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ABSTRAK 

SYAMSUHRI HALIM.  Partispasi Stakeholders Dalam Rangka Otonomi 

Perguruan Agama Islam Di Kabupaten Polmas (dibimbing oleh Darmawan 

MR. dan Andi Makkulau). 

 

Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk -bentuk, manfaat dan hambatan 

partisipasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan otonomi 

Perguruan agama Islam di Kabupaten Polmas.     

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data 

dianalisis dengan  (1) mereduksi data (2) menyajikan data  (3) menarik 

kesimpulan. 

Perguruan Agama Islam adalah lembaga pendidikan agama yang lahir 

dari rahim masyarakat yang mendapat pengakuan dari pemerintah, baik dalam 

status maupun fungsinya yang sama dengan sekolah-sekolah negeri. Dalam 

perkembangannya madrasah ini menjadi sekolah yang kurang diminati 

masyarakat karena kualitasnya berbeda dengan sekolah umum. Terdapat dua 

masalah yang dihadapi sekolah-sekolah madrasah (1). Tidak ada sumber dana 

tetap dalam penyelenggaraan madrasah. (2) Model pengelolaan yang tidak 

partisipatif.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang mengatur perihal desentralisasi pendidikan, tentunya akan 

memperkuat posisi madrasah sebagai sekolah yang lahir dari masyarakat untuk 

masyarakat, sepanjang pengelolaannya dikembalikan kepada masyarakat 

bersama pemerintah dan lembaga swasta sebagai stakeholders (pelaku dan 

pelaksana pendidikan). Konsep Partisipatif stakeholders adalah sebuah 

pendekatan untuk mereposisi model pengelolaan sekolah madrasah agar dapat 

akseleratif dengan sekolah-sekolah lain.  
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ABSTRACT  

 

 

SYAMSUHRI HALIM. Participation of Stakeholders in the context of 

Autonomy of Islamic Educational Institutions in Polmas Regency . (Supervised 

by Darmawan MR and Andi Makkulau). 

This research aimed at studying the forms, advantages, and obstacles, 

related to the participation of government, private sectors, and community in 

establishing the autonomy of Islamic Educational Institution in the Regency of 

Polmas.  

This research was a qualitative one that collected data by means of 

interviews, observation, and documentation studies. The procedure of data 

analysis was (1) data reduction, (2) data presentation (3) drawing conclusion.  

Islamic Educational Institutions were educational institution dealt with 

religion, which were established by communities and endorsed by government; 

both their statuses and functions were equal to the public schools. In the 

development of the madrasah, Islamic Educational Institutions, the 

communities’ appreciations became less and less due to their quality were 

different from public schools. There were two problems faced by the 

madrasah, (1) there were no permanent supporting funds to organize these 

schools (2) the management model was not participatory oriented.  

The Act No. 20 2003 about National Educational System that regulates 

the educational decentralization should strengthened the position of madrasah 

as schools established by communities for communities as far as their 

management were returned to communities together with the government and 

private institutions as stakeholders, the ones that create and organize the 

education The stakeholders participation concept is an approach to reposition 

the management model of madrasah in order that they could accelerate their 

improvement parallel to other schools.  
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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

 

 

 Konsep pendidikan Islam dalam sejarah pendidikan di Indonesia 

dipahami sebagai ciri khas  yang berlatar belakang keagamaan, juga batasan 

yang ditetapkan  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional sebagai berikut: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (USPN, 2003). 

           

Pengertian konsep di atas secara terperinci dikemukakan oleh Soejoeti 

(1986), pertama, baik pendirian maupun penyelenggaraanya didorong oleh 

hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam. 

Konteks ini, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan 

direalisasikan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kedua, fokus pendidikan  

memberikan perhatian tentang ajaran Islam sebagai obyek bidang studi yang 

diselenggarakannya. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua 
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pengertian di atas, Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan sebagai bidang 

studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakannya.  

Menyimak isi Undang-Undang tampak jelas, bahwa pendidikan Islam di 

Indonesia sebagai sistem pendidikan nasional telah mencita-citakan 

terbentuknya Insan Kamil atau muslim paripurna, dimana secara implisit  

menceminkan ciri-ciri kualitas manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana 

yang digambarkan di atas. Tentu saja apa yang digambarkan sebagai yang 

ideal masih sangat abstrak secara umum, sehingga  dalam praktek pendidikan 

harus dilakukan substansiasi agar operasional yang harus dilakukan secara 

bertahap. 

Melihat konteks visi dan misi pendidikan Islam di Indonesia yang secara 

khusus diselenggarakan oleh Lembaga-lembaga Perguruan Agama Islam 

(selanjutnya disingkat PAI) dalam bentuk madrasah dan pondok pesantren. 

Perkembangannya banyak menghadapi masalah kelembagaan baik dari segi 

fungsi  edukasi maupun dari segi model pengelolaan, sehingga terlihat tidak 

terselenggara dengan baik bahkan tidak berkualitas bila dilihat dari segi aspek-

aspek determinan pendidikan, bahkan tidak  responsif terhadap tuntutan saat 

ini (Fadjar, 1989). Keadaan ini membuat masyarakat tidak tertarik memasukan 

anaknya dalam lembaga PAI. Bagi sebagian para ahli, PAI telah tersisih dari 

sistem pendidikan nasional (Tilaar, 2000).  
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Berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan untuk 

mengembalikan citra dan ketertinggalan PAI dalam memasuki mainstrem 

pendidikan nasional, terlihat adanya usaha dimulai dengan terbitnya SKB 3 

Menteri 24  Maret 1975 pada peningkatan mutu, status, kurikulum  pendidikan  

yang harus sama dengan sekolah-sekolah umum.  Undang-Undang Pendidikan 

No 20 Tahun 2003, sampai realisasi PP No. 28 Tahun 1990, Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan No. 0487/U/1992 

Tahun 1992 dan No. 054/U/1993 yang menetapkan bahwa MI, MTs dan MA 

wajib memberikan mata pelajaran yang sama dengan SD/SLTP dan SMU 

(Rahim, 2001). Undang-undang diatas  merupakan jaminan secara yuridis 

kelembagaan akan kelanjutan eksistensi PAI ke depan, namun rentang waktu 

yang cukup panjang, ternyata PAI belum dapat bangun dari tempat tidurnya. 

Di sisi lain, justru melahirkan rasa kehawatiran baru sekitar kelanjutan 

eksistensi lembaga ini, mengingat model pengelolaan sekolah sangat 

problematik antara pola penanganan Departemen Agama selaku pembina 

melalui pengangkatan  kepala dan guru sekolah negeri yang berhadapan 

dengan pengurus yayasan sebagai pemilik sekolah. Muncul banyak hal, terjadi 

tarik menarik  kepentingan antara keduanya, ibarat rel kereta api berjalan 

sama-sama, namun tidak dapat dipertemukan. Kurangnya pengangkatan guru-

guru baru Departemen Agama yang akan ditempatkan, sementara usia pengajar 
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umumnya memasuki usia purna bakti. Diperkirakan tiga sampai lima tahun 

kedepan, bila lembaga ini tidak mendapat bantuan  tenaga guru dari 

pemerintah, maka semuanya “akan mati”  (Dokumen, 2000). Salah satu 

kendalanya, tidak adanya sumber dana operasional pendidikan, selain 

pungutan SPP. Di sisi lain yayasan sebagai pemilik sekolah  umumnya 

dibentuk karena ingin menjaga kontinyuitas nilai-nilai tertentu  melalui 

lembaga  sekolah, walaupun tidak memiliki kesiapan secara organisasi dan 

finansial dalam menyelenggarakan pendidikan secara baik dan berkualitas, 

sehingga umumya PAI berjalan diantara dua karang terjal “hidup dan mati”.    

Kenyataan yang dapat dilihat menunjukan suatu “gap” yang sangat lebar 

antara lembaga-lembaga pendidikan lain seperti  SD, SMP dan SMA yang 

disebabkan faktor-faktor determinant yang kurang memadai, membuat PAI 

semakin terpinggirkan.  

Hembusan kebijakan pemerintah melalui  Undang-Undang Otonomi 

Daerah No. 22 Tahun 1999 dan No 25 tentang perimbangan keuangan pusat 

dan daerah, yang memberi peluang dalam melaksanakan konsep 

“Desentralisasi Pendidikan”, sekaligus landasan tegas secara yuridis dalam 

merumuskan kerangka  konsep yang lebih strategis akan kelanjutan PAI baik 

dari segi model pengelolaan yang berbasiskan sekolah maupun segi 

kedudukannya  yang sepenuhnya harus dirancang secara senergis yang 



 5 

melibatkan  pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai stakeholders (pelaku 

dan pelaksana pendidikan). Dalam arti, "desentralisasi pendidikan" adalah 

wacana untuk menciptakan sebuah sekolah mandiri dan diminati masyarakat, 

dimana pada kerangka kerja, mutlak diperlukan perencanaan integratif melalui 

partisipasi stakeholders sebagai pilar perencanaan pembangunan pendidikan 

yang berwawasan makro dan bertindak mikro ke depan. Konsep "Manajemen 

Berbasis Sekolah" intinya adalah, mewujudkan partisipasi stakeholders 

pendidikan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sekaligus sebuah 

pendekatan strategis dari alokasi posisional untuk memberdayakan sekolah-

sekolah PAI yang dimulai dari kerelaan pihak pemilik sekolah melakukan 

"mitra" penyelenggaraan pendidikan secara bersama.  

Berbagai kajian yang telah dilakukan para ahli dan praktisi pendidikan di 

sekitar keberadaan PAI di antaranya, Malik Fajar dalam tulisannya "Madrasah 

dan Tantangan Modernitas". Rahim (2001) "Arah baru Pendidikan Islam di 

Indonesia". Keduanya adalah mantan petinggi Departemen Agama. Tulisan ini 

memberikan deskripsi secara umum tentang lemahnya posisi lembaga PAI 

sebagai sub-sistem pendidikan nasional, serta memberikan petunjuk 

pengelolaan agar dapat akseleratif dengan sekolah lain. Demikian juga tulisan 

Halim (2000) dan Litbang Depag Sul-Sel (1999) yang hanya melihat kualitas 

PAI dalam angka dan data. Umumnya tulisan ini melihat bahwa usaha untuk 
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meningkatkan peran dan fungsi madrasah, pemerintah dituntut memberi 

subsidi kepada madrasah yang sama dengan sekolah-sekolah negeri. Dalam 

kenyataanya, masalah ini menjadi  usulan "abadi" yang tidak akan pernah 

terpenuhi. Jika demikian bilakah posisi PAI akan abadi dengan ragam 

problemanya ?.  

  Oleh karena itu tingkat relevansi kajian ini, pertama, tulisan ini 

menawarkan sebuah konsep perlunya alokasi posisional PAI untuk tetap 

dipertahankan sebagai sekolah swasta dimana pengelolaannya diserahkan 

kepada masyarakat, pemerintah dan swasta sebagai stakeholders (pemilik dan 

pelaku) dalam merumuskan kerangka kerja secara bersama. Sebuah konsep 

untuk mengembalikan citra madrasah sebagai lembaga yang lahir dari dan 

untuk masyarakat. Kedua, Masyarakat Polewali Mamasa atau yang lebih 

dikenal masyarakat Mandar memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap 

eksistensi PAI. Masyarakat Mandar masih melihat sekolah agama sebagai 

pilihan pedidikan bagi anak-anaknya agar mampu mengetahui ajaran agama 

yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-sehari. Ketiga, Setting sosial  

masyarakat Mandar dipengaruhi nilai-nilai agama, sehingga sangat peka dalam 

memberikan bantuan dan sumbangan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, 

namun dalam banyak hal mereka tidak tahu sumbangan itu akan diserahkan 

kemana. Masyarakat menunggu kesungguhan   sekaligus akuntabilitas sekolah 
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madrasah, dan hal itu kurang didapatkan pada lembaga perguruan agama Islam 

(Wawancara, Hasan Usman, 12 Maret 2002).                    

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengajukan masalah 

yang berkisar pada usaha membangun konsep kerja sama melalui partisipasi 

stakeholders  dalam hal ini pemerintah, swasta dan masyarakat yang harus 

menjadi subyek utama pelaksanaan pendidikan Islam yang dilaksanakan di 

lembaga-lembaga perguruan agama Islam, hususnya di Kabupaten Polmas. 

Pada garis besarnya, masalah itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Bagaimana bentuk partisipasi stakeholders (pelaku dan pelaksana) 

pemerintah, masyarakat dan lembaga swasta dalam rangka otonomi 

perguruan agama Islam ?. 

2. Bagaimana manfaat partisipasi stakeholders  dalam rangka otonomi 

peguruan agama Islam ?. 

3. Faktor-faktor penghambat partisipasi stakeholders dalam 

mewujudkan otonomi perguruan agama Islam. 

C.   Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui bentuk partisipasi stakeholders dalam mewujudkan 

otonomi perguruan agama Islam. 
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2. Untuk mengetahui manfaat partisipasi stakeholders dalam rangka 

otonomi perguruan  agama Islam. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi stakeholders 

dalam mewujudkan otonomi perguruan agama Islam. 

D. Manfaat Penelitian 
 
 

Hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberi konstribusi baru terhadap pemerintah dalam hal ini Departemen 

Agama, swasta dan masyarakat dalam meningkatkan peran otonomi perguruan 

agama Islam khususnya di Kabupaten Polmas, dan umumnya di Sulawesi 

Selatan, melihat problematika PAI umumnya memiliki masalah yang sama. 

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan informasi dan kajian ilmiah dalam memahami bentuk-

bentuk partisipasi pemerintah, masyarakat dan lembaga swasta 

terhadap sekolah madrasah. 

2.  Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam hal ini 

Departemen Agama dalam melihat manfaat partisipasi pemerintah, 

masyarakat dan swasta sehingga dapat mengelola potensi-potensi 

partisipasi dari semua elemen. 

3. Sebagai khazanah bagi mereka yang berminat terhadap masalah-

masalah pendidikan  terutama untuk mengembangkan perguruan 

agama Islam ke masa depan. 
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BAB II 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. Partisipasi Stakeholders 
 
 

Kepemerintahan yang baik (good gevernance) merupakan isu yang 

paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini, sebagai 

tuntutan masyarakat kepada pemerintah di era otonomi. Dari segi fungsional 

aspect: governance dapat ditinjau  apakah pemerintah dapat berfungsi secara 

efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan (LAN, 

2000). Governance  memiliki  institusi yang  meliputi tiga domain, yaitu, state 

(negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta) dan society 

(masyarakat). Ketiga institusi ini saling berhubungan dalam menjalankan 

fungsinya. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik 

dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan 

pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, 

ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial dan politik. 

Peran dan fungsi ketiga intitusi ini dinamakan Stakeholders yang bermakna 

pelaku dan pelaksana pembangunan.   

Konsep partisipasi stakeholders dalam membangun otonomi daerah 

kelak melahirkan inovasi dan kreativitas daerah dalam melaksanakan 
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pembangunan, apalagi dengan memasuki  masa reformasi tuntutan untuk 

segera mewujudkan pemerintahan yang bersih menjadi suatu keharusan 

melalui sistem pembangunan desentralisasi dengan pendekatan buttom-up yang 

melibatkan seluruh elemen sebagai stakeholders (pelaku) pembangunan.    

Dalam berbagai literatur, partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

diinterprestasikan dalam berbagai bentuk. Partisipasi adalah ‘gerakan’ 

masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam 

pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut se rta 

mengevaluasi secara bersama. (USAID, 2001). Partisipasi adalah sebuah 

proses aktif, dimana masyarakat dapat mempengaruhi arah serta pelaksanaan 

dari pembangunan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraaan mereka 

dalam arti penghasilan, perkembangan pribadi, kemandirian, serta berbagai 

nilai yang mereka yakini lainnya. (USAID, 2001). Pembangunan partisipatif 

didasarkan pada kemitraan yang terbentuk melalui dialog diantara berbagai 

pelaku untuk menghasilkan agenda ditetapkan secara bersama, dimana 

inspirasi dan pengetahuan masyarakat diperhitungkan dan dihargai. Hal ini 

bermakna bahwa negosiasi lebih didahulukan dibandingkan dominasi pihak 

yang lebih berkuasa, dan juga masyarakat diperlakukan menjadi aktor dari 

pada sebagai pengguna. (USAID, 2000).  

Lebih lanjut USAID (2001) mengatakan bahwa, pembangunan 

partisipatif adalah partisipasi aktif masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai 
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subyek dan pelaku utama dalam proses pembangunan meliputi tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pegembangan. Kondisi ini menjadi 

kunci keberhasilan kegiatan pembangunan yang ditandai dengan tingginya rasa 

memiliki dan tanggung jawab secara bersama.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa, 

kata partisipasi, mengandung makna yang lebih luas dari "peran serta". Peran 

serta  bermakna: sebagai tambahan dan pelengkap, sekedar penggembira, pihak 

yang satu berada pada posisi yang berbeda dengan yang lain, dan tidak ada 

tuntutan untuk saling bertanggungjawab. Sedangkan partisipasi bemakna, 

saling melengkapi, memperkuat dan saling meneguhkan. Menciptakan 

hubungan yang egaliter dan dialogis, dituntut untuk saling bertanggungjawab.  

Secara teoretis, konsep partisipasi yang dikemukakan para ahli di atas 

adalah sebuah pendekatan strategis yang relevan digunakan dalam 

meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan 

pembangunan di era otonomi daerah. Sebuah model yang mengikutsertakan 

seluruh lapisan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan. 

Demikian juga bidang pendidikan agama yang diselenggarakan PAI telah 

menjadi paket otonomi daerah secara menyeluruh. Usaha untuk menerapkan 

konsep partisipatif sebagai sebuah pendekaan pembangunan  akan menjadi 

kekuatan strategis dalam menyongsong masa depan madrasah, ini akan 

meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat sekolah madrasah  yang 

selama ini menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas penyelenggaraan 
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(Djohar, 2000). Madrasah dan lingkungan sosial adalah dua hubungan timbal 

balik, madrasah adalah lembaga yang memikul aspirasi yang dirumuskan dalan 

misi dan visi sebagai satu cita-cita, sedangkan masyarakat menjadi subyek dan 

obyek  dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Sebuah penelitian kemitraan 

yang dinamis antara sekolah dan masyarakat kelak akan memperbaiki 

evektifitas sekolah dan memberikan konstribusi terhadap kuali tas kehidupan 

dalam masyarakat secara keseluruhan Fruth, (1976) dalam Wahjosumidjo 

(2001). Diketemukan, bahwa ada satu korelasi positif yang signifikan  antara 

keterlibatan, kewibawaan orang tua dan masyarakat di dalam kegiatan sekolah 

dan keberhasilan peserta didik Hobson, (1976) dalam Wahjosumidjo (2001). 

