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II. RINGKASAN JURNAL 

A. Abstrak 

Desentralisasi merupakan usulan dari para pembuat kebijakan sebagai cara meningkatkan 

kualitas pendidikan, meskipun potensinya di bidang ini masih diperdebatkan. Artikel ini 

menelusuri dorongan dan popularitas reformasi sebagai solusi kebijakan atas beberapa 

dekade terakhir. Ini menyatakan bahwa tiga kecenderungan khususnya telah menandai 

pasca era tahun 2000 :  pendalaman reformasi yang dilaksanakan sebelumnya, fokus yang 

ditingkatkan pada intervensi  desentralisasi sekolah, dan peningkatan penting dalam 

skema di kawasan Afrika. Artikel ini memeriksa bukti empiris pada hubungan itu antara 

desentralisasi dan kualitas pendidikan, menggunakan studi kasus yang terperinci di 

Indonesia dan Kenya. Studi kasus tidak hanya menampilkan tren desentralisasi tetapi juga 

menunjukkan bahwa pendekatan desentralisasi yang berbeda dapat menghasilkan 

perbedaan yang dramatis hasil dalam kualitas pendidikan. Pada bagian depan ini, artikel 

ini menyatakan bahwa fitur desain dan implementasi cenderung membentuk hasil yang 

berkualitas, secara mendasar dibentuk oleh kondisi ekonomi serta oleh politik donor dan 

pemangku kepentingan lokal. 

B. Pendahuluan 

Negara-negara berkembang membuat kemajuan pesat dalam peningkatan partisipasi 

dalam sekolah selama dua dekade terakhir ini. Meski demikian hanya sedikit kemajuan 

dalam memastikan bahwa pendidikan memiliki kualitas yang memadai. Untuk mengatasi 

kekhawatiran ini, satu reformasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan lembaga 

donor yang secara konsisten melakukan advokasi desentralisasi.  
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Argumentasi bahwa dengan desentralisasi memberikan efek positif terhadap pendidikan 

dengan alasan : Pertama, pengambil  keputusan pendidikan lebih dekat dengan mereka 

bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan pendidikan. Kedua, meningkatkan 

akuntabilitas.  

Tujuan penulisan artikel ini ada dua, yaitu : Satu, untuk menyelidiki tren utama dalam 

evolusi kebijakan desentralisasi pendidikan selama beberapa dekade terakhir. Dua, untuk 

menguji hubungan empiris antara desentralisasi dan kualitas pendidikan. Penulis 

mendefinisikan pendidikan berkualitas sebagai pendidikan yang meningkatkan 

pembelajaran yang diukur melaui nilai tes di sekolah dasar dan menengah formal 

berdasarkan sistem yang ada. Penulis menggunakan dua tujuan ini dengan pertama-tama 

meninjau ulang desentralisasi di beberapa negara secara lebih umum, untuk 

mempertimbangkan dorongan dan popularitas dari pembaruan; dan kemudian dengan 

melakukan studi kasus rinci tentang Indonesia dan Kenya, untuk secara empiris 

mengilustrasikan bagaimana dan mengapa pendekatan yang berbeda terhadap 

desentralisasi pendidikan dapat menghasilkan hasil kualitas yang berbeda.  

Inisiatif desentralisasi pendidikan sekarang ada di mana-mana, mereka tidak seragam 

dalam konten. Dua bentuk desentralisasi pendidikan ke pemerintah daerah dan ke 

sekolah. Bentuk pertama adalah didefinisikan lebih formal sebagai transfer kewenangan 

untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen ke unit atau pemerintah lokal. 

Bentuk kedua, di sini disebut secara sebagai desentralisasi sekolah atau manajemen 

berbasis sekolah.  

C. Popularitas dari Desentralisasi dan Kebijakan di Negara Berkembang 

Upaya di tahun 1980 dan 1980, desentralisasi pendidikan di Amerika Latin merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari gerakan politik. Sementara itu di Afrika Selatan dan 

Srilangka merupakan alat dalam mengurai konflik etnik. Sedangkan di negara-negara 

bekas Uni Soviet, di dorong oleh permintaan pasar. Secara umum makin meningkatnya 

tuntutan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Untuk mewujudkan 

hal itu, Bank Dunia juga berkomitmen untuk memfasilitasi program peningkatan 

pendidikan dan desentralisasi. 

Upaya di tahun 2000, seiring kemajuan jaman maka perlu upaya lebih baik dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan 
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memperkuat dasar hukum bagi pelaksanaan desentralisasi. Upaya selanjutnya yaitu 

dengan lebih memfokuskan pada sekolah yaitu dengan menerapkan manajemen berbasis 

sekolah. Selain itu pula, nampak adanya upaya untuk memaksimalkan kegiatan 

desentralisasi di Afrika.   

D. Desentralisasi dan Kualitas Pendidikan 

Studi Kasus di Indonesia, dikatakan bahwa pada 1980-an sudah diselenggarakan 

pendidikan dasar secara menyeluruh, meski demikian kualitas pendidikannya masih 

sangat rendah. Sebagai contoh untuk pembanding nilai matematikan dan ilmu 

pengetahuan alam masih di bawah standar yang ada.  Pasca reformasi 1999, Indonesia 

gencar melakukan desentralisasi, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Meski 

demikian, pemerintah pusat masih tetap mengatur tentang standar kompetensi nasional, 

kurikulum, kalender pendidikan, dan evaluasi pelaksanaannya. Perihal rekrutmen tenaga 

guru menjadi kewenangan daerah, termasuk pengusulan promosi, mutasi, insentif namun 

penentuan standar golongan masih ditentukan pusat. 

