumber daya manusia .  Bagaimanakah mendorong penerapan 

proses pembelajaran yang berkualitas sehingga efektif dan menyenangkan? Apakah proses pembelajaran yang 

berkualitas bisa dilaksanakan bila tanpa didukung peningkatan kapasitas dan mutu manajeme sekolah?  

Bagaimana mengupayakan kesinambungan dan peningkatan perbaikan kegiatan pendidikan  siklus satu, dua,  

dan t iga? 

 

Peningkatan Kualitas Program Kegiatan Pendidikan Persiklus 

Upaya memeroleh informasi dari berbagai sumber dalam peningkatan mutu pembelajaran terus dilakukan.  

Informasi model sekolah yang berkualitas diantaranya didapat dari konsultan World Bank (Bapak Hendrik 

Gultom) yang dit indaklanjuti konsultan manajemen pendidikan program P2DTK (Bapak Zainur Rofiq) ketika 

ada kegiatan UNICEF di Bandar Lampung.  Setelah bertemu dengan konsultan UNICEF (Bapak Erimson 

Siregar) dan mendapatkan informasi sekolah model, selanjutnya disarankan untuk melihat sekolah model di 

daerah Lampung Tengah.  Secara bertahap, para pelaku kegiatan pendidikan P2DTK yang terdiri dari para 

pengawas dinas pendidikan, fasilitator-fasilitator kecamatan dapat dipahamkan tentang sekolah model yang bila 

diterapkan akan merupakan langkah perbaikan kegiatan pendidikan siklus sebelumnya.  Melalui program MGP-

BE (Mainstream Good Practices in Basic Education) bertujuan meningkatkan kapasitas kabupaten, sekolah, dan 

masyarakat dalam mengarusutamakan praktik-praktik  yang baik dalam pendidikan dasar agar menjadikannya 

prioritas dan rencana dalam kebijakan pendidikan di kabupaten Lampung Tengah.  Praktik baik yang 

diujicobakan dan diidentifikasi di t ingkat sekolah (1)  manajemen berbasis sekolah (2) peran serta Masyarakat  

(3) pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan menyenangkan.  Jadi penerapan sekolah model MBS-Pakem pada 

dasarnya merupakan pengadopsian yang sejalan dengan tujuan kegiatan bidang pendidikan P2DTK yakni untuk 

memperluas akses, peningkatan mutu pendidikan, dan pemantapan manajemen pendidikan untuk kepentingan 

terbaik anak agar t idak ketinggalan dengan kemajuan pendidikan daerah lain.  Mutu pendidikan difokuskan 

pada proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Pemantapan manajemen dit it ikberatkan kegiatan 

pengembangan dan pemantapan kapasitas lembaga, staf, dan pelaku  pendidikan.   Kerjasama yang harmonis 

pelaku program PNPM DTK bidang pendidikan di kabupaten Lampung Utara  dengan pihak pelaksana program 

MGP-BE UNICEF di lampung Tengah terus dibina.  Studi banding di beberapa SD dan SMP di Lampung 

Tengah dilakukan secara baik.  Program MBS-Pakem dilaksanakan di Lampung Utara dengan tetap mengikuti 

alur dan mekanisme perencanaan pemberdayaan melalui t im kajian teknis program P2DTK kabupaten Lampung 

Utara.  Penerapan sekolah model diharapkan akan lebih efektif dalam menerapkan upaya pemberdayaan dengan 

peningkatan mutu pembelajaran yang didukung sistem manajemen sekolah dan partisipasi masyarakat. 

 

Sd Dan Smp Model Mbs-Pakem Di Lampung Utara  
Kegiatan program P2DTK bidang pendidikan yang didanai BLM Kabupaten dan Kecamatan siklus t iga 

menerapkan sekolah model MBS-Pakem yang diawali dengan penyelengaraan pelatihan bagi para 

pelatih/Fasilitator Pakem (Training of Trainer) 18-23 Nopember 2009. Pelatihan Pembentukan, pembinaan, dan 

pendampingan sekolah model tentang MBS-Pakem.  Pelatihan MBS-Pakem Modul 1(pembentukan sekolah 



model) yang dibiayai BLM Kabupaten meliputi 6 SMPN sebagai berikut  (1)  SMPN.1 Sungkai Barat tgl 24–29 

April’10  (2)  SMPN.1 B.Kemuning  tgl 01–06 Mei’10  (3) SMPN.1 Abung Semuli  tgl 08–13Juni’10  (4) 