Dengan demikian konsep partisipasi memiliki manfaat ganda pada peningkatan 

kualitas sekolah  dan kualitas masyarakat sebagai  stakeholders (pelaku dan 

pelaksana) pendidikan (Muhadjir, 2001). Hubungan sinergis di antara 

keduanya  kelak mengembalikan posisi sekolah madrasah sebagai milik 

masyarakat, sekaligus sebagai pelanggangnya. Kenyataan di lapangan bahwa 

terjadinya stagnasi penyelenggaraan sekolah madrasah karena tidak adanya 

partisipasi pemerintah, dan masyarakat.  

Di lihat dari segi tujuan dan pelaku partisipan maka konsep ini dapat 

menjadi pisau analisis dalam  mengkaji, menyelesaikan masalah yang dihadapi 

PAI. Juga sangat sejalan dengan irama otonomi yang mengedepankan 

masyarakat, swasta sebagai lokomotip pembangunan. Hal tersebut membuat 
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konsep ini akan semakin mendapat ruang luas untuk direalisasikan di era 

otonomi daerah yang mana peran seluruh masyarakat menjadi kunci 

keberhasilan dalam melaksanakan  pembangunan.  

 PAI adalah bagian dari paket otonomi pendidikan dimana dari sudut 

sosiologis dan institusional lebih memiliki peluang proses dalam melaksanakan 

otonomi pendidikan, dibanding dengan sekolah lainnya. Sebuah persyaratan 

menuju otonomi telah lama dimiliki PAI yakni “sekolah berbasiskan 

masyarakat”. PAI memiliki akar sosiologis dan historis dalam arti lahir tumbuh 

dan berkembang bersama masyarakat. Masyarakat menjadi ibu kandung 

sekolah madrasah.  

Usaha menerapkan konsep partisipasi stakeholders dalam mewujudkan 

otonomi PAI, adalah usaha mentransformasikan  peran partisipasi seluruh 

elemen dalam memajukan pendidikan madrasah. Stakeholders yang bermakna 

pelaku dan pelaksana (Hasan, 2001) terdiri dari tiga domain. Pertama, 

pemerintah, kedua, masyarakat ketiga, lembaga swasta. Tiga domain ini 

menjadi tri tunggal sebagai pelaku dan pelaksana dalam mewujudkan otonomi 

PAI. Stakeholders dalam hal ini pemerintah daerah adalah penanggung jawab 

pelaksana otonomi pendidikan di daerah yang harus merumuskan kebijakan-

kebijakan yang menjadi prioritas utama yang berkaitan dengan mutu, efisiensi 

PAI. Partisipasi stakeholders dalam hal tersebut, sekolah tidak diperbolehkan 

berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah  

secara partisipatif (Rumtini, 1999).  
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 Beberapa masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

madrasah secara partisipatif: 

1. Perencanaan partisipatif  

        Konsep perencanaan partisipatif menggunakan ide dasar  desentralisasi 

dengan pendekatan "button-up". Rumusan ini akan mampu meningkatkan 

partisipasi masyarakat, pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan sekolah 

madrasah, sehingga menghasilkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kapasitas lokal. Selain itu, rumusan tersebut juga akan dapat 

memfasilitasi, koordinasi dan integrasi perencanaan dari berbagai sektor, serta 

mampu meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas dari pengambilan keputusan 

dan pelaksanaan pada sekolah madrasah. Yang terakhir, rumusan ini 

diharapkan mampu menggali sumber daya dan mendorong penggunaan secara 

lebih efisien akan sumber daya yang tersedia (Najib, 2002).  

Kebijakan penyelenggaraan madrasah yang sesuai kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat  akan sangat tergantung kepada siapa yang 

menentukannya, bagaimana proses penentuannya, siapa yang dapat 

mempengaruhinya dan bagaimana melaksanakannya. Oleh karena itu, dalam 

keadaan apapun masyarakat, pemerintah dan swasta harus dipandang sebagai 

bagian proses dari pelaku dan pelaksana dalam perencanaan sekolah madrasah.  

Ide dasar dari perencanaan partisipatif adalah masyarakat yang 

merupakan potensi sosio ekonomi yang paling besar, sekaligus menjadi subyek 
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penyelesaian masalah  dan menfokuskan hak-hak yang dimiliki masyarakat 

agar dapat terlibat secara demokratis dalam proses pelaksanaan pembangunan. 

Disamping itu, keterlibatan masyarakat tidak diartikan sebagai “keistimewaan” 

yang diberikan pemerintah, melainkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi 

sebagai bagian dari stakeholders  pelaku sekaligus pilar pembangunan (Pidarta, 

(1990).  

2. Manfaat perencanaan partisipatif  

Manfaat  perencanaan partisifatif sebagai pendekatan dan sebagai sistem 

kerja dalam membangun otonomi perguruan agama Islam, adalah karena 

konsep ini  membangun struktur "mitra kerja dan mitra kesejajaran" yang dapat 

mengurangi berbagai hambatan struktural yang dihadapai oleh PAI, dalam 

statusnya sebagai milik swasta dan masyarakat, namum tidak memiliki akses 

vertikal dan horizontal sehingga dipandang sebagai sekolah yang terlepas dari 

akar kemasyarakatan dimana sekolah itu didirikan. PAI sebatas melaksanakan 

fungsi edukasi  tidak ada bedanya dengan sekolah negeri, padahal sebagai 

sebuah sekolah swasta milik masyarakat harus mengembang fungsi teoretis 

pendidikan sebagai sarana transmisi pengetahuan, juga misi sosial keagamaan, 

apalagi sangat membutuhkan dana operasional pendidikan dari masyarakat 

sekitarnya. Oleh karena itu sistem perencanaan partisipatif akan dapat 

mengurangi hambatan struktural, jurang komonikasi antara pemerintah, 

masyarakat dan swasta. Atau dengan kata lain mengubah hubungan dari 
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instrumentasi politik oposisi ke dialog dan pembagian kewenangan  yang 

bermanfaat bagi kedua belah pihak (Najib, 2002).  

 Adanya hubungan yang dialogis tersebut, perencanaan partisipatif akan 

mendorong masyarakat dan aparat pemerintah (lintas sektoral) secara bersama-

sama mencari jalan keluar dari berbagai masalah PAI dihadapi. Perencanaan 

partisipatif akan dapat membangun kapasitas lokal untuk mendorong 

pengelolaan pembangunan sekolah secara partisipatif sebagai hasil dari 

pendekatan tersebut. Kebijakan konsep penyelenggaraan PAI harus 

dirumuskan dengan cara dialog-negosiasi-kemitraan dan komitmen.  

Beberapa manfaat  perencanaan partisifatif di bawah  ini: Efisien, 

Partisipasi secara umum bertujuan untuk dapat meningkatkan efesiensi dalam 

pengelolaan sekolah madrasah, dimana sumber daya serta kemampuan lokal 

dapat dipergunakan karena perencanaan ini sejak awal telah melibatkan 

masyarakat, swasta sebagai pilar, maka kepentingan mereka akan terpenuhi 

pada saat perencanaan dimana perubahan akan mudah dapat dilakukan, 

dibandingkan pada akhir proses, Efektif: Perencanaan partisipatif dapat 

meningkatkan efektifitas pengelolaan sekolah madrasah, karena dengan 

keterlibatan  masyarakat, swasta sebagai pemilik sekolah yang lebih 

mengetahui kondisi, potensi permasalahan, serta kapasitas lokal, maka 

kebutuhan dan kepentingan lokal-pun akan lebih dapat teridentifikasi dan 

terakomodasi, Menjalin Kemitraan : Perencanaan partisipatif dapat mendorong 
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terwujudnya kemitraan sekolah madrasah antara berbagai pelaku pembangunan 

yang didasarkan pada rasa saling percaya. Semua pihak semakin dapat terbuka 

dan berterus terang mengemukakan kebutuhan dan kepentingannya yang 

akhirya dapat saling memahami. Memberdayakan Kapasitas: Perencanaan 

partisipatif dapat meningkatkan kapasitas para pelaku, khususnya dalam 

melakukan dialog untuk mencapai konsensus dan kemitraan bersama. Selain 

itu pemerintah, swasta dan masyarakat dapat saling menguatkan kapasitasnya 

dalam pengelolaan pendidikan. Memperluas Ruang Lingkup: Perencanaan 

partisipatif dapat memperluas ruang lingkup dari kegiatan penyelenggaraan 

sekolah madrasah, kepembangunan  masyarakat sebagai konsekuensi atas 

komitmennya dengan pemerintah. Berkelanjutan:  Perencanaan partisipatif 

akan mendorong rasa kepemilikan madrasah (ownership) dan keikutsertaan 

masyarakat, swasta dan pemerintah untuk menjalani proses maupun menjaga 

hasil dari program penyelenggaraan sekolah, yang kemudian akan 

berkelanjutan dengan aktifitas yang berguna  bagi sekolah madrasah. 

Meningkatkan akuntabilitas : Perencanaan partisipatif bila dilakuk an secara 

sungguh-sungguh akan meningkatkan akuntabilitas rakyat terhadap pemerintah 

(akuntabilitas vertikal) dan masyarakat dengan swasta (akuntabilitas 

horizontal). Mutu serta kualitas keputusan maupun kebijakan penyelenggaraan 

sekolah  madrasah akan lebih baik, oleh karena para stakehlders akan berusaha 

meningkatkan nilai jual PAI kepada pemerintah dan masyarakat.   
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B. Otonomi Pendidikan 

Dewasa ini isu desentralisasi menjadi  isu nasional dalam kaitan dengan 

ratifikasi Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Perimbangan 

Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah. Desentralisasi menurut Parson (1961) 

dalam Silverius (1999) didefinisikan sebagai a freedom which is assumed by 

local government in both making and implementing its own decisions. 

(Kebebasan yang diterima oleh pemerintah daerah baik dalam membuat 

maupun dalam melaksanakan keputusan-keputusan sendiri. (Terjemahan oleh 

penulis). Di Indonesia, desentralisasi yang bermakna otonomi, sebagaimana 

yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, 

didefinisikan sebagai “hak, wewenang dan tanggung jawab daerah untuk 

mengatur rumah tangganya sendiri”. Atau transfer perencanaan, pengambilan 

keputusan, atau kekuasaan administratif dari pemerintah pusat ke organisasi 

lapangannya, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom dan, 

pemerintah daerah, atau organisasi non pemerintah (Rumtini, 1999).        

Menurut Mawhood (1970) dalam Silverius (1999) Dalam 

perkembangannya, kajian desentralisasi tidak lagi menjadi monopoli disiplin 

ilmu politik dan administrasi negara tetapi telah menjadi obyek kajian ilmu lain 

termasuk ilmu pendidikan. Bahkan lebih jauh, istilah desentralisasi telah 

didefinisikan berdasarkan kepentingan organisasi yang melakukan kajian 

desentralisasi.  
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Dalam dunia pendidikan, desentralisasi atau otonomi pendidikan 

(Buchari, 1999), merupakan pengalihan kewenangan pengaturan dan 

penyelenggaraan pendidikan dari pusat ke tingkat hirarki yang lebih rendah 

dalam rangka pemberian wewenang yang lebih besar  pada daerah untuk 

mengelola urusan pendidikan. Berbagai kebijakan sebagai upaya terobosan 

untuk pelaksanaan otonomi pendidikan telah melalui pengkajian sehingga 

diharapkan pelaksanaannya akan berlansung tanpa kendala yang memberatkan. 

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa langkah reformasi internal di bidang 

pendidikan yang harus segera dilakukan adalah mengembalikan otonomi 

pedagogis kepada sekolah, guru dan masyarakat.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang mengatur perihal otonomi pelaksanaan pendidikan dalam pasal 

49, 50 dan 51. Dari ketentuan hukum ini, maka PAI mempunyai hak otonom 

untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan kondisinya. Hak otonom itu 

hendaknya dilaksanakan sampai pada tingkat kelas.  Bahkan, mengikat 

keluarga dan masyarakat bersama-sama pemerintah menjadi mitra dalam 

pelaksanaan pendidikan di madrasah. Acuan dari berbagai literatur 

menunjukan kelebihan sistem otonomi pendidikan, sebagaimana yang 

dikemukakan beberapa ahli. Rizvi dalam Rumtini (1999) memberi argumentasi 

bahwa, otonomi sekolah harus menyertakan masyarakat dalam melaksanakan 
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keputusan-keputusan sekolah. Sudut pandang lain yang dikemukakan oleh 

Peach dalam Rumtini (1999), bahwa yang utama dari otonomi pendidikan 

adalah  peningkatan manajemen sekolah melalui pola penanganan yang 

terpadu antara pemerintah, guru sekolah, orang tua murid, masyarakat sebagai 

stakeholders pendidikan untuk mengalokasikan sumber daya dan dana dari 

kepentingan yang bersifat administratif ke kepentingan yang bersifat edukatif.  

Sebuah pertanyaan yang mungkin dapat muncul, apakah pemberian 

otonomi tersebut dapat menyelesaikan semua persoalan pendidikan? 

Jawabannya tidak, bahkan mungkin menimbulkan masalah baru, sepanjang 

kriteria yang ditetapkan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun 

perlu disimak apa  yang dikemukakan oleh Caldwel, (1993) dalam Rumtini 

(1999), mengenai perlunya restrukturisasi manajemen sekolah, antara lain 

karena salah satu atau beberapa faktor sebagai berikut: efesiensi dalam 

administrasi pendidikan, efek resesesi ekonomi, kompleksitas permasalahan 

pendidikan, memberdayakan guru dan orang tua, masyarakat, keperluan akan 

flexsibility dan responsive, efektifitas sekolah. Oleh karenanya alasan paling 

utama pemerintah memberlakukan otonomi dalam dunia pendidikan adalah 

dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi, pemerataan dan mutu 

pendidikan. 

Faktor lain yang penting dikemukakan adalah kesiapan  para guru 

sekolah terutama pemilik sekolah berstatus swasta untuk melaksanakan sistem 
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baru tersebut, dengan melibatkan komponen masyarakat sebagai stakeholders 

pendidikan. Pentahapan pelaksanaan perlu dilakukan  untuk menghindari 

benturan-benturan antara sekolah dengan unit lain.  

Otonomi pendidikan adalah sebuah gagasan untuk merestrukturisasi 

manajemen pendidikan nasional sebagai usaha dalam menciptakan pemerataan 

dan peningkatatan kualitas pendidikan di daerah. Konsep ini sekaligus akan 

menjadi obat penawar masalah kesenjangan antara sekolah negeri dan sekolah 

swasta terutama masalah yang dihadapi PAI dimana dari sudut model 

penyelenggaraan telah menjadi sekolah yang “otonomi”. Namun  model 

pelaksanaanya yang tidak partisipatif membuat PAI semakin terpuruk, tidak 

responsif dengan kemajuan zaman.  

Selama ini wujud otonomi PAI mengambil bentuk sebagai sekolah yang 

dikelola  organisasi, dengan  visi dan tujuan tertentu, lahir atas dasar semangat 

dan kesepakatan anggota sosial masyarakat, dengan pengelolaan terbatas, 

tertutup dan kekurangan sarana dan prasarana. Ciri yang paling menonjol 

adalah  “kekurangan dan ketergantungan”. Kekurangan karena  dana dan 

fasilitas tidak memadai. Ketergantungan karena maju mundurnya bergantung 

pada bantuan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu merujuk pada 

kerangka teoritis dari konsep otonomi pendidikan di atas, jelas bahwa 

konseptualisasi gagasan  otonomi bagi sekolah madrasah dimaksudkan agar 

penyelenggaraannya berjalan secara mandiri, sarat mutu, kualitas dan 
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profesional. Dalam arti  kekurangan dan ketergantungan sekolah madrasah 

sudah teratasi, mampu memfasilitasi dan membiayai diri sendiri, w alaupun 

tetap membuka diri menerima bantuan dari pemerintah dan masyarakat.  

Sebagai lembaga yang tidak memliki model pengelolaan yang baik, 

beserta dana penyelenggaraan yang sangat kurang,  maka sasaran 

pemberdayaan adalah. Pertama, dana penyelenggaraan PAI. Selama ini dana 

penyelenggaraan madrasah hanya bersumber dari pungutan BP3, akumulasi 

dana ini hanya untuk pembeli kapur tulis. Penanganan secara partisipatif dan 

terpadu antara lembaga swasta, masyarakat dan pemerintah otomatis akan 

menambah sumber pendanaan pengelolaan sehingga tahapan menuju otonomi 

madrasah akan dapat terwukud. Kedua, model pengelolaan PAI. Selama ini 

pengelolaan madrasah berjalan sepihak dan sangat tertutup. Dengan 

pendekatan partisipatif maka segala hambatan akan diselesaikan secara 

bersama-sama dalam satu komite antara para stakeholders sebagai pemilik dan 

pengelola sekolah madrasah. Kedua sasaran ini  akan dijadikan titik star dalam 

menyusun tahapan-tahapan rencana PAI menuju lembaga yang otonomi.      

Sebagai sebuah lembaga pendidikan agama dan kebudayaan, 

otonomisasi  PAI sangat strategis dan diperlukan mengingat kedudukannya 

sebagai milik masyarakat yang ditinggalkan pemiliknya,  lahir tumbuh dan 

berkembang bersama dengan masyarakat sekaligus berfungsi memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Wujud otonomi bagi PAI dapat dilihat dari kemampuan 
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sekolah madrasah membiayai jalannya pendidikan sehingga fungsi edukasi 

berjalan baik dan berkualitas dengan ditunjang   pengelolaan terpadu oleh para 

pelaku dan pelaksana.  Ada tiga stakeholders pemain (pelaku dan pelaksana) 

inti dalam proses pemberdayaan tersebut, yaitu : (1) Masyarakat Lokal,  (2) 

Pemerintah di daerah, dan (3) Lembaga Swasta. 