Secara umum desentralisasi masih menitikberatkan seputar pengelolaan keuangan, belum 

begitu fokus terhadap hasilnya. Meski demikian hal ini berhasil mengurangi angka putus 

sekolah. Dengan skema dana hibah dari pusat juga memberikan kesempatan bagi anak-

anak tidak mampu untuk dapat melanjutkan pendidikannya sampai ke pendidikan 

menengah. Dalam pelaksanaannya, terdapat kelemahan terkait transparansi dan birokrasi 

yang korup, tingkat kehadiran guru yang rendah. Masih perlu banyak dilakukan 

peningkatan kapasitas juga pertanggungjawaban terhadap masyarakat. 

Studi Kasus di Kenya, pasca kemerdekaan dari Inggris 1963 penyelenggaraan pendidikan 

dilaksanakan secara terpusat, dimaksudkan untuk membangun kesatuan etnis dan 

mengurangi beban biaya pendidikan. Sampai dengan periode 1980, sistem pemerintahan 

terpusat tersebut melemahkan peran pemerintahan daerah sehingga memunculkan 

alternatif untuk desentralisasi. Seiring dengan situasi negara yang makin stabil pada 1990-

an, penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar meningkat drastis karena kebijakan 

penghapusan biaya pendidikan. Periode 2000-an pelaksaannya pendidikan masih 

campuran antara terpusat dan desentralisasi. Hal ini menyebabkan pengalokasian 

anggaran pendidikan masih didasarkan pada kepentingan politis, bukan melalui 

perhitungan yang baik. Konsekuensinya masih terdapat beberapa kekurangan yaitu 

korupsi, tingkat partisipasi rendah, juga kapasitas sumber daya manusia yang rendah. 
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Melalui intervensi kegiatan dari NGO lokal yang didanai oleh bank Dunia, melibatkan 

sampai 140 sekolah yang juga meningkatkan jumlah perekrutan guru. Beberapa diantara 

sekolah tersebut secara acak mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas, yang 

secara keseluruhan terdapat peningkatan kinerja guru, terutama disekolah-sekolah yang 

mendapatkan pendampingan. Selain itu juga angka ketidakhadiran guru juga menurun. Di 

sisi lain pengelolaan keuangan di sekolah menjadi lebih efisien juga membangun 

kepercayaan dengan masyarakat. 

E. Kesimpulan 

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan yang populer di negara berkembang. 

Secara umum terdapat keterkaitan antara desentralisasi dengan kualitas pendidikan. Studi 

kasus penerapan desentralisasi yang nanggung menyebabkan keterbatasan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. Studi kasus di Kenya menunjukan bagaimana desain 

penanganan masalah menunjukan reformasi dan memberikan efek yang positif pada 

kualitas pendidikan. Yang perlu diperhatikan dalam desentralisasi adalah adanya jarak 

antara satu daerah dengan daerah yang lain dengan dengan perbedaan masalah sosialnya, 

untuk itu perlu upaya lebih keras dan inisiatif dalam menciptakan keadilan dan 

kesetaraan. 

III. REVIEW JURNAL 

Anila Channa penulis jurnal ini menunjukan hasil studi yang komprehensif mengenai 

fenomena desentralisasi dan pendidikan di negara-negaran berkambang dengan secara 

khusus mengambil studi kasus di Indonesia dan Kenya. Penulis menggunakan pendekatan 

studi pustaka dalam menulis jurnalnya. Paradigma yang dibangung menggunakan teori 

perubahan, yaitu dengan serangkaian intervensi dengan pendekatan tata kelola pendidikan, 

yang kemudian dapat difokuskan pada desebtralisasi ke pemerintahan daerah, maupun ke 

sekolah-sekolah melalui manajemen berbasis sekolah. Hal ini merupakan temuan yang 

menarik mengingat, pengertian desentralisasi seolah-olah hanya seputar pemerintahan dan 

tidak terkait langsung dengan pendidikan. Faktanya, desentralsisasi pendidikan 

memberikan perubahan dalam hal kualitas pendidikan. 

Penulis juga menemukan masih banyaknya praktik penyimpangan dan kelemahan dari 

proses desentralisasi tersebut, mulai dari birokrasi yang korup, dan juga kendala geografis 

serta latar belakang sosial. Untuk mengurangi kendala tersebut perlu intervensi dalam 
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peningkatan kapasitas guru maupun administratur kependidikan maupun para pengambil 

kebijakan.  

Karena studi ini merupakan elaborasi dari berbagai jurnal terkait, maka beberapa 

rekomendasi penelitian lanjutan masih perlu untuk dilaksanakan diantaranya adalah 

pendalaman lebih lenjut mengenai elemen mana dalam desentralsisasi yang memberikan 

pengaruh positif dan negatif terkait kualitas pendidikan? Kendala-kendala geografis dan 

sosial yang seperti apa yang menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pendidikan? 

Upaya-upaya dan intervensi macama apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan.  