SMPN.6 Kotabumi Utara tgl 08–13Juni’10   (5) SMPN.1 Abung Selatan  tgl 14–19 Juni’10,    dan (6) SMPN.7 

Kotabumi Selatan tgl.21–26 Juni’10.  Pelatihan Modul 1 yang dibiayai BLM Kecamatan meliputi SDN di empat 

kecamatan sebagai berikut  (1) kecamatan Kotabumi Utara (a) SDN 1 Wonomarto   (b) SDN 2 Madukoro    (2) 

kecamatan Kotabumi Selatan  (a) SDN 5 Kelapa Tujuh,  (3) Kecamatan Abung Selatan (a) SDN 2 Ratu Abung    

(b) SDN 3  Kembang Tanjung.   (4)  kecamatan Abung Semuli  (a) SDN 2 Semuli Raya   (b) SDN Papan Asri.  

Pelatihan MBS-Pakem Modul 2 merupakan kelanjutan pelatihan MBS-Pakem Modul 1 di enam SMPN. (1)  

SMPN.1 Sungkai Barat tgl 12–16 Oktober ’10  (2)  SMPN.1 B.Kemuning  tgl 12–16 Oktober i’10  (3) SMPN.1 

Abung Semuli  tgl 19–23 Oktober ’10   (4) SMPN 6 Kotabumi Utara tgl 19–23 Oktober ’10   (5) SMPN.1 

Abung Selatan  tgl.26–30 Oktober’10,    dan (6) SMPN.7 Kotabumi Selatan tgl.26–30 Oktober’10.  Pelatihan 

MBS-Pakem Modul 2 yang didanai BLM kecamatan (dari empat kecamatan) hanya di kecamatan Abung Semuli 

yang melaksanakannya yaitu (a) SDN 2 di Semuli Raya dan (b) SDN Papan Asri.  

 

Hasil monitoring di lapangan, kegiatan MBS-Pakem yang diterapkan sekolah model melalui pelatihan modul 

satu maupun modul dua pada dasarnya memberikan dampak posit if terhadap peningkatan mutu pembelajaran.  

Dilihat dari sisi pemberdayaan, sekolah model MBS-Pakem pada umumnya memiliki karakterist ik keunggulan 

masing-masing sekolah. 

 

Sdn 2 Semuli Raya Sebagai Salah Satu Sekolah Model Mbs-Pakem 

DIPA 2010 yang diterbitkan  ternyata nilainya lebih kecil dari yang direncanakan dengan pengurangan dana 

kurang lebih 15%, maka dilakukan revisi dengan cara melihat hasil T im Kajian Teknis dan musyawarah 

penyesuaian  pendanaan di kecamatan agar tetap sesuai dengan sasaran dan fungsinya, sehingga dilaksanakan 

kegiatan yang lebih terjangkau.  Pelatihan MBS-Pakem Modul 2 yang didanai BLM Kecamatan mengalami 

pengurangan dari yang direncanakan.  Kecamatan Abung Semuli tepatnya SDN 2 Semuli Raya dan SDN Papan 

Asri tetap melaksanakan pelatihan MBS-Pakem modul 2 dengan pengurangan kegiatan magang.  Sementara itu 

kecamatan Kotabumi Selatan, Kotabumi Utara, dan Abung Selatan yang semuanya berjumlah enam SDN, t idak 

dapat melaksanakan pelatihan MBS-Pakem modul 2.   

 

Komitmen kepala sekolah dan para pemangku kepentingan pendidikan (stake holder) dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, terutama dalam menerapkan MBS-Pakem sangat menentukan.  Dukungan dari Kacabdin 

Pendidikan dan pendampingan konsultan kabupaten dan kecamatan (Fasilitator Kecamatan) terus dilakukan 

untuk pemastian dan maksimalisasi program.  Peniadaan (pengurangan) kegiatan magang di kecamatan Abung 

Semuli karena keterbatasan dana stimulan program P2DTK dapat diatasi atas dasar kesadaran yang 

dibangkitkan menjadi kebutuhan masing-masing sekolah nonmodel.  Kegiatan magang bagi sekolah nonmodel 

dapat dilakukan atas motivasi dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dengan melaksanakan magang di 

sekolah model selama satu bulan, para guru peserta magang dengan antusias mengikuti magang walau harus 

memberikan kontribusi perorang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian kudapan bagi SDN 

yang ketempatan magang.  Para peserta/guru yang akan magang sebelumnya diberi pembekalan satu hari 

tentang MBS-Pakem oleh 4 (empat) pengawas pendidikan dan 2 (dua) K3S yang telah mengikuti TOT.  