Otonomi dalam bidang pendidikan sebenarnya sangat mungkin 

dilakukan  oleh karena eksistensinya berakar pada kebudayaan yang hidup 

dalam masyarakat. PAI adalah pendidikan yang hidup dari dan untuk 

masyarakat sehingga memiliki (commonity-based education) (Widjan, 1997). 

Masalahnya sekarang, bagaimana melaksanakan konsep otonomi ini agar 

mampu membangun jaringan  stakeholders secara bersama  antara pemerintah, 

swasta dan masyarakat (Tilaar, 2001)  

C. Perguruan Agama Islam 

 

           Catatan sejarah kegiatan pedidikan Islam, lahir, tumbuh dan 

berkembang bersama dengan kehadiran agama Islam yang bermula dari 

kegiatan pengajian-pengajian dari rumah ke rumah di bawah bimbingan 

seorang guru atau Kiyai dimana dalam perkembangannya menjadi sebuah 

lembaga pondok pesantren (Steenbirnk, 1986). 

            Pendidikan Agama Islam yang kini kita temui baik dalam bentuk 

khusus seperti yang diselenggarakan lembaga perguruan agama Islam di 
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Pondok pesantren, madrasah dan sekolah Islam, maupun dalam integrasinya 

dengan kurikulum pendidikan nasional,  adalah wujud dari perkembangan 

sejarah pendidikan Islam. Di sisi lain dinamika sejar ah perkembangan 

pendidikan dunia moderen, telah banyak mempengaruhi sistem kelembagaan 

pendidikan pesantren dan madrasah sehingga banyak diantaranya melakukan 

penyesuaian dengan kurikulum pendidikan umum sambil tetap 

mempertahankan ciri khas pendidikan agama Islam sebagai subyek utama. Hal 

ini berlangsung hingga memasuki fase abad  20.  Demikianlah sampai pada 

bentuk sistem pendidikan Islam yang saat ini kita temui, baik dalam bentuk 

pesantren, madrasah maupun lembaga pendidikan Islam lain.  

Kuntowijoyo (1994), mengatakan bahwa sekolah madrasah yang 

menjadi legalitas formal perguruan agama Islam lahir pada abd dua puluh. 

Secara kelembagaan, madrasah adalah bentuk pembaharuan sistem pendidikan 

Islam yang telah ada, dimana meliputi tiga hal yakni: Sebagai usaha  

penyempurnaan sistem pendidikan pesantren. Penyesuaian terhadap sistem 

Barat, dan menjembatangi antara sistem  pendidikan tradisional pesantren 

dengan sistem pendidikan moderen Barat. 

Perguruan Agama Islam ini banyak berkembang di daerah-daerah  

pedesaan  memiliki fungsi  strategis dalam membangun masyarakat (Arifin, 

1991). Sejak lama masyarakat desa  menjadi basis pondok pesantren dan 

madrasah. Hal ini menjadi  salah satu keunikan sekolah ini. Lembaga ini 
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menjadi milik masyarakat pinggiran, terpencil, dae rah IDT. Menurut Azra 

(1999) bahwa akar sejarah lembaga ini yang lahir dari inisiatif masyarakat 

Islam setempat, refleksi keinginan untuk tetap mempertahankan nilai -nilai 

agama secara fundamental, juga  pengaruh budaya masyarakat agraris yang 

hidup dalam pertanian secara berkelompok, mereka tidak mampu mengirim 

anak-anaknya  ke sekolah yang letaknya sangat jauh dengan bayaran “mahal”.  

Perguruan Agama Islam ini awalnya berdiri di daerah yang tidak ada 

sekolah umum. Oleh karena itu ketika pemerintah melalui program INPRES 

SD yang mendirikan  sekolah di daerah dimana madrasah telah ada, 

menimbulkan masalah baru, mengakibatkan beberapa madrasah mati (Rahim, 

2001).                                                                                                                    

 Berdirinya PAI karena hasil inisiatif masyarakat setempat, sehingga baik 

secara perseorangan maupun organisasi segi penyelenggarannya-pun 

umumnya bernaung di bawah payung organisasi sosial keagamaan, seperti NU,  

Muhammadiyah, organisasi lokal. Juga ada menjadi milik keluarga, milik 

perorangan atau yayasan. Segi kualitas sangat beragam dari yang sekedarnya 

hingga unggul, namun umumnya bertahan dalam ragam problema.  Mulai dari 

tempat pendidikan yang kurang memadai, tenaga edukasi yang kurang, dana 

operasioanal yang tidak pernah dapat membiayai jalannya pendidikan, sampai 

kepada kualitas guru dan luaran anak didik. Deretan masalah ini  membuat 



 26 

posisi PAI tidak mampu dibeli masyarakat, apalagi untuk menjadi lembaga 

pendidikan Islam alternatif bagi dunia moderen (Fadjar, 1998) bahkan kerap 

menjadi sekolah tempat pelarian untuk sekedar mendapatkan ijazah formal.  

Berbagai ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pemerintah untuk 

menjawab realitas PAI yang dimulai dari SKB Tiga Menteri 24 Maret 1975 

yang tersohor itu, yang menekankan pada persamaan madrasah dengan 

sekolah-sekolah umum sehingga status dan ijazah madrasah dipersamakan 

yang dapat diterima semua Perguruan Tinggi. PP Nomor 28 Tahun 1990 

tentang Pendidikan Dasar yang menetapkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan 

Tsanawiyah adalah SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang 

diselenggarakan Departemen Agama. Demikian juga Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah 

Umum, menetapkan Madrasah Aliyah sebagai SMU berciri khas agama Islam 

yang diselenggarakan Departemen  Agama. Kesemuanya ini merupakan 

upaya-upaya penyesuaian  dalam penyelenggaraan dengan pembinaan yang 

berdasar pada ketentuan pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasioanl.                 

          Sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan 

nasional,  yang menetapkan pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan 

nasional (Tilaar, 2000), maka  kedudukan madrasah menjadi sama dengan 

sekolah-sekolah umum.  Hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, 
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pengadaan tenaga, dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan pendidikan 

nasional juga berlaku untuk pengembangan Perguruan Agama Islam. Sudah 

tentu pengintegrasian pendidikan Islam yang diselenggarakan PAI sebagai sub-

sistem pendidikan nasional menuntut berbagai penyesuaian dalam arti positif. 

Dalam kaitan ini PAI perlu mengkaji kembali hal-hal yang selama ini belum 

dibenahi  sesuai dengan kemajuan zaman. Seperti kita ketahui berbicara 

tentang pendidikan Islam kita tidak berbicara satu jenis sistem,  tapi berbagai 

jenis sistem. Keadaan ini bukan berarti merupakan kelemahan dari sistem 

pendidikan Islam tetapi justru merupakan kekuatan. Masalahnya ialah  dengan 

adanya sistem pendidikan nasional maka berbagai hal perlu distandardisasikan  

dengan sistem yang telah disepakati sepanjang kegiatan tersebut mempuyai arti 

yang positif atau memberikan sumbangan bagi penyempurnaan sistem 

pendidikan nasional.  Dalam hal ini perlu dikaji sejauh mana sub -sistem 

pendidikan Islam  mempunyai nilai-nilai pendidikan yang tidak kalah 

pentingnya dan besar relevansinya dalam pengembangan sistem pendidikan 

nasional. Sebagai sub-sistem bukan berarti bahwa hal tersebut adalah inferior 

terhadap sistem nasional (Suryadi, 1994).  

           Sebagai sub-sistem pendidikan nasional , visi pendidikan Islam sejalan 

dengan visi pendidikan nasional, yakni mewujudkan manusia Indonesia yang 

taqwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang bhinneka 

(Tilaar, 2000).    
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D. Kerangka Pikir 

             Pemberdayaan adalah wujud otonomi yang harus dimulai dari 

kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses yang menjadi obyek 

pemberdayaan (Adjid, 1995). Bila kita sepakat bahwa tujuan pembangunan 

adalah masyarakat secara keseluruhan (pemerintah, swasta dan masyarakat), 

sebagai penerima segala bentuk pembangunan, maka mereka-pun harus 

menjadi pelaku (stakeholders) dalam pembangunan. Sekaligus menjadi 

lokomatif, motifator pemberdayaan pada seluruh lapisan masyarakat. Dan hal 

itu dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga dan organisasi yang mendapat 

legitimasi lansung dari masyarakat (lembaga swasta yang bergerak dalam 

bidang sosial,  koperasi, majelis taklim dan lain -lain), maupun melalui 

pengaruh profil tokoh-tokoh masyarakat lokal (Muhajir, 2001).                         

           Partisipasi stakeholders pemerintah, masyarakat dan swasta menjadi 

kaharusan dalam mempercepat proses otonomi pendidikan.  Pemerintah dan 

masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan terdapat 

hubungan akuntabilitas horizontal, artinya pemerintah dan masyarakat kedua -

duanya bertanggung jawab terhadap “the stakeholder” (pelaku pendidikan). 

Pemerintah daerah berkewajiban membantu masyarakat agar penyelenggaraan 

pendidikan efesien dan bermutu. Keduanya memiliki hubungan kemitraan 

yang sejajar dan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang dipercaya 



 29 

masyarakat (Tilaar, 2000). Untuk lebih jelasnya, kerangka berpikir tersebut 

dikemukakan dalam diagram berikut ini :                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                  Gambar 1. Kerangka pikir 
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BAB III 
 
 

METODE PENELITIAN 
 
 

A. Jenis Penelitian 
 

              Penelitian ini adalah penelitian eksplorasi (penjejakan) yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Salah satu  pendekatan penelitian yang merupakan bagian 

dari deskripsi yang bertujuan mencari pemahaman yang lebih mendalam 

tentang objek sekaligus menguji dan mengembangkan suatu teori secara 

cermat (Papayungan, 1992). Kualitatif adalah penelitian yang bersifat 

eksploratif yang memiliki proses yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini dimulai dengan  adanya suatu masalah khusus yang  akan 

dijadikan sebagai obyek kajian.  

            Dalam penelitian kualitatif, data yang ditemukan di lapangan 

diklasifikasikan dalam bentuk kategori yang akan dikembangkan  di lapangan. 

Dari sini teori dapat lahir dan berkembang. Data lapangan dimanfaatkan untuk 

verifikasi teori yang digunakan sebagai acuan, dan terus menerus berkembang 

selama proses penelitian berlangsung dan dilakukan secara berulang -ulang. 

B. Tempat Penelitian dan Nara Sumber 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polmas dengan obyek 

penelitian  Pertama, Perguruan agama Islam yakni: Madrasah Ibtidaiyah 
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Swasta DDI Tinambung, Madrasah Tsanawiyah Swasta As’adiyah Cabang 7 

Wonomulyo, Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren DDI Kanang. 

Pengambilan sampel ini menggunakan porposive sampling, cara pengambilan 

sampel dimana contoh diambil tanpa melakukan acak atau diambil secara 

sengaja oleh kerena datanya homogen. Kedua, Stakeholders dalam hal ini 

pejabat daerah selaku pelaku dan pelaksana pendidikan, (Bupati KDH TK. II 

Kab Polmas), Diknas (Kepala Dinas Kabupaten dan Kecamatan), Depag 

Kabupaten (Ka. Kandepag, Kep. Seksi Perguruan Agama Islam, Pengawas 

Pendais). Ketiga, Lembaga swasta (organisasi DDI Cabang Polmas) selaku 

yayasan pemilik pendidikan agama, Yayasan As’adiyah Cabang 7 

Wonomulyo, tokoh masyarakat (praktisi pendidikan, mantan pengawas dan 

kepala sekolah). 

C. Konsep Operasional 

            Dalam setiap penelitian selalu ada variabel yang berhubungan dengan 

teori. Menurut Arikunto (1992) variabel adalah kondisi-kondisi atau 

karakteristik yang  menjadi fokus dan obyek observasi. Sedangkan menurut 

Hagul dalam Singarimbung (1984) bahwa variabel adalah kumpulan data-data 

yang logis dari satu atribut atau lebih, seperti : usia, tingkat pendi dikan dan 

pekerjaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel adalah segala 

sesuatu yang menjadi obyek pengamatan dalam suatu penelitian.  
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Bertolak dari uraian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bentuk-bentuk partisipasi pemerintah. adalah, (1) Ide dan gagasan 

pemerintah dalam bentuk "Perda Manajenem terpadu", (2) Perda 

alokasi dana khusus, (3) Bantuan fisik dan non fisik, (4) Fasilitator 

dalam membentuk lembaga dana wakaf. 

2. Bentuk-bentuk partisipasi lembaga swasta yaitu:  (1) Menjadi 

pengurus sekolah, (2) Mencari sumber dana sekolah, (3) Bantuan fisik 

dan non fisik (4) usaha-usaha produktif dan profit. 

3. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu: (1) Menjadi pengurus 

sekolah, (2) Bantuan sarana dan prasarana, (3) Mengalokasikan zakat 

mal, infak dan shadaqah  dan (4) Membentuk yayasan dana wakaf 

sekolah madrasah. 

4. Manfaat Partisipasi adalah, (1) Kualitas madrasah meningkat, (2) 

Bertambahnya fasilitas  gedung, : ruang belajar, perpustakaan, tenaga 

guru madrasah, (3) Meningkatnya kinerja proses belajar mengajar dan 

motifasi guru dan pegawai, (4) Madrasah menjadi milik bersama, (5) 

Meningkatnya motifasi belajar siswa (6) Meningkatnya prestasi hasil 

belajar siswa dan  (7) Sumber dana tersedia.  

5.  Hambatan-hambatan partisipasi, yaitu: (1), kurangnya rasa saling 

percaya diantara  para pelaku, (2) jenis  perbedaan kepentingan yang 
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tidak dapat dikompromikan, (3) perbedaan posisi tawar (bargaining 

powers), (4) jenis perbedaan presepsi diantara para pelaku mengenai 

bentuk, mekanisme, serta proses partisipasi itu sendiri , (5)  tidak 

transparansi, dan (6) tidak mampu  mengorganisasikan partisipasi . 

Ketujuh, keadaan kurangnya kemauan politik (political will) dari 

pemerintah                                                

                                     D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer 

dan data sekunder. Kedua data tersebut  didapatkan melalui sumber tertentu, 

yakni:  

1. Data primer sebagai data utama  diperoleh melalui wawancara secara 

mendalam (depth interview) terhadap pejabat pemerintah daerah, 

Dep. Agama dan Diknas Kebupaten selaku pelaksana kebijakan 

otonomi pendidikan di daerah. Serta lembaga-lembaga swasta yang 

mengurusi pendidikan. Data primer itu meliputi hal-hal yang 

berhubungan dengan (1) Bentuk-bentuk  partisipasi pemerintah dan 

masyarakat (2) Manfaat partisipasi (3) faktor-faktor yang meng-

hambat partisipasi  stakeholders   dalam mewujudkan otonomi PAI. 

2. Data sekunder merupakan data pelengkap atau pendukung data 

primer. Data sekunder ini meliputi (1) dokumen Departemen Agama 

Propinsi dan Kabupaten (2) Studi kepustakaan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan variabel, peneliti 

mempergunakan instrumen pengumpulan data yaitu pedoman wawancara 

(inteview guide) dan studi dokumen. 

1. Teknik wawancara 

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa informan 

kunci (key informant). Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk menggali 

informasi  yang berhubungan dengan, (1) Bentuk-bentuk partisipasi 

pemerintah dan masyarakat, (2) Manfaat partisipasi (3) serta faktor-faktor 

penghambat partisipasi stakeholders dalam mewujudkan otonomi PAI. 

Untuk memudahkan pelaksanaanya, wawancara dilakukan secara 

terstruktur dengan menggunakan pedoman  wawancara (interview guide) dan 

wawancara bebas.   

2. Studi dokumen / kajian kepustakaan  

            Penggunaan studi dokumen/kajian pustaka dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang tersedia dalam bentuk dokumen 

(tertulis) yang sulit diperoleh melalui wawancara. Termasuk diantaranya 

adalah hasil-hasil kebijakan yang lalu menyangkut eksistensi PAI. Selain itu 

penggunaan studi dokumen /kajian pustaka dimaksudkan untuk mendalami 
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hal-hal yang berhubungan dengan data sekunder sebagai pelengkap atas data  

yang diperoleh melalui wawancara. 

3. Pengamatan/observasi 

           Pengamatan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang tertua, 

penggunaannya penting dalam penelitian ini. Kegunaan pengamatan ini tertuju 

kepada: partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan  agama serta faktor penghambat partisipasi pemerintah dan 

masyarakat. 

F. Teknik Analisis Data 

           Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menata secara 

sistematis catatan hasil pengamatan data tertulis dan data tidak tertulis, serta 

memprediksi hasil wawancara sebagai data pendukung. Data yang telah 

terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian. Perkataan 

lain, teknik analisis data yang ditempuh yaitu: (1)  mereduksi data, (2) 

menyajikan data, dan (3) menarik kesimpulan. Pemilihan teknik analisis ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

yang datanya meliputi semua bagian yang menjadi sarana dalam mewujudkan 

otonomi PAI. 
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G. Instrumen Penelitian 

           Pada penelitian ini, penulis sendiri yang bertindak sebagai instrumen. 

Hal ini didasari oleh adanya potensi manusia yang memiliki sifat dinamis dan 

kemampuan untuk mengamati, menilai, memutuskan dan meyimpulkan secara 

obyektif. Untuk memudahkan penelitian, penulis menggunakan pedoman 

wawancara  terstruktur,  wawancara bebas, pensil/pulpen dan catatan peneliti 

yang berfungsi sebagai alat pengumpul data.   

                                   H. Alasan Memilih Lokasi Penelitian 

1. Daerah Kanang yang menjadi lokasi MA Ponpes Al. Ihsan DDI, 

Wonomulyo, Lokasi MTs As’adiyah  Cabang 7 dan Tinambung yang 

menjadi lokasi MIS DDI, merupakan tiga kecamatan memiliki banyak 

sekolah-sekolah agama yang umumnya dibina oleh organisasi  sosial 

kegamaan yang besar. 

2. Masyarakat ke tiga daerah ini memiliki perhatian yang tinggi pada 

sekolah agama, karena suasana kehidupan sosial keagamaan 

dipengaruhi profil seorang Kiyai yang ada pada daerah ini.  

3. MA Ponpes DDI Kanang dan MIS DDI Tinambung adalah cikal bakal 

sekolah agama yang diselenggarakan secara formal, yang telah  bediri 

sejak lama. 

4. Ketiga sekolah ini dikelola organisasi keagamaan yang besar, namun 

keadaannya memprihatinkan.   
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BAB IV 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perkembangan PAI  Kab. Polmas 

 

 

Perguruan agama Islam dalam bentuknya seperti madrasah, umumnya 

lahir dan berdiri atas inisiatif masyarakat setempat sebagai  tuntutan terhadap 

pentingnya pengajaran agama kepada anak-anak. Bila dilihat sejarah 

perkembangan madrasah, dapat diketahui  berawal dari sebuah kegiatan 

pengajian yang dipimpin oleh seorang Kiyai. Karena hasrat masyarakat 

mendidik anak-anaknya dalam bimbingan Kiyai semakin banyak, maka 

kegiatan ini berkembang dalam bentuk formal yang diselenggarakan dalam 

model pondok pesantren dan madrasah. Sebutan keduanya bukanlah pembeda, 

melainkan ciri khas. Pesantren adalah lembaga pendidikan agama dimana 

santri belajar dan tinggal dalam pondokan bersama ustaz atau Kiyai, sedangkan 

madrasah  tinggal di luar sekolah (Dhofier, 1991).  

Berbeda halnya perkembangan madrasah di Kab. Polmas. Madrasah 

didirikan oleh tokoh agama yang umumnya lepasan pondok pesantren yang 

ada di Sulawesi Selatan, seperti DDI Mangkoso, pesantren As’adiyah 

Sengkang dan pondok pesantren pulau Salemo (Wawancara, Nurdin Hamma, 

Tokoh Agama, 28 Agustus 1992). Berdasarkan latar belakang inilah sehingga 

madrasah didirikan atas misi dan visi dengan afiliasi kepada organisasi 
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tertentu, yang tentu kondisi dan ruang lingkupnya berbeda dengan madrasah 

lain. Setiap madrasah memiliki bendera sebagai ciri khas dengan dukungan  

komonitas tertentu, yang secara formal berbentuk organisasi sosial keagamaan 

seperti DDI, ada berbentuk yayasan dengan mengambil nama seorang tokoh 

agama yang kharismatik seperti yayasan As’adiyah, juga ada madrasah milik 

keluarga seperti madrasah Mas’udiyah. Dari 79 jumlah madrasah swasta 

semuanya milik yayasan dan belum ada yang tergolong maju dan mandiri.  

 Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan 

dari tiga madrasah yang menjadi obyek penelitian, maka di bawah ini akan 

dipaparkan gambaran perkembangan masing-masing madrasah, meliputi;  

keadaan siswa, guru, keadaan fisik, pengelolaan dan dana penyelenggaraan 

madrasah.              

1. Keadaan siswa 

             Untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi madrasah ini, maka 

salah satu hal yang harus diperhatikan adalah perkembangan jumlah santri dari 

tahun ke tahun. Dijadikannya jumlah santri sebagai salah satu indikator dalam 

melihat kemajuan sebuah sekolah madrasah, dapat dipahami bahwa madrasah 

yang maju adalah madrasah yang banyak menarik minat masyarakat 

menyekolahkan anak-anaknya atau sanak keluarganya pada sekolah madrasah. 

Bedasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa prosentase 

penerimaan murid baru pada setiap tahun sangat berfariasi sesuai keadaan 
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madrasah. Ada madrasah yang setiap tahun mengalami peningkatan jumlah 

siswa baru, juga terdapat madrasah yang sama sekali kurang. Hal tersebut 

dapat dilahat dalam tabel  di bawah ini.  

Tabel 1 : Keadaan siswa  MA Ponpes DDI Kanang 

MA Ponpes DDI 

Kanang 

Jumlah Siswa 3 Tahun Terakhir 

   1999/2000 2000/2001 2001/2002 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

Kelas  I 

Kelas II 

Kelas III 

8 

15 

20 

8 

7 

7 

17 

23 

23 

9 

8 

8 

22 

20 

25 

16 

9 

16 

Jumlah 43 32 63 25 67 41 

Sumber: Dokumentasi  MA Ponpes DDI Al-Ihsan Kanang 2002 

Tabel 2 : Keadaan siswa  MTS As’adiyah Cabang 7 Wonomulyo  

MTs As’adiyah  

Cabang 7 Wonomulyo 

Jumlah Siswa 3 Tahun Terakhir 

   1999/2000 2000/2001 2001/2002 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

Kelas  I 

Kelas II 

Kelas III 

7 

5 

7 

15 

15 

3 

5 

8 

6 

12 

13 

7 

10 

8 

10 

14 

15 

9 

Jumlah 19 33 19 32 28 38 

Sumber: Dokumentasi  MTs As’adiyah Cabang 7 Wonomulyo 2002 
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Tabel 3 : Keadaan siswa  MI DDI Tinambung  

MI DDI Tinambung 
Jumlah Siswa 3 Tahun Terakhir 

   1999/2000 2000/2001 2001/2002 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

Kelas  I 
Kelas II 
Kelas III 
Kelas IV 
Kelas V 
Kelas VI 

9 
7 
4 
5 
4 
5 

8 
7 
6 
7 
6 
7 

9 
6 
5 
4 
5 
7 

7 
7 
7 
6 
6 
7 

6 
6 
5 
3 
4 
8 

4 
6 
4 
5 
5 
8 

Jumlah 34 33 36 40 32 32 

Sumber: Dokumentasi  MI DDI Tinambung 2002 

Tabel 1, 2 dan 3 menunjukan  bahwa jumlah siswa dalam tiga tahun 

terakhir bagi tiga madrasah itu sangat bervariasi. Hal itu disebabkan oleh 

beberapa faktor. Satu diantaranya adalah kelengkapan sarana pendukung 

sekolah. Menurut Bunyamin Bloon (dalam Wahjosumidjo, 2001), bahwa 

sekolah yang banyak diminati masyarakat adalah  sekolah yang dari segi 

kelembagaan memiliki kelengkapan aspek-aspek determinant pendidikan. 

 Data potensi penerimaan murid setiap tahun pada madrasah Aliyah 

Pondok Pesantren Al. Ihsan DDI memiliki peningkatan dari tahun ke tahun 

(Dokumen Data Potensi MA DDI Kanang, Tahun 2002). Ini menunjukan 

bahwa sekolah ini sangat diminati masyarakat setempat. Penuturan  Ibrahim 

Murid yang mendaftar pada madrasah ini, bertambah setiap tahun. 

Umumnya anak-anak memilih  sebagai siswa Madrasah Aliyah  dari 

pada mendaftar pada sekolah yang sederajat, mungkin karena dorongan 

orang tua, atau karena yang lain. Yang jelas itu karena sekolah ini 

mendapat tempat di hati masyarakat. (Wawancara, Kepala Sekolah, 22 

Juli 2002).  
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Dari sudut sosiologis minat masyarakat untuk memasukan anaknya  ke 

madrasah tidaklah datang begitu saja tanpa ada sesuatu hasil yang dapat dilihat 

dan dirasakan apalagi menyangkut masa depan generasi. Laporan  Pengurus 

Yayasan (2001), menyebutkan beberapa faktor mempengaruhi  masyarakat 

memasukan anaknya ke madrasah itu. 

1. Kualitas alumni madrasah ini sukses dalam menempuh pendidikan 

tinggi sampai ke Mesir.   

2. Lingkungan masyarakat Batetangnga masih memilih jalur pendidikan 

agama ketimbang sekolah umum yang juga jaraknya lebih dekat 

dengan pusat pemerintahan desa.                       

3. Adanya keseriusan, ketekunan yang diperlihatkan pengurus yayasan, 

guru-guru dan pembina yang dilihat langsung masyarakat dalam 

usaha memajukan madrasah, dengan bukti-bukti fisik dan non fisik 

dalam meningkatkan kualitas sekolah.   

Keadaan di atas berbeda dengan madrasah MTs As’adiyah Wonomulyo.  

Madrasah ini dibangun atas dasar semangat keagamaan, refleksi kecintaan 

pada Gurutta KH. Yunus Maratang  yang ketika itu menjadi Pimpinan Pondok 

Pesantren As’adiyah Sengkang. Semangat dagang masyarakat Bugis di 

Wonomulyo menjadi cikal pendirian madrasah sekaligus menjadi donatur 

tetap. Hasil wawancara dengan seorang tokoh agama, menuturkan bahwa pada 

tahun pertama pembukaan sekolah, yang dimulai tahun 1967 sampai 15 tahun 
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kemudian, madrasah ini memiliki banyak murid, terutama anak-anak 

masyarakar Bugis yang mengambil profesi sebagai pedagang, (Salam 

Harianto, Tokoh Agama (Ketua NU TK. II Polmas). Memang bagi sebagian 

masyarakat Wonomulyo menganggap bahwa  madrasah ini “sekolahnya orang 

Bugis”.  Di akui, awal mula pendiriannya ini selain karena refleksi semangat 

keagamaan juga karena sarana menciptakan kohesi sosial masyarakat Bugis 

Wonomulyo. M. Anas K,  mengatakan bahwa: 

Madrasah ini didirikan masyarakar Bugis Wonomulyo, refleksi 

semangat kecintaaan pda Gurutta KH.Yunus Maratang sekaligus 

berfungsi media pendidikan agama bagi anak-anak dan wadah 

silaturrahim antara  sesama warga masyarakat Bugis (Wawancara, 

Kepala sekolah, 12 Juni 2002).    

 

Dalam perkembangannya  10 tahun terakhir animo masyarakat semakin 

berkurang memasukan anaknya pada madrasah sejalan dengan hilangnya 

asumsi masyarakat bahwa sekolah ini milik orang Bugis. Peserta didik  berasal 

dari msyarakat umum dimana Wonomulyo menjadi daerah terbuka dan plural, 

Mandar, Bugis, Jawa. Namun, sebuah fenomena baru peserta didik umumnya  

berasal dari  masyarakat ekonomi lemah (Data potensi murid, 2001), hampir 

tidak ada  peserta didik memiliki latar belakang menengah ke atas dari 

komonitas saudagar  Wonomulyo yang berhasil, padahal daerah ini menjadi 

sentra bisnis terbesar di Kabupaten Polmas. dalam perspektif sosial, daerah ini 

mengalami proses modernisasi yang sangat pesat akibat sirkulasi barang, 

dagang dan jasa dalam berbagi jenis  berjalan sangat cepat. Pusat penjualan 
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rempah-rempah, alat-alat elektronik sampai alat-alat berat. Daniel Bell (dalam 

Madjid 1998), mengatakan bahwa modernisasi dalam bidang sosial dan 

ekonomi berjalan seiring dengan rasionalitas. Modernitas kelak menuntut 

kesadaran rasionalitas, sedangkan rasionalitas bertumpu pada kemajuan Ilmu 

pengetahun dan teknologi.  

Umumnya masyarakat Wonomulyo mengalami perubahan cara berpikir 

hingga dalam menentukan sekolah bagi anak-anaknya sebagai imbas  

modernisasi dengan mengirim dan memasukan anak-anaknya pada sekolah 

yang lebih berkualitas baik dalam daerah sendiri maupun ke kota-kota besar.  

Selain karena hal tersebut di atas. Faktor lain, kondisi madrasah yang 

serba kekurangan, tidak adanya komunikasi timbal balik  antara pengurus 

yayasan, guru dengan masyarakat umum yang awalnya adalah soko guru 

pendirian sekolah madrasah. Juga posisi madrasah berada pada daerah pinggir  

dibanding  sekolah-sekolah negeri. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap 

madrasah yang berakibat kurangnya semangat para pengelola dalam 

meningkatkan kualitas sekolah madrasah. M. Anas K, selaku Kepala Sekolah 

mengatakan "kami berjalan apa adanya, sekolah ini sangat butuh bantuan para 

dermawan karena kekurangan fasilitas belajar mengajar (Wawancara, 12 Juni 

2002)".   

Demikian juga keadaan madrasah Ibtidaiyah Kec. Tinambung  

sebagaimana Tabel 3, terlihat adanya kemunduran setiap tahun. Keadaan ini 

menjadi kekhawatiran semua pihak. Hal ini sangat beraralasan karena MTs 
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DDI Tinambung yang satu lokasi dengan ibtidaiyah  telah ditutup beberapa 

tahun yang lalu, padahal banyak melahirkan alumni yang sukses dalam 

bidangnya. Hj. St. Anisa selaku Kepala sekolah pada madrasah ini mengatakan 

bahwa : 

Dengan melihat keadaan yang seperti ini, murid semakin                

kurang mendaftar, maka mungkin madrasah ini-pun akan seperti 

pendahulunya (MTs DDI).  Sebagai kepala sekolah, saya hanya     

sendiri memikirkan apa dan bagaimana sekolah ini (Wawancara, 28 Juni 

2002).   

 

Sebenarnya dari tiga lokasi yang menjadi  fokus penelitian, penulis 

melihat bahwa dalam konteks sosial keagamaan, Kec. Tinambung yang 

menjadi lokasi madrasah Ibtidiyah DDI, memiliki potensi yang sangat besar 

dalam memberdayakan madrasah swasta.  Tinambung  yang dikenal sebagai 

daerah Balanipa adalah Pusat kerajaan Mandar dan pusat kegiatan pendidikan 

agama. Dalam kegiatan kemasyarakatan mereka mengedepankan apa yang 

diistilahkan Durkheim dalam Kontowijoyo (1992), sebagai solidaritas 

mekanik, sebuah solidaritas yang dibangun atas nilai-nilai yang sakral (agama). 

Di sisi lain  masyarakat Tinambung umumnya berasal dari dan mengenal 

sekolah agama baik itu formal  maupun non formal, tempat belajar mengaji 

dan bahasa Arab.  Madrasah ini dikenal di bawah era tahun 80-an dengan nama 

“sekolah Arab” artinya sekolah agama yang sekarang dikenal dengan nama 

madrasah.  Pada sisi lain  sejak lama masyarakat Tinambung telah memiliki 

akses pendidikan  dalam segala tingkatan, sehingga masyarakat semakin 
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rasional, kritis dan cenderung memilih sekolah yang lebih dapat menjamin 

masa depan anak. 

Beberapa faktor yang berhubungan dengan kurangnya minat masyarakat 

memasukan anaknya pada sekolah ini.  Menurut Hasan Usman, seorang tokoh 

yang banyak terlibat dalam pendirian sekolah-sekolah agama dan umum di 

Kecamatan Tinambung, mengatakan bahwa. 

1. Prestasi kurikulum agama pada Sekolah umum (SD) mampu 

menyamai  kurikulum palajaran agama pada madrasah Ibtidaiyah, 

melalui sekolah Diniyya pada sore hari, juga kegiatan belajar agama 

melalui sekolah TKA dan TPA. 

2. Kegiatan kependidikan yang dilakukan guru-guru SD tidak mampu di 

ikuti  guru-guru madrasah sehingga terlihat tidak mampu bersaing 

secara kualitas. 

3. Daerah-daerah yang menjadi basis siswa madrasah selama ini telah 

didirikan sekolah-sekolah SD. 

4. Para pelaksana baik guru terlebih lembaga swasta yang selama ini 

mengurusi jalannya pendidikan madrasah, program kerjanya tidak 

pernah dilihat masyarakat selain sekolah itu berjalan sendiri, 

sehingga menurungkan hasrat masyarakat memasukan anak-anaknya 

pada madrasah. 

5. Masyarakat Tinambung telah meninggalkan cara berpikir simbolik,  

mereka lebih rasional dalam dunia pendidikan. Masyarakat 
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menganggap bahwa pendidikan adalah segalanya (Wawancara, 30 

Juni 2002). 

2. Keadaan guru  

Guru dalam lingkungan madrasah dikenal dengan panggilan Ustaz, kata 

serapan bahasa Arab. Dalam kehidupan sehari-hari ustaz dilekatkan pada orang 

berprofesi  sebagai muballig dan peceramah Islam. 

Dalam lingkungan madrasah, ustaz atau guru menjadi faktor penting 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Alasan inilah yang dapat dilihat 

masyarakat tentang apa, siapa dan bagaimana guru membina di madrasah itu. 

Tiga  madrasah yang menjadi fokus penelitian penulis, keadaan gurunya 

dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini : 

Tabel  4. Keadaan Guru pada 3 lokasi penelitian Tahun Pelajaran 

2001/2002    

 

Madrasah 

Keadaan Guru  

Lk Pr Neg. Gt. Gtt. Jumlah 

Aliyah DDI 

Kanang 

15 7 4 4 12 22 

MTs As’adiyah                6                     4                 2      1      7       10 

MIS DDI  Tinambung 1                         6      4      -       3         7 

Sumber  : Dokumen Potensi Guru Madrasah, Kandepag Polmas, 2000  

Tabel 4 menunjukan potensi guru pada tiga madrasah. Madrasah Aliyah 

Ponpes Al. Ihsan DDI Kanang didukung jumlah tenaga guru yang memadai. 
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Dari 22 orang tenaga guru yang tercamtum dalam tabel 4 di atas, 4 guru negeri 

Departemen Agama, 4 guru yang mendapat  gaji  tetap seperti pegawai negeri 

dari yayasan dan 12 status guru honor. Umumnya 22 guru di madrasah ini  

mencapai jenjang sarjana S1 alumni dari berbagai Perguruan Tinggi Makassar 

dan  Mesir. 

Satu kelebihan sistem penggajian  guru pada madrasah ini yang tidak 

dimiliki madrasah lain, penggunaan standar kualifikasi yang didasarkan pada 

prestasi tertentu.  Menjadi tenaga guru honor harus sarjana pendidikan, 

mengajar sesuai dengan jurusan, mengabdi 2 tahun untuk mendapatkan SK 

selaku guru tetap yayasan, memiliki dedikasi dan loyalitas. Guru honor 

mendapat gaji dengan prosentase  Rp. 1500 / jam, minimal Rp. 200.000 dalam 

1 bulan. Sedangkan gaji guru tetap yayasan antara Rp.250.000 sampai  

Rp.270.000 setiap bulan (Dokumen, 2000).  