Kegiatan magang MBS-Pakem bagi guru-guru dibagi menjadi dua regional: (1) wilayah Semuli Jaya, Semuli 



Raya, dan Sukamaju melakukan magang di SDN 2 Semuli Raya.  (2) wilayah Sido Rahayu, Gunung Keramat, 

Gunung Sehari melakukan magang di SDN Papan Asri.  Kegiatan magang MBS-Pakem yang dilakukan secara 

swadaya merupakan indikasi keberhasilan pemberdayaan, terutama telah menggugah kesadaran kepala sekolah 

dan guru untuk berkomitmen pada mutu pendidikan. 

Sisi lain penerapan MBS-Pakem terkait part isipasi guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua wali 

lebih dapat berinteraksi secara sinergis tentang tanggung jawab peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.  

Peran paguyuban orang tua wali terutama di kelas awal (kelas satu, dua, dan t iga SD) untuk dilibatkan 

membantu pembelajaran di kelas akan menggugah kesadaran orang tua akan pentingnya proses pembelajaran 

yang baik. Orang tua yang biasanya mengantar-jemput anak ketika dilibatkan ke dalam kelas t idak berkeberatan.  

Keterlibatan orang tua, warga masyarakat, dan komite sekolah dengan peran masing-masing untuk mendukung 

kualitas proses pembelajaran dapat mengapresiasi mereka dan membangkitkan tanggung jawab bersama.  

Keterbatasan dana sekolah dapat dibicarakan secara terbuka dalam penyusunan maupun revisi RAPB sekolah, 

sehingga hal itu menggerakkan dan menggugah partisipasi masyarakat dalam melengkapi sarana pendidikan 

misalnya paving block halaman, dan  gapura.   

Di sisi lain, penerapan MBS-PAKEM di SDN 2 Semuli Jaya berimbas pada ketertarikan masyarakat untuk 

memindahkan putra-putrinya di sekolah tersebut.  Hal ini bila t idak disiasati akan menjadikan sekolah lain 

semakin menurun siswanya karena secara berangsung memindahkan dan memasukkan siswa baru di SDN 2 

yang menerapkan MBS-PAKEM.  Sekolah lain mesti diapresiasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

kapasitas manajemen dengan penerapan MBS-PAKEM.  Bimbingan dan pembinaan dari pemangku pendidikan.   

 

Dalam menghantarkan penerapan MBS-PAKEM menjadi sekolah yang mandiri dan dapat melaksanakan 

otonomi sekolah secara baik seyogyanya sekolah model yang sudah menerapkan paraktik manajemen sekolah 

dan pembelajaran yang baik terus mendapat dukungan dari para pemangku pendidikan.  Pelatihan modul 3 yang 

difokuskan pada pengembangan kurikulum yangdijadikan dasar dalam penyusunan Kurikulum T ingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP).  Pelatihan selanjutnya untuk memberikan upaya yang berkelanjutan bagi sekolah yang 

menerapkan MBS-PAKEM dan peran serta masyarakat.  Sekolah model seperti SDN2 Semuli jaya dapat 

dijadikan percontohan untuk ditularkan ke sekolah lainnya.   

Demikian juga sekolah model MBS-PAKEM di t ingkat SMP Lampung Utara ada 6 SMPN perlu dijadikan 

model pembelajaran bagi sekolah lain.  Mereka telah mengikuti pelatihan modul 1 dan modul 2.  Masing-

masing memiliki keunikan dan karakterist ik pengembangan yang bervariasi.  Ada yang berhasil menggugah 

peran dan partisipasi masyarakat untuk mendukung mutu pembelajaran.  Figur kepala sekolah yang memiliki 

komitmen mutu akan lebih memungkinkan secara nyata dapat menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

dan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM).  Pemberdayaan masyarakat pendidikan 

melalui peningkatan kualitas proses akan membimbing masyarakat untuk taat dan menghargai proses yang tentu 

akan berefek pada kualitas hasil.  Sikap senang menerobos untuk mendapatkan hasil tanpa menghiraukan proses 

yang baik mesti dikikis secara bersistem dan sistemik.  Pemerintah bersama masyarakat bekerja sama saling 

bahu-membahu untuk terbuka dan berkomitmen kepada kualitas.  Budaya menyelenggarakan proses yang 

berkualitas bila dapat dilaksanakan di semua lini akan lebih dapat menuntaskan persoalan perbidang yang pada 

gilirannya menjadi penguat kapasitas bangsa Indonesia (NKRI) tercinta. 