Kualifikasi lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan diluar gaji di 

sekolah ini adalah jabatan fungsional yang diberikan yayasan, seperti menjadi 

wali kelas, Kepala perpustakaan, pembina pramuka, memberikan pengajian 

pondok dan fasilitator komputer. Pemberian tunjangan ini didasarkan pada 

sebuah perencanaan bahwa pada setiap kegiatan kependidikan memiliki pos-

pos pendanaan tersendiri yang harus dihabiskan untuk kegiatan itu. 

     Penggunaan standar kualifikasi seperti ini kelak akan meningkatkan 

disiplin dan tanggungjawab guru dan merasa sebagai bagian dari keluarga 
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madrasah, sekaligus menghilangkan status guru honor sebagai guru yang 

“datang dan pergi”. Status guru honor pada madrasah ini menjadi syarat yang 

harus dijalani untuk menjadi guru tetap yayasan.  Kualifikasi seperti ini sangat 

memberi manfaat dalam meningkatkan tanggungjawab dan motivasi guru 

sebagai pengajar bidang studi  dengan penuh dedikasi dan loyalitas.  Muh. 

Adnan salah seorang guru mengatakan: 

      Kualifikasi seperti ini adalah sebuah keadaan untuk menata  organisasi 

sekolah agar berjalan secara baik dan profesional sekaligus 

menumbuhkan tanggungjawab sesama guru dan pengasuh untuk merasa 

memiliki madrasah ini. Kita merasakan manfaat yang sangat besar 

(Wawancara, 13 Agustus 2002). 

 

Tabel 4 potensi guru MTs As’adiyah Wonomulyo di atas menunjukan 

bahwa jumlah guru tidak tetap (honor) lebih banyak dari guru negeri dan 

yayasan. Kondisi guru negeri semakin berkurang karena  pensiun, sementara 

guru tetap negeri dan yayasan usianya diatas 53 tahun.  

Pada madrasah ini keadaan guru tidak jauh beda dengan madrasah-

madrasah lain. Tidak ada kualifikasi rekrutmen dalam menerima guru tidak 

tetap (honor) apalagi untuk menjadi guru tetap yang diangkat yayasan, kecuali 

pada posisi kepala sekolah yang merupakan pengankatan langsung dari 

pengurus pusat As’adiyah Sengkang. Oleh karena itu tenaga pengajar tidak 

tetap pada sekolah ini menjadikannya sebagai kegiatan sementara sambil 

menunggu masa pendaftaran pegawai. Itulah sehingga proses belajar mengajar 

berjalan apa adanya,   di sisi lain pengajar tidak disesuaikan dengan latar 
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belakang pendidikan. Madrasah tidak memiliki sumber dana tetap untuk 

menggaji  guru tidak tetap sehingga gaji yang diberikan terhitung apa adanya 

(Wawancara, M.Anas K, Kepala Sekolah, 12 Juni 2002). 

Akan halnya keadaan guru pada madrasah Ibtidaiyah DDI Tinambung, 

keadaannya seperti madrasah lain, tidak ada yang lebih selain keadaan itu 

berjalan sepeti biasa. Di bawah tahun 80-an, madrasah ini sangat maju dengan 

banyaknya murid yang diterima setip tahun ditambah status semua pengajar 

sebagai guru negeri. Hingga sekarang guru negeri tersisa 4 orang.  Semuanya 

berumur di atas 57 tahun, selebihnya guru tidak tetap (Dokumen, 2000). 

Guru tidak tetap pada madrasah ini manjadi prototife manusia 

“pengabdi” yang tidak mengharapkan apa-apa selain ikhlas  beramal untuk 

ummat. Nahara, umur 33 tahun mengatakan "saya mengajar di madrasah ini 

tidak mengharapkan apa-apa, andaikata karena gaji sudah lama saya 

tinggalkan, Aku ikhlas karena Allah demi untuk ummat (Wawancara, 28 Juni 

2002)". 

Madrasah tidak memiliki dana untuk menggaji guru honor, selain hanya 

mengharap SPP, sementara siswa berkurang setiap tahun, ditambah tunggakan 

SPP setiap bulan bagi keluarga yang tidak manpu. Madrasah ini menjadi 

tempat anak-anak yang tidak mampu. Penuturan kepala sekolah Hj.St. Anisa: 

Dalam banyak hal  selaku kepala sekolah, saya rela mengeluarkan 

sedikit uang pribadi membiayai kebutuhan sekolah, seperti kapur, gaji 

guru honor dan biaya tidak terduga. SPP tidak cukup membiayai 

kebutuhan sekolah (Wawancara, 28 Juni 2002). 



 50 

Aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas  proses belajar mengajar 

ialah kelangkapan aspek-aspek determinant pendidikan. Terutama fasilitas dan 

lingkungan belajar.  

Tabel 5. Keadaan Sarana Pendukung Madrasah Aliyah Ponpes Al-Ihsan 

DDI Cabang Kanang Tahun Pelajaran 2001/2002 

 

 

No Sarana Banyaknya Keterangan 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Ruang kelas  

 

Ruang kepala sekolah 

 

Ruang guru  

Tata usaha 

Pondokkan santri  

Pondokan guru 

Ruang perpustakaan 

Alat laboratorium 

Kurikulum 

Sarana MCK untuk santri 

Aula  

Koperasi 

Komputer 

3 ruang 

 

1 ruang 

 

1 buah 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

1 buah  

1    set 

 

3 buah 

 

1 buah 

17 unit 

Lengkap kursi, meja, 

papan tulis permanen  

1 ruang bersambung ruang 

kantor sekolah 

 

 

Semi permanen 

Semi permanen 

Lengkap lemari dan buku  

 

Depag, Diknas, Pesantren   

 

 

 

Belum punya ruangan 

Sumber :  Dokumen, MA Ponpes Al. Ihsan 2002. 

Gambaran sarana pendukung di atas, menunjukan bahwa Madrasah 

Aliyah Ponpes ini telah memliki kelengkapan yang dibutuhkan bagi sebuah 

proses  pendidikan. Ini terlihat dari fasilitas pendidikan dimiliki yang relatif 

lengkap jika dilihat sarana pendidikan yang harus dimiliki oleh sebuah 



 51 

lembaga pendidikan, Apalagi jika dilihat sarana pendukung yang dimliki 

madrasah lain. 

Sarana pendukung menjadi alat ukur yang dapat dinilai mapannya 

sebuah lembaga pendidikan. Hal yang paling istimewa pada madrasah ini 

adalah adanya sarana pendukung berupa perpustakaan, laboratorium dan 

komputer. Sebuah prestasi yang mungkin saja tidak manpu diraih madrasah 

lain. Selain itu, lembaga profit berupa koperasi madrasah yang mensuplai 

kebutuhan masyarakat petani terutama pupuk, obat-obatan untuk tanaman 

coklat dan buah-buahan. Koperasi ini, juga befungsi mendidik para siswa agar 

memiliki bakat entherpreniur sekaligus  menjadi sumber pembiayaan dalam 

memenuhi kebutuhan pendidikan madrasah. Walaupun dari sisi lain masih 

relatif kurang. Ini dapat dilihat dari jumlah ruangan belajar hanya 3 kelas, yang 

berarti  bahwa tiap jenjang kelas miliki 1 ruang kelas dari jumlah  116 siswa.   

Tabel 6. Keadaan Sarana Pendukung Madrasah As’adiyah Cabang 7 

Wonomulyo tahun pelajaran 2001/2002 

 

No Bangunan Ruang Keadaan Bangunan Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kantor  

Ruang TU 

Ruangan Guru  

Kelas  

Mesjid  

WC 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Permanen 

Darurat 

 

Sumber : Dokumen, MTs As’adiyah Cab 7 Wonomulyo 2002 
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Madrasah dibangun atas prakarsa pedagang-pedagang kaya 

Wonomulyo, hingga saat ini hanya mampu membangun 1 lokal gedung dengan 

jumlah 3 kelas. Bangunan ini hasil imbal swadaya  pemerintah dengan 

masyarakat setempat. Gedung permanen 1 lokal menjadi sarana utama proses 

belajar mengajar dan kegiatan kantor madrasah. Tidak ada sarana pendukung 

selain kelas untuk melangsungkan kegiatan proses belajar. M. Anas  K, 

berkomentar bahwa: “kami merasa sangat kekurangan sehingga yang terlihat 

hanya kursi, meja dan sarana biasa. Kita belum mampu memiliki sarana 

pendukung, gaji honor saja tidak cukup dibagi-bagi” (Wawancara, Kepala 

Sekolah, 12 Juni 2002).  

Tabel 7. Sarana Pendukung MIS DDI Tinambung tahun pelajaran 

2001/2002 

 

No. Bangunan Ruang Keadaan Bangunan Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Kantor  

Ruang TU 

Ruang Guru  

Kelas 

Perpustakaan  

Koperasi  

Kursi Meja  

WC  

- 

- 

1 

6 

- 

- 

40 

1 

 

Permanen 

Permanen  

Permanen  

 

 

 

Permanen 

 

Sumber: Dokumen. MIS DDI Tinambung 2002 

 

          Umumnya keadaan madrasah Ibtidaiyah memiliki banyak kekurangan 

sarana  dan prasarana pendidikan, sehingga keadaannya  sangat jauh dibawah 
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standar dalam mencapai target kurikulum. Demikian juga keadaan madrasah 

Ibtidaiyah tidak ada sarana pendukung yang memadai bagi sebuah proses 

belajar mengajar.  

3. Pengelolaan madrasah 

Di Indonesia madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dalam proses 

perkembangannya telah mengalami strategi pengelolaan yang disesuaikan 

dengan tuntunan zaman.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), pendidikan di Indonesia 

dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Sifatnya yang 

menyeluruh, semua bentuk kegiatan pendidikan di Indonesia tercakup dalam 

Sistem Pendidikan Nasional termasuk pendidikan madrasah yang di 

selenggarakan / dibina oleh Departemen Agama yang selama ini lebih dikenal 

sebagai Lembaga Perguruan Agama Islam (Rahim, 2001). 

          Secara yuridis kelangsungan madrasah memiliki dasar dan peluang yang 

sangat besar dalam menyongsong otonomi daerah karena  beberapa hal. 

Pertama  Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1990 

tentang Pendidikan Dasar, menetapkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 

Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah adalah SD, SLTP dan SMA yang beciri 

khas agama Islam yang diselenggarakan Departemen Agama (Rahim, 2001). 

Kedua. Madrasah adalah sekolah yang dibina  dan mendapat bantuan  dari 
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pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Ketiga, Sebagai milik 

masyarakat Islam, maka segi pengelolaan madrasah dilaksanakan  masyarakat 

Islam (swasta) setempat.      

            Seperti madrasah Aliyah Ponpes Al-Ihsan DDI Kanang  adalah sekolah 

yang lahir murni dari masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya turut 

melibatkan masyarakat dalam bentuk pengurus yang diangkat oleh yayasan 

selaku intitusi tertinggi dalam kepengurusan sekolah. Hal tersebut dapat dilihat 

dari struktur pengelolaan Madrasah Aliyah di bawah ini :    

  

 

 

 

                                              

 

     

                                                       

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur pengelolaan MA Ponpes DDI Kanang, 2001 

 

Yayasan Ponpes Kandepag 

Badan 

Wakaf 

Kepala 

Sekolah  

Komite 

Sekolah 
Pengajaran Pengajian 

Pondok  

Santri  
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Pada struktur pengelolaan madrasah di atas tidak terlihat adanya garis 

hirarkis organisasi, yang menghubungkan satu fungsi dengan  lainnya.         

Drs. Ibrahim, yang duduk sebagai kepala sekolah mengatakan, Yayasan 

bertugas menyiapkan sarana  dan prasarana pendidikan, bersama Dep. Agama 

menjadi dewan konsultatif pendidikan dan menangani hal-hal yang bersifat 

institusional. Kepala sekolah selaku guru negeri Dep. Agama secara birokratik 

bertanggungjawab pada Kakandepag Kabupaten. Secara edukasi 

bertanggungjawab kepada masyarakat melalui yayasan. Dalam hal ini DDI 

yang menjadi payung organisasi madrasah ini hanya menjadi dasar idiologis 

dalam mengembangkan visi dan misi madrasah. Lebih lanjut  Ibrahim 

mengatakan: "selama ini DDI hanya menjadi spektrum organisasi keagamaan 

yang membina madrasah-madrasah. Tidak berhubungan secara institusional 

melainkan sebagai binaan organisasi DDI. (Wawancara, 22 Juli 2002)". 

 Itulah dalam hubungan keduanya bersifat kordinatif-dialogis, bukan 

hirarkis Pada tingkat institusional ditentukan  Dep. Agama, sedangkan pada 

tataran yang lebih operasional diatur oleh yayasan melalui fungsi-fungsi yang 

bersifat edukatif dan sosiologis.  Yang bersifat edukatif adalah kegiatan proses 

belajar mengajar yang dilaksanakan kepala sekolah dan guru-guru, pembina 

dan ustaz. Sedangkan aspek yang bersifat sosiologis yakni kegiatan yang 

melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber-sumber dana 
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pendidikan. Seperti kegiatan badang BP3, Pengelolaan badang wakaf 

madrasah dan koperasi. Badan ini berjalan  sinergis sesuai fungsi-fungsi yang 

diatur yayasan, sekaligus mampu merajut benang kusut hubungan madrasah 

dengan masyarakat khususnya dalam membangun partisipasi masyarakat Islam 

sebagai pemilik dan pelaksana sekolah. Dalam perspektif yang lebih 

fungsional badang ini kelak menjadi  sarana komunikasi dan pemberdayaan 

antara yayasan dengan masyarakat setempat.   

Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulam  bahwa model pengelolaan 

Madrasah Aliyah menggunakan manajemen partispatoris, dalam hal ini 

sekolah menjadi milik seluruh elemen masyarakat, Dep. Agama sebagai 

pembina dengan menempatan guru negeri, masyarakat selaku pengawas dan 

penyandang dana madrasah.                                                                                                

                Untuk MTs As’adiyah cabang 7 Wonomulyo dalam mengelola 

madrasah  menggunakan model hirarkis organisasi, sebuah model pengelolaan 

yang banyak ditentukan dari atas. Kedudukan pengurus cabang bertugas 

membuat rencana pengembangan madrasah yang harus senantiasa 

dikoordinasikan dengan PB. As’adiyah.  
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Gambar 3. Struktur pengelolaan  MTs As’adiyah Cab. 7 Wonomulyo, 

2001 

 

 Struktur pengelolaan madrasah di atas terlihat bahwa pengurus yayasan 

memiliki fungsi pengaturan secara stuktural. Selama ini posisi Kepala sekolah 

langsung diangkat Pengurus Besar As’adiyah Sengkang. Madrasah ini dikelola 

oleh pengurus cabang As’adiyah cab 7 Wonomulyo. Guru-guru terdiri dari 

departemen Agama dan guru tidak tetap. Sejak usia kelahirannya sekolah ini 

berjalan di tempat, kurang mengalami kemajuan terlihat dari keadaan  siswa 

dan kondisi bangunan yang tidak pernah bertambah,  juga  tidak ada karya fisik 
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pengurus cabang dalam mengelola potensi masyarakat Islam selain bantuan 

pemerintah dan imbal swadaya. Demikian  juga rekrutmen tenaga guru tidak 

menggunakan kualifikasi tertentu selain menjadikannya sebagai kegiatan 

sementara. 

  Satu tahun  lalu tepatnya 2001, pengurus cabang membentuk Lembaga 

bazis yang bertugas mencari dana behasil menghimpung dana umat Islam  dan 

sebesar Rp. 20.000.000. 

 Bagi madrasah Ibtidaiyah DDI Tinambung sebagaimana yang 

dituturkan kepala sekolah HJ. St. Anisa, bahwa  Madrasah Ibtidaiyah DDI 

Tinambung ini didirikan atas dasar partisipasi masyarakat Islam setempat, hal 

ini terbukti bahwa sarana awal  pembangunan gedung madrasah ini semuanya 

berasal dari masyarakat. Ketika tokoh-tokoh pemrakarsa satu persatu 

meninggal dunia maka partisipasi masyarakat pun sudah tidak ada. Akhirnya 

madrasah ini betul-betul berjalan apa adanya tampa ada sapaan dan teguran 

apalagi pemberian dari masyarakat. Di sisi lain lembaga swasta yang 

memayungi sekolah ini tidak diketahui siapa pengurusnya, apa kegiatannya 

untuk sekolah. Pengelolaan madrasah ini dipimpin kepala sekolah yang 

diangkat Departemen Agama. Kegiatanya hanya melaksanakan tugas rutinitas 

mengelola jalannya pendidikan di madrasah. Madrasah ini tidak memiliki 

kegiatan lintas sektoral ke masyarakat untuk mendapat bantuan (Wawancara, 

28 Juni 2002 ).         
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4. Dana pengelolaan 

a. Madasah Aliyah Ponpes Al-Ihsan DDI Kanang  

            Biaya penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Aliyah ini  diperoleh 

melalui sumber-sumber dana, yaitu (1) Santri atau orang tua santri berupa BP3 

Rp. 18.000 per bulan. Dengan rincian Rp.15.000 untuk SPP, PMR Pramuka  

Rp.500, Komputer Rp.1000, Perpustakaan Rp.500, pengajian pondok Rp.1000, 

(2) Infaq, shadaqah masyarakat Islam Desa Batetanngga setelah selesai panen 

padi,  coklat, buah-buahan pada setiap musim, (3) Keutungan Koperasi Pondok 

setiap bulan dengan asset Rp.20.000.000, dan (4) Pengelolaan zakat melalui 

badang wakaf Rp.10.000.000 per tahun (Dokumen MA Ponpes Al-Ihsan DDI 

Kanang, 2001).  

b. Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Wonomulyo               

Sebelum terbentuknya lembaga bazis, biaya pelaksanakan kegiatan 

kependidian di madrasah di ambil dari hasil pembayaran  BP3  sebanyak 

Rp.15.000 per-bulan setiap siswa. Dana ini digunakan menggaji guru honor 

dengan rincian Rp.1500 per jam. M. Anas K,  menuturkan  bahwa “dana yang 

sebesar itu tidak cukup membiayai kegiatan-kegiatan sekolah, apalagi untuk 

menambah perlengkapan madrasah, walaupun ditambah  infaq donatur 60 

orang sebanyak Rp. 600.000 setiap bulan” (wawancara, 12 Juni 2002).   
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c. Madrasah Ibtidaiyah DDI Tinambung 

Dana pelaksanaan kegiatan kependididan bersumber dari pembayaran 

BP3. Dana ini digunakan menggaji guru tidak tetap dan kelengkapan 

administrasi sekolah.       

Tiga madrasah yang tersebut di atas memberikan gambaran yang saling 

berbeda dalam hal sumber dana penyelenggaraan madrasah. Perbedaan itu 

bukan karena tingkatannya, tapi lebih karena persoalan kesadaran 

berpartisipasi dan kemampuan pengurus yayasan merumuskan rencana kerja 

madrasah yang melibatkan langsung masyarakat setempat. Muh. Adnan 

mengatakan bahwa,  Salah satu sisi keberhasilan  para pengurus dalam meraih 

dana masyarakat adalah pengumuman jumlah dana yang masuk dan keluar 

setiap  hari jumat melalui corong masjid-masjid (Wawancara, 13 Agustus 

2002). Kebiasaan ini menjadi kegiatan mengkomunikasikan kebutuhan dan 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengurus yayasan madrasah. 

Hanyalah perbedaan strategi. MTs As’adiyah dan MIS DDI Tinambung. 

Dari segi potensi sosio ekonomi memiliki sumber dana yang sangat besar. 

Masyarakat Islam pada dua lokasi ini menjadi daerah muzakki setiap tahun. 

Mereka lebih banyak menyumbangkan kepada masjid-masjid karena menjadi 

tempat yang membutuhkan pembiayaan. Hasbi Hannan, seorang Imam, 

Pegawai BKKBN, alumni DDI mengatakan: "Setiap saat saya ingin 

memberikan sumbangan kepada madrasah, tapi saya tidak tahu, siapa yang 
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harus diberikan. Apa yayasan atau kepala sekolah? (Wawancara, 15 Mei 

2002)". 

Keberhasilan sekolah swasta bergantung pada kemampuan pengurus 

yayasan atau sekolah  dalam  memberdayakan sekolah bersama masyarakat. 

Karena sesungguhnya sekolah itu milik  masyarakat. Sebenarnya masyarakat 

merasa prihatin dengan keadaan madrasah ini, tapi karena pengurus  tidak 

mampu memperlihatkan rencana kerja secara matang dan menyeluruh, 

sehingga masyarakat tidak ingin tahu menahu. M. Anas K,  kembali 

mengatakan bahwa, bahwa baru kepengurusan kali ini berhasil menghimpung 

dana dalam jumlah sangat besar. Seandainya pengurus lalu seperti ini, maka 

sekolah dapat maju (Wawancara, kepala sekolah, 12 Juni 2002). Pengurus  

madrasah tidak pernah sama sekali berkunjung ke sekolah, sehingga kami tidak 

tahu siapa pengurus yang sebenarnya (Wawancara, Kepala sekolah MIS DDI 

Tinambung, Hj. ST Anisa, 28 Juni 2002). 

 

B. Partisipasi Pemerintah, Lembaga Swasta dan Masyarakat terhadap        

Perguruan Agama Islam Sebelum Era Otonomi Daerah 

          

Perguruan agama Islam  memiliki sejarah pertumbuhan bersama dengan  

masyarakat di mana madrasah itu didirikan. Madrasah menjadi lembaga 

populis bagi masyarakat bawah. Seperti kita ketahui madrasah lahir, tumbuh 

dan berkembang dari masyarakat. Kuatnya ikatan emosional masyarakat 
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setempat telah menyebabkan madrasah menjadi lebih massif, populis dan 

mencerminkan suatu gerakan masyarakat bawah. Karena itu madrasah lebih 

banyak di pedesaan dan daerah pinggiran, dan lebih dimotivasi secara intrinsik 

bahwa belajar sebagai kewajiban. Keterikatan emosional ini, di satu sisi 

merupakan potensi dan kekuatan madrasah, dalam arti rasa memiliki dan rasa 

tanggung jawab masyarakat terhadap madrasah sangat tinggi karena merekalah 

yang mendirikan. Hal ini juga menjadi faktor penting untuk menjamin 

sustainability (kelangsungan hidup) madrasah sebagai lembaga pendidikan 

yang populis.  

 Kelangsungan madrasah ditentukan hasil partisipasi pemerintah, 

lembaga swasta dan masyarkat sebagai pemilik sekolah. Bentuk-bentuk 

partisipasi sebelum pelaksanaan otonomi daerah dapat kita lihat di bawah ini. 

1. Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Ihsan DDI Kanang  

Dana pengelolaan Madrasah berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu dari 

pemerintah yang terdiri atas: (1) DBO (Dana Bantuan Operasional), 

Rp.10.000.000 setiap tahun, di mulai tahun 1998. (pusat) sampai sekarang, (2) 

Laboratorium dan gedung perpustakaan 2001 senilai Rp.42.000.000 bersama 

imbal swadaya (bantuan masyarakat setempat). (Kanwil  Depag Propinsi), (3) 

Alat laboratorium  IPA satu set tahun 2001 (Kanwil Depag Propinsi), (4) BPO  

setiap tahun berakhir  tahun 2000, selama 5 tahun, (5) Bantuan Kesejahteraaan 
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Guru (BKG) dari Kanwil Depag dimulai Januari sampai Desember 2002,     

Rp. 75000 setiap bulan untuk 9 guru tidak tetap, (6) Guru kontrak 1  orang 

selama 1 tahun 1999, dan (7) Guru studi lanjut 2 orang  selama 2 tahun 

(Kanwil Depag); dari  lembaga swasta, dalam hal ini  lembaga  swasta 

semacam Organisasi DDI yang memayungi banyak madrasah swasta tidak 

pernah memberikan bantuan secara material. Penuturan kepala sekolah Ponpes 

DDI Al-Ihsan Kanang, sekaligus pengurus DDI menjelaskan bahwa, organisasi 

ini  memberi bantuan pembinaan secara intitusional dalam penyelenggaraan 

madrasah, (Wawancara,  Ibrahim, Tanggal 17 Juli 2002), dan dari masyarakat, 

yang terdiri atas (1) Masyarakat Islam Desa Kanang mewakafkan lahan 

bangunan untuk pembangunan pesantren seluas  1,5 hektar, 8 hektar untuk 

lahan persiapan kebun coklat, dan  2 hektar telah dikelola dan hasilnya dapat 

dipetik guna menambah pembiayaan pondok pesantren, (2) Sebagai 

masyarakat olah petik hasil bumi, umumnya setelah selesai masa panen  

mereka mengeluarkan infaq, shadaqah dan zakat pada setiap tahun, (3) Tahun 

2001 masyarakat memberikan bantuan alat mobiler untuk semua tingkatan, (4) 

Sebagai usaha  menjaga fungsi kontrol dan akuntabitas penggunaan dana 

sekaligus usaha memperkuat jaringan komonikasi sosial pondok pesantren 

dengan masyarakat, maka tahun 2001 pengurus yayasan membentuk "Yayasan 

Wakaf Pondok Pesantren" yang intinya memperkuat sumber keuangan pondok. 

Pada tahun pertama  berhasil menghimpung dana masyarakat  sebesar 
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Rp.10.000.000,  dan telah memasuki tahun ke-2, (5) Tahun 1996 Pendirian 

Koperasi Pondok Pesantren bersama masyarakat yang menyediakan kebutuhan 

pertanian masyarakat. Modal Investasi hingga sekarang mencapai                  

Rp. 20.000.000, (6) Tahun 2002, hasil partisipasi masyarakat memberi bantuan 

17 unit komputer, seharga  Rp. 17.000.000, dan (7) Tahun 2002, telah dimulai 

peletakan batu pertama pembangunan gedung asrama 4 lantai, (Dokumen, MA 

Ponpes Al-Ihsan DDI Kanang, 2002). 

2. Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Cabang 7 Wonomulyo  

Dana pengelolaan Madrasah ini pun berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu 

dari pemerintah yang terdiri atas: (1) 1 lokal gedung belajar tahun 2001-2002, 

(2) dana Bantuan Operasional (DBO) mulai tahun 1998 sampai sekarang. 

Sebanyak Rp. 4.000.000 per tahun,  (3) BOP, sebanyak Rp. 2.000.000 selama 

2 tahun berakhir tahun ini, (4) Bantuan Bea Siswa 10 siswa miskin, 

Rp.240.000 per tahun. Siswa berprestasi Rp.300.000 per tahun, (5) Bantuan 

guru kontrak selama 1 tahun dari 2001 sampai 2002, (2) lembaga swasta. 

Rentang waktu berdirinya madrasah,  yayasan As’adiyah  hanya memberikan 

bantuan 1 orang guru tetap yayasan sebagai kepala sekolah. Sejak berdiri 1969 

sampai sekarang, dan dari masyarakat terdiri atas (1) Lokasi  pembangunan 

madrasah seluas 700 meter persegi yang dibangun tahun 1969, (2)  Tahun 

2001-2002, bantuan 1 lokal gedung imbal swadaya, (3) bantuan masyarakat 2 
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ruangan kelas tahun 1998, (4) Infaq donatur 60 orang dengan jumlah Rp. 

600.000 per bulan, (5) BP3,  sebanyak Rp.15.000 per orang  dari 79 siswa. 

(Dokumen MTs. As’adiyah Cab. 7 Wonomulyo 2002) 

3. Madrasah Ibtidaiyah DDI Tinambung 

Dana pengelolaan Madrasah ini pun berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu 

dari dari  pemerintah terdiri atas (1) BOP 1997 sampai 2001 sebesar 

Rp.2.000.000 per tahun, (2) DBO 2001 sampai sekarang, (3) PMTS (Progran 

Makanan Tambahan Siswa) tahun 1998 sampai 2002 untuk seluruh siswa kelas 

1 sampai 6, dengan rincian Rp. 35.000 per kepala. 3 kali dalam seminggu, (4) 

Bantuan Inpres 1980, gedung 1 lokal, untuk 3 kelas, (5) Alat timbangan 

(Diknas Kabupaten), (6) Mesin ketik (Diknas Kabupaten) dan (7)  Guru 

kontrak 1 orang dengan gaji Rp.75.000 perbulan selama 2 tahun; dari 

masyarakat terdari dari (1) pembangunan gedung 1 lokal  semi permanen, (2) 2 

kelas tahun 1970, dan (3) lembaga swasta. Tidak ada (Tidak diketahui siapa 

pengurusnya). 

 Melihat bentuk-bentuk partisipasi pemerintah, lembaga swasta dan 

masyarakat, terlihat bahwa madrasah yang maju adalah madrasah yang banyak 

dibantu masyarakat setempat. Seperti MA Ponpes Al-Ihsan ini  mampu 

membangun kepercayaan masyarakat dan menjadikan sebagai sumber 

mendapatkan biaya pengelolaan madrasah. Dana pengelolaan madrasah 
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umumnya berasal dari masyarakar setempat, pemerintah membantu secara 

finansial berupa alat dan sarana pendidikan  Pada kondisi ini pemerintah  

sebagai motifator dalam memberikan bantuan  yang belum diberikan 

masyarakat. Dari struktur kepengurusan madrasah nampak setiap fungsi 

berjalan sinergis, menggambarkan team pengelolala madrasah yang sangat 

solid. 

   Keadaan di atas ini  berbeda dengan MTs As’adiyah dengan MIS DDI 

Tinambung. Kepengurusan madrasah yang melibatkan lembaga swasta dan 

masyarakat tidak berjalan, sehingga unit-unit kerja tidak berfungsi. Madrasah 

hanya dijalankan oleh seorang kepala sekolah, penanggungjawab edukasi, 

mencari dana, mencari guru honor dan lain-lain. Umumnya madrasah berada 

pada kondisi yang demikian, terjadi karena putusnya arus komonikasi 

pengurus, pelaksana madrasah dengan masyarakat setempat. Menurut  Rahman 

Halim  bahwa: “Madrasah sebagai milik masyarakat umum telah menjadi milik 

pribadi dan pengurus tertentu., sehingga terjadi keterputusan arus komunikasi 

dan informasi dengan lingkungannya”, (Wawancara, Mantan Ka. Kanwil 

Depag, 21 Mei 2002).  

Keadaan ini menjadi kendala sosiologis yang dihadapi PAI. Madrasah 

telah meninggalkan masyarakat sebagai pelanggang dan partisipanya. 

Demikian juga organisasi yang mengurusi madrasah juga tidak mampu 
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mengurai masalah yang dihadapi sehingga “ketertinggalan dan 

ketergantungan” menjadi “citra” PAI. Tsabit Nadjmuddin mengatakan: 

"Umumnya organisasi atau yayasan yang mengurusi madrasah tidak mampu 

meciptakan langkah akseleratif dalam memajukan PAI”, (Wawancara Ketua 

DDI Cab. Polmas, 18 Mei 2002). 

C. Pendapat Para Stakeholders 

Gelombang tuntutan reformasi yang digulirkan sejak bulan Mei 1998, 

yang mencakup berbagai bidang termasuk pendidikan telah mengubah arah 

sistem pendidikan nasional dari sistem sentralisasi ke desentralisasi yang 

ditandai dengan pemberlakukan otonomi pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan pemberdayaan potensi 

lokal melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Otonomi daerah yang mencakup otonomi pendidikan memiliki 

implikasi langsung terhadap penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional 

terutama yang berhubungan dengan kebijakan, mutu, kontrol dan sumber dana 

pendidikan. Di masa depan kebijakan otonomi pendidikan dihadapkan pada 

sejumlah faktor yang sangat menentukan, seperti tingkat perkembangan 

ekonomi  dan sosial budaya, tipe dan kualitas kematangan SDM yang 

diperlukan daerah serta tingkat partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat 

dalam memajukan lembaga pendidikan.  
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Dalam konteks posisional PAI memiliki peluang percepatan dalam 

melaksananakan otonomi pendidikan, disebabkan eksistensinya adalah milik 

masyarakat. Hal itu menjadi syarat utama dalam mewujudkan otonomi 

pendidikan. 

Selama ini model pendekatan  penyelenggaraan PAI di Kabupaten  

Polmas telah meninggalkan fokus sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa letak 

ketertinggalan PAI dalam berhadapan dengan sekolah-sekolah lain karena  

tidak mampu mempertahankan konsep otonomi madrasah yang selama ini 

menjadi pilar pendirian dan penyelenggaraan sekolah, dalam arti madrasah 

menghilangkan potensi partisipasi masyarakat sekitar dalam 

menyelenggarakan pendidikan. Di sisi lain sebelum era otonomi asumsi 

pemerintah dalam melihat madrasah dipandang berbeda dengan sekolah-

sekolah negeri sehingga tidak mendapat bantuan sepenuhnya dari pemerintah.  

Memasuki era otonomi dimana pembiayaan seluruh kegiatan 

pembangunan bersumber dari kas daerah, maka madrasah mengalami relokasi 

posisional dari milik swasta dan masyarakat menjadi milik pemerintah daerah 

dengan memperkuat bantuan masyarakat sebagai pemilik dan pelaksana 

pendidikan. Oleh karena itu, usaha mewujudkan otonomi  madrasah khususnya 

dana dan pengelolaan  maka diperlukan partisipasi aktif semua komponen 

masyarakat. 
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Pada setiap kesempatan kata sambutan bapak Bupati KDH Tk II 

Kabupaten Polmas Bapak Hasyim Manggabarani, menyampaikan bahwa 

dalam era otonomi pendekatan partisipatif menjadi pilihan dalam pelaksanaaan 

pembangunan. Masyarakat dan lembaga swasta harus bersama-sama dengan 

pemerintah menjadi pelaku dan pelaksanan pembanguanan. Pemerintah daerah 

tidak akan mampu melaksanakan dan membiayai pembangunanya tanpa 

partisipasi masyarakat. Oleh karena itu saatnya aspek pendidikan diserahkan 

pada masyarakat dan ditangani secara bersama dengan sistem terpadu.  

Dalam hubungan ini Kepala Dinas Pendidikan  Kabupaten Polmas, 

Mukhlis Hannan,  mengatakan;  

Pengelolaan sekolah dan madrasah  dengan sistem terpadu sangat 

sejalan dengan hakekat otonomi daerah, yang diharapkan adalah 

partisipasi semua elemen dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah, 

utamanya tanggung jawab tersebut adalah pemerintah, masyarakat dan 

lembaga swasta sehingga dirasakan sebagai milik semua,(Wawancara, 

15 Juli 2002). 

 

Pada era sentralisasi, memang terkesan adanya dualisme pendidikan 

nasional, antara pendidikan umum yang diurus  Diknas dan pendidikan agama 

yang dibina oleh Departemen Agama. Keadaan itu semakin nyata ketika 

pemerintah daerah mengabaikan peran serta  dan tidak  memberi bantuan 

pembangunan madrasah karena dianggap bukan milik pemerintah. Di era 

otonomi  keadaan itu mulai berubah sejalan dengan perubahan kebijakan 

pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat.  
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Oleh karena itu untuk bidang pendidikan sebagai sektor yang 

menentukan keberhasilan pembangunan termasuk pendidikan agama yang 

dikelola lembaga swasta dan masyarakat, dituntut dilakukan re-evaluasi konsep 

agar pengelolaanya ditangani secara terpadu. Sebagai seorang pejabat dinas 

pendidikan kabupaten, dalam hal konsep pengelolaan terpadu memandang 

sebagai strategi untuk untuk melakukan langkah akseleratif  dalam memenuhi 

target dan muatan kurikulum yang berbasis  intelektual dan spritual. Muatan 

ini menjadi pilar pembangunan Sumber Daya Manusia. 

          Hal senada dikatakan  oleh Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten 

Polmas, sekaligus Ketua Umum Pengurus DDI, 

Bahwa solusi untuk mengangkat kembali citra  PAI sebagai lembaga 

pendidikan agama harus ditangani secara terpadu  dan partisipatif, 

pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat  dimana dana 

pengelolaannya bersumber dari  "Lembaga Dana Abadi" hasil zakat 

mal, zakat profesi, infaq dan shadaqah masyarakat Islam, (Wawancara, 

Tsabit Nadjmuddin, 17 Juli 2002).                                                              

Bahkan beberapa kepala Dinas Diknas Tingkat  Kecamatan berpendapat 

agar madrasah berjalan secara lebih cepat, pemerintah daerah selaku pemegang 

tongkat pelaksanaan otonomi harus merumuskan  perda “Manajemen Terpadu” 

yang melibatkan seluruh komponen (pemerintah, masyarakat, lembaga swasta) 

dalam merumuskan dan menyelenggarakan pendidikan madrasah. Hal yang 

demikian karena pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu paket 

dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, (Wawancara, Dikcam Tinambung, 

Dikcam Campalagian, 10 Juli 2002). 
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Dalam perjalannya sebagai guru agama, menjadi pengawas lalu 

sekarang dipercaya menjadi Kasi Pergurais Departemen Agama Kabupaten 

Polmas  Abu Bakar menuturkan 

Pada era otonomi daerah pemerintah diharapkan mengorganisasikan 

potensi madrasah dan menghilangkan imej bahwa madrasah berbeda 

dengan sekolah umum. Sekaligus mengajak kembali masyarakat untuk 

terlibat penuh dalam pengelolaan madrasah secara terpadu, terutama 

penyediaan dana melalui zakat, infaq, shadaqah (wawancara 20 Juli 

2002). 

 

Madrasah dengan sistem terpadu akan dapat memajukan dan 

meningkatkan kualitasnya yang selama ini menjadi  sekolah pinggiran, karena 

kekurangan dana dan model pengelolaan yang tidak partisipatif. Madrasah dan 

masyarakat memiliki hubungan fungsional dalam menciptakan keselarasan 

program dan misi. Madrasah menjadi sarana strategis dalam mempertahankan 

bahkan memajukan panata-pranata keagamaan dan masyarakat sebagai pelaku 

dan pelaksana dalam menjalankan misi tersebut. hubungan itu digambarkan 

oleh Bapak H. Hasan Usman sebagai tokoh yang banyak memprakarsai 

pendirian madrasah-madrasah, mengatakan bahwa: 

Madrasah harus kembali menjadi lembaga populis dengan melibatkan 

peran serta masyarakat baik dalam perencanaan, pengawasan dan 

pendanaan, bantuan sarana dan pra sarana pendidikan. Tanpa 

masyarakat madrasah tidak dapat berjalan. Sebaliknya madrasah tanpa 

masyarakat, maka terjadi demoralisasi. (Wawancara, 11 Juli 2002). 

 

            Perjalanan madrasah sebagai lembaga pendidikan agama akan berakhir, 

kalau pihak pengurus lembaga (lembaga swasta) tidak meminta keterlibatan 
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masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Masyarakat menjadi tumpuan harapan 

bagi madrasah. M. Anas K,  mengatakan,  

Kita telah merasakan beban yang sangat besar dalam mengelola 

madrasah ini (MTs As’adiyah), karena kekurangan dana. Pihak 

pengurus tidak pernah melakukan pendekatan partisipatif, membuka diri 

dengan masyarakat umum, sehingga sekolah ini terkesan milik tertentu. 

Padahal partisipasi seluruh komponen dalam memberikan sarana dan 

pra sarana, perencanaan, pengawasan, pendanaan, maka persoalan 

madrasah menjadi ringan, (Wawancara, 12 Juli 2002).  

 

Demikiam juga mereka melihat bahwa untuk memulai satu langkah 

dalam memajukan madrasah maka pemerintah harus merumuskan perencanaan 

dan kebijakan daerah yang memposisikan madrasah agar berkualitas sama 

dengan sekolah negeri. Dalam arti perhatian kepada negeri minimal harus sama 

dengan perhatian kepada madrasah. Atau pemerintah harus terlibat penuh 

dalam penyelenggaraan sekolah madrasah.  Karena pendidikan dalam era 

otonomi daerah mencakup seluruh aktifitas kependidikan baik yang dilakukan 

oleh swasta dan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah selaku 

pelaku dan pelaksana otonomi, (Wawancara, Mukhlis Hannan, Kepala Diknas, 

15 Juli 2002).  

Memang selama ini madrasah terlihat berjalan sendiri, sehingga tidak 

mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah. H.M. Tsabit Nadjmuddin 

mengatakan bahwa : "kami selaku pembina madrasah swasta sudah kesekian 

kali  mengajukan proposal rencana pembiayaan sekolah madrasah kepada 
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pemerintah daerah Tk II Kabupaten Polmas, tapi tidak pernah mendapat 

jawaban, (Wawancara, 17 Juli 2002)".  

Dari pernyataan ini penulis mencoba memahami bahwa hal itu terjadi 

karena tidak adanya program terpadu dalam melihat pendidikan di daerah 

sehingga kordinasi antara instansi yang terkait dengan perencanaan pendidikan 

tidak berjalan. Kepala Diknas Pendidikan Kabupaten Polmas mengatakan: 

Ada banyak dana yang kami dapat berikan kepada Departemen Agama 

guna membantu sekolah-sekolah madrasah. Hanya saja selama ini pihak 

Diknas tidak pernah mendapat data yang akurat tentang kondisi 

madrasah di Kabupaten Polmas, (Wawancara, 15 Juli 2002).    

  

          Oleh karena itu bentuk kebijakan yang harus dilakukan  diantara pelaku 

dan pelaksana pendidikan adalah mengeluarkan peraturan tentang 

“Pengelolaan Terpadu”.  Model seperti ini kelak akan melahirkan perencanaan 

secara matang, sistematik, terprogram. Satu contoh, Diknas kabupaten 

bertanggung jawab dalam membina mata pelajaran umum pada semua sekolah 

(Sekolah umum dan madrasah). Departemen Agama bertanggung jawab dalam 

membina kurikulum pendidikan agama dan kegiatan extra kurikuler yang dapat 

menunjang sikap beragama pada siswa. Pemda menyiapkan sarana dan pra 

sarana pendidikan. Lembaga swasta dan masyarakat membentuk “yayasan 

dana wakaf” pada setiap madrasah.  

         Bentuk-bentuk partisipasi stakeholders yang dikemukakan oleh nara 

sumber di atas, adalah jalan bagi pelaku dan pelaksana pendididikan dalam 
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mewujudkan otonomi PAI. Memang keberadaan madrasah sangat bergantung 

pada partisispasi seluruh komponen masyarakat, hal ini karena madrasah lahir 

dan berkembang dari masyarakat, sehingga partisipasi  yakni mengembalikan 

madrasah pada ibunya menjadi syarat utama dalam mewujudkan otonomi PAI.    

           Bagi semua kalangan, tentu akan dapat merasakan manfaat dari bantuan 

pemerintah,  swasta dan masyarakat dalam memajukan PAI. Kalau selama ini 

wajah madrasah terkesan tidak berkualitas karena kurangnnya sarana 

pendidikan dan pinggirian karena siswanya umumnya dari masyarakat tidak 

mampu, maka dengan pendekatan pengelolaan terpadu otomatis madrasah 

akan menjadi fokus perhatian kita semua. Kepala Diknas Kab. Polmas Mukhlis 

Hannan mengatakan bahwa: "dengan pengelolaan terpadu maka madrasah 

akan memasuki era baru yakni era karena kualitas madrasah akan dapat sama 

dengan sekolah-sekolah umum (Wawancara, 15 Juli 2002)". 

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mulai dari SKB Tiga 

Menteri tentang status madrasah yang sama dengan sekolah umum sampai 

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang MI, MTs dan MA 

sebagai pendidikan yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan 

Departemen Agama, ternyata tidak mampu merubah wajah masyarakat dalam 

melihat PAI. Masalahnya bagaimana agar masyarakat, lembaga swasta 

kembali  mengelolan PAI yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, 

sehingga citra PAI bukan karena UU atau pemerintah melainkan perhatian 
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masyarakat dalam melihat PAI sebagai lembaga pendidikan alternatif. Tsabit 

Nadjmuddin selaku Kakandepag Polmas mengatakan bahwa  

         Masalah PAI adalah masalah lembaga swasta dan masyarakat sebagai 

pemilik.  Jika masyarakat, lembaga swasta dan pemerintah melakukan 

kerja sama dengan baik sesuai fungsi masing-masing, maka  manfaatnya 

langsung dapat dirasakan, ketimbang menunnggu perubahan UU atau 

semacamnya (Wawancara, 17 Juli 2002). 

 

Munir Rasyid berpendapat:  

 

bahwa kalau pemerintah benar-benar memberlakukan pengelolaan 

terpadu pada madrasah, maka tentu mekanisme kerja para pelaku dan 

pelaksana harus diatur sesuai kewenangan agar fungsi-fungsi  

akuntabilitas organisasi berjalan dengan baik. Demikian juga  

kewenangan pengawasan  juga akan berjalan  antara pelajaran eksakta 

dan ilmu agama dan itu  sangat bermanfaat pada sekolah madrasah. ( 

Wawancara, Pengawas Pendais, 25 Juli 2002).  

 

Memang diakui bahwa mutu pelajaran eksakta pada madrasah sangat 

tertinggal (Wawancara. Abu Bakar, Kasi Perguruan Islam Depag Polmas), oleh 

karena itu dengan pengelolaan terpadu maka siswa madrasah akan 

mendapatkan pelajaran eksakta dari guru-guru umum, dan itu akan sangat 

bermanfaat.  

           Demikian juga masalah dana  dan sarana pendidikan menjadi masalah 

abadi yang di hadapi PAI. Selama ini madrasah sangat tergantung pada 

sumbangan pemerintah dan bantuan para dermawan, dermikian juga 

pemerintah hanya memberikan bantuan insidentil (tidak terprogram), Di sisi 

lain yayasan yang menaungi madrasah selaku badan pengelola tidak 
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memperhatikan kondisi madrasah. Dana pengelolaan hanya bersumber dari 

pembayaran BP3, itu-pun bagi siswa yang mampu.  H. Kahar Masbi, pemerhati 

madrasah mengatakan  

Hampir kita tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk madrasah . Kita 

mengurusi, rasanya tidak ada orang yang peduli dengan keadaan 

madrasah. Mudah-mudahan pengelolaan terpadu dengan dana yang 

bersumber dari APBD, zakat, infaq masyarakat Islam, partisipasi aktif 

pemerintah dan masyarakat Islam itu kelak bermanfaat bagi masa depan 

madrasah (Wawancara,  Tokoh masyarakat, 27 Juli 2002).  

 

Madrasah di Kabupaten Polmas didirikan lembaga swasta dan 

masyarakat, dimana kondisinya  sangat memprihatinkan. Sebutan madrasah, 

asosiasi masyarakat adalah sekolah tidak berkualitas, pinggiran, gedung semi 

permanen, tidak mendapat perhatian dari pemerintah, tidak laku di masyarakat. 

Asosiasi ini menjadi keniscayaan karena dua hal. Pertama, pengelolaan 

madrasah yang tidak profesional. madrasah berjalan sendiri, oleh pengurus 

sendiri, atau para guru tanpa pengurus. Kedua, madrasah tidak memiliki 

sumber dana pengelolan yang tetap selain SPP siswa. Oleh karena itu dengan 

adanya bentuk-bentuk partisipasi  stakeholders  terhadap madrasah, yang 

dimulai dari perubahan kebijakan yang bersifat institusional sampai bantuan 

sarana dan parasarana pemerintah yang ditambah dengan partisipasi aktif 

masyarakat secara umum dalam memberikan dana, maka manfaatnya akan 

mampu mewujudkan sekolah madrasah yang berkualitas dan mandiri 

sebagaimana harapan kita semua. 
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                Konsep partisipatif menjadi issu yang mengemuka ditengah pelaksanaan 

otonomi daerah. Sebagai sebuah konsep buttom-up yang menekankan pada 

pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, tentu 

memerlukan proses dan adapatasi sosiologis, oleh karena diperhadapkan pada 

tatanan kehidupan masyarakat yang terbangun atas konsep sentralis-

strukturalis non dialogis sebagai hasil pembangunan masa pemerintahan Orde 

Baru.  

Konsep patisipatif mengedepankan “peran kemitraan dan kesejajaran” 

dengan tanggung jawab bersama diantara pelaku dan pelaksana. Sebagai 

konsep baru tentunya akan banyak mengalami hambatan pelaksanaan. 

Mengingat konsep ini mengubah proses birokrasi  secara revolusiner, baik 

menyangkut fungsi-fungsi menajemen maupun penambahan struktur baru 

dalam pemerintahan daerah. Terlebih menyangkut kualitas sumber daya 

manusia sebagai pelaku dan pelaksana. Mengingat SDM menjadi kunci 

keberhasilan pembangunan, baik dalam pemeritahan sebagai fasilitator, 

motifator yang harus manpu mengakses informasi dan aspirasi masyarakat 

secara baik, maupun masyarakat, lembaga swasta  sendiri sebagai mitra kerja 

pemerintah. Kualitas sumber daya sebagai pelaku dan pelaksana beserta posisi 

dan wewenang yang dijalangkan masing-masing pelaku dan pelaksana, 

tentunya dalam prosesnya akan terbangun akuntabilitas yang dapat dipercaya 

oleh semua pihak.  Sebagai sebuah konsep baru  memerlukan proses 

penyesuaian secara bertahap, oleh karena sesuatu yang baru, pasti terjadi 
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benturan-benturan kepentingan. Drs. Abu Bakar mengatakan: "ibarat tiga anak 

kecil dari latar belakang yang berbeda pasti menimbulkan peran kepentingan 

dan gesekan-gesekan psikologi. Yang jelas kita bekerja untuk ummat 

(Wawancara, Kasi pergurais Depag Polmas, 20 Juli 2002)".  

Menurut beliau beberapa keadaan yang akan muncul adalah, suasana 

membangun pikiran dan perasaan agar visi dan misi kita sama. Saling percaya 

antara satu dengan yang lain. Saling memposisikan sesuai fungsi masing-

masing. Yang paling penting adalah merumuskan konsep kerja. Rahimin 

Razak,  mengatakan : 

Kita akan banyak menemukan hambatan-hambata psikologis dalam 

merumuskan konsep kerja, karena kita berasal dari latar belakang yang 

berbeda, walaupun hal itu akan dapat diatasi dengan menumbuhkan 

saling kepercayaan (Wawancara, Pengawas Pendais, 12 Juni 2002).  

 

Konflik kepentingan adalah keadaan yang akan terjadi jika para pelaku 

dan pelaksanan pendidikan masing-masing tidak manpu menerima dan 

memahami fungsi-fungsi pelaku partisipasi sesuai yang diberikan. Oleh karena 

itu adaptasi sosioligis tetap menjadi perhatian semua pihak. 

            M. Anas K, mengatakan : 

 

Kita ingin bersungguh-sungguh membangun kebersamaan dalam 

mengelola madrasah, dan kita berharap pengelolaan terpadu lebih 

berbentuk memberi bantuan fisik dan non fisik, melakukan kordinasi 

dan pengawasan dalam memberikan bantuan dana dan sarana. Bukan 

bentuk intervensi pemerintah terhadap sekolah madrasah. Madrasah 

tetap harus otonomi (Wawancara, 12 Juni 2002).  

.      
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Pemerintah sebagai pimpinan pelaksanaan otonomi pendidikan harus 

menjadi pionir dalam memfasilitasi pelaksanaan konsep ini, dan berusaha 

menghilangkan asumsi dalam melihat PAI sebagai pendidikan kelas dua. 

Kurangnya keseriusan pemerintah dalam memberdayakan madrasah melalui 

konsep partisipatif  akan menjadi hambatan psikologis masyarakat 

berpartisipasi secara penuh, sehingga konsep ini tidak serta merta dapat 

dilaksanakan, mengingat program pembangunan pemerintah lebih banyak 

diarahkan pada pembangunan fisik dan SDM aparat pemerintah. Bahar 

Djawahir Daud mengatakan 

Keterlibatan pemerintah dalam mengelola madrasah secara terpadu, 

mungkin susah berjalan dengan cepat. Kami di DPR selalu 

mengusulkan pentingnya  pemerintah memperhatikan pendidikan 

agama, akan tetapi jawabannya belum terlihat sampai sekarang. Mudah-

mudahan bila semua komponen menyuarakan konsep ini pemerintah 

dapat memperhatikan secara seriuas. Yang jelas kita belum melihat 

kemauan politik yang seriuas dari pemerintah daerah (Wawancara, 

Anggota DPR, F. Reformasi, 19 Juli 2002)    

D. Pembahasan 

        Terdapat istilah yang sering digunakan pemerintah dalam hal ini 

Departemen. Agama dalam menunjuk model pengelolaan madrasah yaitu 

“Pendidikan Agama Terpadu”. 

Istilah ini mengembangkan tiga prinsip: Keterpaduan dalam 

penyelenggaraan, proses dan materi. Dalam hal keterpaduan penyelenggaraan 
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dengan partisipasi stakeholders terutama masyarakat sebagai pemilik perlu 

dipahami  bahwa  pendidikan agama dimasyarakat menjadi satu paket dan 

tanggung jawab bersama dengan pendidikan agama dalam masyarakat, 

sekaligus keduanya menjadi tiang penyangga terselenggaranya  pendidikan 

agama secara baik (Saredjo, 1999).  Lebih lanjut Saredjo mengatakan, 

partisipasi stakeholders terutama masyarakat Islam dengan pihak keluarga 

dalam penyelenggaran pendidikan agama dirasakan semakin penting karena 

alasan-alasan sosiologis sebagai berikut : 

1.  Perguruan agama Islam tidak manpu melaksanakan pendidikan 

agama secara baik karena keterbatasan tenaga guru, dana 

penyelenggaraan. Untuk mengatasi kefakuman tersebut maka 

pemerintah, terutama masyarakat dan orang tua harus berpartisipasi 

agar anak didik (generasi muda Islam) mendapatkan pendidikan 

agama secara baik. 

2.  Pendidikan agama pada dasarnya adalah inheren  dengan 

pembentukan perilaku. Dalam hali ini guru, pemerintah, masyarakat 

dan orang tua sangat menentukan “Role model” atau keteladanan 

bagi semuanya dalam pembentukan perilaku dan watak di lingkungan 

masyarakat dan keluarga. 

3. Pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat sebagai “side 

effect” dari arus globalisasi dan kemajuan teknologi terus melanda 

generasi muda kita. Dalam menangkal pengaruh itu  mutlak 
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diperlukan kerjasama dan partisipasi dari  masyarakat selaku 

konsumen.   

         Berdasarkan hasil penelitian di atas,  di bawah ini akan dikemukakan 

bentuk-bentuk partisipasi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat, 

manfaat  dan hambatan partisipasi  dalam rangka otonomi perguruan agama 

Islam. 

1. Pemerintah, a), Perda "manajemen terpadu" dengan difersifikasi 

program. Dalam hal ini pemerintah perlu menata secara institusional 

madrasah agar dapat mengikuti kualitas sekolah-sekolah negeri. 

Pendidikan dalam era otonomi daerah mencakup seluruh aktifitas 

kependidikan baik yang dilakukan oleh swasta. b) Perda alokasi dana 

yang bersumber dari APBD. c), Menjadi pengurus dan pengelola 

madrasah. d), Kepengawasan pelaksanaaan pendidikan di madrasah 

harus dilaksanakan secara terpadu Diknas dan Depag bersama Pemda,  

dan e), Paket penataran guru-guru madrasah khusunya dalam mata 

pelajaran eksakta sesuai tingkatangnya. f), Menjadi fasilitator dalam 

mendirikan  lembaga dana mandiri yang bersumber dari zakat, infaq dan 

shadaqah masyarakat Islam. 

2. Lembaga swasta. a), lembaga swasta diharapakan menjadi pengurus dan   

pengelola madrasah, bersama pemerintah dan masyarakat. b), 

Memberikan bantuan fisik dan non fisik. c), Menjadi pengelola 
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madrasah sesuai fungsi dan kewenangannya. d), Membangun yayasan 

dana wakaf. e), membuat usaha-usaha produktif  yang dikelola oleh 

koperasi atau BMT. 

3. Masyarakat, a), Menjadi pengurus dan pengelola madrasah,  b), 

memberi bantuan fisik dan non fisik, c), menyalurkan zakat, infaq dan 

shadaqah kepada yayasan wakaf madrasah.  

Masyarakat adalah ibu kandung perguruan agama Islam, sehingga 

memposisikan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku (stakeholders) adalah 

upaya alokasi posisional dalam meberdayakan madrasah. Inilah keadaan yang 

dirasakan para guru-guru madrasah MTs. As’adiyah dan MIS DDI Tinambung, 

setelah para tokoh pemrakarsanya meninggal, seirama dengan itu, madrasah 

semakin kehilangan akses sosialnya. Berdasarkan pengamatan Nurdin Hamma, 

Tokoh pendidikan agama bahwa hari demi hari madrasah semakin kehilangan 

akses sosialnya karena para pelakunya tidak punya visi kemasyarakatan, 

padahal masyarakat menjadi tempat lahirnya madrasah. 

Memang pengaruh masyarakat terhadap sekolah sebagai lembaga sosial 

terasa sangat kuat, dan berpengaruh terhadap para individu yang ada dalam 

lingkungan sekolah. Masyarakat sebagai lingkungan sekolah merupakan 

potensi sosial yang sangat kompleks, terdiri dari berbagai macam tingkatan 

yang saling melengkapi. 
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Umumnya masyarakat akan memilih jalur pendidikan agama jika  

madrasah berhasil memperkenalkan program edukasi dan pengelolaan kepada 

dan bersama masyarakat. Jamaludddin Razak sebagai tokoh agama melihat 

masyarakat daerah kanang dan sekitarnya masih memilih jalur pendidikan 

madrasah bagi anak-anaknya. Masyarakat masih melihat madrasah sebagai 

pilihan, berkat hasil kerja pengurus sekolah dengan masyarakat Islam setempat  

Betapa tidak selain karena kesungguhan para guru juga tingginya 

perhatian masyarakat dalam melihat madrasah dalam wujud partisipasi 

masyarakat umum dalam bentuk sarana dan dana sekolah. Madrasah Ponpes 

AL. Ihsan ini memiliki banyak program kemasyarakatan sebagai bagian dari 

proses hubungan timbal balik antara madrasah dan masyarakat, sehingga 

terjalin hubungan kerja sama yang harmonis dengan melibatkan orang tua dan 

masyarakat serta berusaha meresponi isu-isu yang timbul dan menyelesaikan 

secara bersama. 

 Skema konsepsional yang bermanfaat dalam menganalisis hubungan 

antara masyarakat dengan sekolah  diperoleh dari Getzels (dalam 

Wahjosumidjo, (2001) yang telah mengamati dimensi-dimensi sekolah sebagai 

satu sistem sosial yang digambarkan ke dalam kerangka diagram pada    

gambar 4.  
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A.  Masyarakat                ciri-ciri kolektif                   norma, dsb. 

 

B.  institusi                      peranan                                Harapan 

                                                                                                             Perilaku 

C.  Perseorangan             Kepribadian                         Watak   

 

D.  Masyarakat               Ciri-ciri                                 Norma, dsb.                                                  

Gambar  4. Model masyarakat sekolah sebagai satu sistem sosial 

Masyarakat dan sekolah sebagai kelompok orang-orang yang ditandai 

dengan ciri-ciri kolektif, oleh Getzels membagi ke dalam beberapa taksonomi 

yang meliputi : masyarakat setempat(local community), masyarakat 

administratif sosial (social community), masyarakat instrumental (instrumental 

community), dan masyarakat idiologi (ideological community). Semua 

kelompok masyarakat mempunyai ciri-ciri kolektif ,mempunyai pengaruh yang 

sangat kuat secara terus menerus terhadap lingkungan sekolah dan pribadi-

pribadi yang ada dalam sekolah tersebut, yaitu : (1) rasionalitas dan efektifitas 

organisasi, (2) identifikasi dan efesiensi dari pada individu, dan (3) rasa 

keterikatan, kepuasan dan semakin kesejawatan dengan sekolah.  

Teori di atas menggambarkan,  masyarakat dan perseorangan  diikat 

oleh kesadraan kolektifitas yang bersumber pada norma masyarakat sebagai  

jalan dalam memenuhi kebutuhan baik secara individual maupun bersama. 
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Teori ini menjadi pisau analisis dalam melihat adanya saling ketergantungan 

masyarakat dalam memenuhi harapan baik secara perseorangan  maupun 

secara sosial. Posisi madrasah akan menjadi pranata sosial yang penting jika 

manpu memenuhi harapan masyarakat setempat. Iniah yang dimaksud dengan 

potensi lokal madrasah sebagai tempat pijak untuk berdiri. Pada konteks  inilah 

MTs As’adiyah Wonomulyo dan MIS DDI Tinambung  bahkan umumnya 

madrasah di Kabupaten Polmas kehilangan fungsi sosialnya sehingga 

ditinggalkan masyarakatnya sendiri. 

Tujuan pokok pengembangan hubungan madrasah dengan masyarakat 

setempat adalah untuk memungkinkan masyarakat dan orang tua berpartisipasi 

penuh dalam kegiatan pendidikan madrasah. Program efektif tentang hubungan 

kerja sama antara madrasah dan masyarakat mendorong orang tua terlibat ke 

dalam proses pendidikan  melalui kerja sama dengan para guru di dalam 

perencanaan program pendidikan, sehingga jalinan komunikasi dan 

keterlibatan meningkat, karena masyarakat secara dekat bekerja dengan para 

guru untuk mengawasi perkembangan sekolah dan siswa kedalam proses 

pencapaian tujuan dan nilai-nilai  pendidikan. Hasil wawancara  penulis 

bersama salah seorang guru madrasah Ponpes Al.Ihsan Kanang yang langsung 

merasakaan dan melihat  kondisi psikologi masyarakat  dalam membantu 

madrasah mengatakan bahwa:  
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Jika pemerintah menjadi sponsor yang dapat dilihat masyarakat dalam 

membantu madrasah, maka bantuan pemerintah berupa material tidak perlu 

ada, karena masyarakat akan memberikan segalanya. Kita dapat merasakan 

manfaat besar dari hubungan ini, oleh karena setiap saat kegiatan  

pembangunan madrasah selalu mendapat bantuan masyarakat. Di sisi lain 

akuntabilitas pelaksanaan pendidikan dan penggunaan bantuan senantiasa 

kita jaga dengan baik  (Wawancara, Muh. Adnan, 13 Agustus 2002). 

 

 Memang banyak penelitian menunjukan betapa perlunya 

pengembangan hubungan yang efektif antara sekolah dengan masyarakat. 

Berdasarkan hasil laporan hasil studi, ditemukan betapa penting ditegakkan 

interaksi positif antara sekolah keluarga dan masyarakat. 

Ada beberapa bukti yang dapat dilihat, yaitu : (1) Diketemukan, bahwa 

ada satu korelasi positif yang signifikan antara keterlibatan, kewibawaan 

masyarakat dan orang tua di dalam kegiatan sekolah dan keberhasilan peserta 

didik (Hobson, dalam Wahjosumidjo, 2001), (2) Apabila masyarakat dan orang 

tua dilibatkan ke dalam kegiatan sekolah, siswa menunjukan perkembangan 

penting dalam matematika, membaca dan seni bahasa (Brookover, dalam 

Wahjosimidjo, 2001), dan (3) Kemitraan yang dinamis antara sekolah dan 

masyarakat akan memperbaiki efektifitas sekolah dan memberikan konstribusi 

terhadap kualitas di dalam masyarakat secara keseluruhan (Danzberger, 1976) 

dalam Wahjosumidjo (2001). 

Studi lain menunjukan bahwa satu program efektif hubungan antara 

sekolah dan masayarakat setempat didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu : 

(1) Para siswa merupakan bagian kelompok manusia yang paling penting pada 

suatu sekolah. Mereka merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat 
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dan orang tua mereka, (2) Satu program efektif hubungan sekolah dengan 

masyarakat memerlukan kerja sama yang dekat dengan orang tua. Dalam hal 

ini partrisipasi dan kesukarelaan masyarakat, orang tua, kunjungan keluarga 

sekolah dan partisipasi kewibawaan orang tua di dalam pengambilan keputusan 

pendidikan, (3) Para staf sekolah perlu mempergunakan sumber-sumber 

pendidikan yang tersedia di dalam masyarakat. Praktek ini akan memperitinggi 

program pengajaran dan meningkatkan pengetahuan para staf tentang sumber-

sumber masyarakat, dan (4) Satu program hubungan antara sekolah dengan 

masyarakat melibatkan lebih banyak dari pada penggunaan sarana media. 

Komonikasi harus jelas, langsung dan berulang kali, tetapi penggunaannya 

tidak terdiri dari satu totalitas usaha hubungan antara masyarakat dengan 

sekolah. 

Asumsi-asumsi tersebut di atas akan diinkroprasikan ke dalam satu 

model yang memperlihatkan hubungan efektif antara sekolah dengan 

masyarakat untuk dijadikan satu produk proses analisis, komonikasi, 

keterlibatan dan penyelesaian isu-isu oleh pembuat kebijaksanaan sekolah, 

yaitu: (1) analisis, adalah suatu proses dimana isu-isu dari anggota masyarakat 

diidentifikasi dan dicari hubungannya satu sama lain, (2) komunikasi, proses 

interaksi antara sesama anggota masyarakat dan antar sekolah dengan anggota 

masyarakat, (3) keterlibatan, melalui proses tersebut anggota masyarakat 

memberikan konstribusi, sumber pendanaan kepada sekolah, dan (4) 
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penyelesaian, proses yang direncanakan untuk memecahkan persoalan dan 

untuk mengurangi konfik aktual dan potensial di antara keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

                                  Masyarakat wilayah       

                                       Masyarakat sekolah             

                                            Keluarga 

                             

                                            Siswa 

 Analisis                          Analisis 

 Komonikasi                    Komonikasi 

 Pemecahan                                                                     Pemecahan  

                                         Pengurus 

 

                                        Guru-guru 

                                       Kepala Sekolah 

                                            Pemerintah 

Gambar 5. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat 

Dalam Gambar 5 ditujukan satu program efektif tentang hubungan 

antara sekolah dengan masyarakat yang befokus pada pola interaksi dari orang-

orang seperti: Pemerintah, kepala sekolah, guru, lembaga swasta, kaitannya 

dengan siswa, keluarga, masyarakat sekolah dan masyarakat wilayah.  

PROGRAM  

PENGAJARAN 
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Asumsi teoretis di atas keadaanya sangat bertentangan dengan  realitas 

MTs. DDI Wonomulyo dengan MI DDI Tinambung yang terlihat berjalan 

sendiri sesuai keinginan kepala sekolah, tidak manpu membangun lingkungan 

masyarakat sebagai masyarakat sekolah yang dapat menjadi soko guru 

pelaksanaan pendidikan di madrasah, padahal Stakeholders pengurus sekolah 

merupakan mata rantai penting di antara hubungan sekolah  dengan 

masyarakat secara lebih luas. 

Bekisar kurang lebih 7 tahun saya mengajar di MIS DDI ini, sampai 

sekarang saya tidak tahu siapa yang paling harus bertanggungjawab 

mengurusi madrasah ini. Saya tidak tahu siapa pengurusnya, apa 

kegiataannya. Masyarakat juga tidak membantu, kami hanya sebatas 

mengajar bersama kepala sekolah (Wawancara, Hasiah, Guru MIS DDI, 

2 Oktober 2002). 

 

Oleh sebab itu apabila kualitas sekolah dan prosedur mengajar-mengajar 

akan ditingkatkan, maka dukungan intelekual, teknis dan material harus 

dimanfaatkan secara tepat yang bersumber dari masyarakat sebagai lingkungan 

sekolah yang paling strategis. Demikian pula masyarakat yang memberikan 

dukungan dalam pengembangan program perbaikan sekolah perlu diusahakan 

secara terus menerus.  

4. Manfaat partisipasi .a) Perda “Manajemen Terpadu” maka pengelolaan akan 

ditangani pemerintah (Diknas dan Depag), bersama lembaga swasta dan 

masyarakat secara terorganisir sesuai fungsi masing-masing. b), Perda 

“Manajemen Terpadu” adalah legitimasi dalam merumuskan kebijakann untuk 
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mendapatkan pengakuan pemerintah dan masyarakat. Partisipasi aktif 

pemerintah akan mengilangkan citra madrasah sebagai sekolah yang berbeda 

dengan sekolah umum. c). “Manajemen Terpadu” masyarakat akan 

berpartisipasi aktif  dalam pelaksanaannya, sehingga kebijaksanaan tersebut 

akan semaking sukses.  d). Akuntabilitas  pengelolaan madrasah akan berjalan 

baik, sehingga mendapat keparcayaan dan pengakuan dari masyarakat. Hasbi 

Hannan seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa selama ini saya tidak 

tahu infaq untuk madrasah akan diserahkan kemana ? pengurus  atau  siapa. e), 

Pengelolaan madrasah akan berkualitas karena monitoring atau model 

kepengawasan dilakukan secara terpadu, baik dari segi pelaksanaan kurikulum 

pendidikan umum, kurikulum agama,  f), status guru pada madrasah akan 

menjadi guru tetap sekolah, karena biaya pengelolaan berasal dari anggaran 

rutin. g), bantuan buku-buku paket pelajaran akan semaking banyak diberikan 

pada madrasah. h), bertambahnya fasilitas gedung, ruang belajar, ruang guru. 

i), meningkakan kinerja proses belajar mengajar. j),  Meningkatkan motivasi 

kerja guru dan belajar siswa. k), meningkatkan prestasi  siswa.    

5. Hambatan Partisipasi. a). Kurangnya rasa saling percaya  diantara para 

pelaku. Konsep partisipati sebagai model pengelolaan yang melibatkan 

pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat akan diperhadapkan pada satu 

keadaan baru, yakni satu visi dan missi dalam melihat masalah. Apresepsi 

untuk saling memberi dan menerima  agar terwujud saling pengertian dalam 
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posisi, wewenang dan tugas sebagai stakelholder sesuai fungsi masing-masing. 

Kondisi ini terkadang menjadi lahan perebutan untuk mendapatkan fungsi yang 

lebih strategis yang tentunya akan banyak melahirkan ketegangan-ketegangan 

yang bermuara pada krisis kepercayaan diantara para pelaku dan pelaksanan 

pendidikan. b). Jenis kepentingan yang tidak dapat dikompromikan. Konflik 

kepentingan adalah keadaan yang akan terjadi jika para pelaku dan pelaksanan 

pendidikan masing-masing tidak manpu menerima dan memahami fungsi-

fungsi pelaku partisipasi sesuai yang diberikan. Oleh karena itu adaptasi 

sosioligis tetap menjadi perhatian semua pihak. c). Perbedaan presepsi diantara 

pelaku mengenai bentuk, mekanisme serta proses partisipasi. Konsep 

partisipasi adalah sebuah pendekatan yang belum memiliki bentuk dan 

mekanisme, menuntut para pelaku dan pelaksana menyusun pedoman kerja 

pelaksanaan  yang memfungsikan seluruh unsur-unsur stakeholder atas  sistem 

administrasi yang baik. d). Tidak transparansi. Mengingat konsep partisipatif 

menjadi milik seluruh elemen, tentunya transparansi menjadi penting, agar 

akuntabilitas pengelolaan PAI mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai 

pelanggang pendidikan. e). Tidak manpu mengorganisasikan partisipasi.  

  Stakeholders sebagai pelaku dan pelaksana pendidikan harus 

menampilkan struktur kepengurusan yang menempatkan seluruh pelaku dan 

pelaksana pendidikan sesuai posisi dan fungsi secara proporsional yang dapat 

memuaskan semua pihak. Bila persoalan ini tidak tampil secara baik, maka 
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PAI akan kembali ke masalahnya sebagai lembaga pendidikan yang tertutup 

dan berjalan sendiri. Persoalan ini menjadi penting agar semangat partisipasi 

dapat berjalan secara terorganisir. 

             

6. Kurangnya kemauan politik pemerintah dan masyarakat.      

Pemerintah sebagai pimpinan pelaksanaan otonomi pendidikan harus 

menjadi pionir dalam memfasilitasi pelaksanaan konsep ini, dan berusaha 

menghilangkan asumsi dalam melihat PAI sebagai pendidikan kelas dua. 

Kurangnya keseriusan pemerintah dalam memberdayakan madrasah melalui 

konsep partisipatif  akan menjadi hambatan psikologis masyarakat 

berpartisipasi secara penuh.  

Sebagaimana yang disampaikan Bahar Djawahir bahwa konsep ini tidak 

serta merta dapat dilaksanakan, mengingat program pembangunan pemerintah 

lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan SDM aparat pemerintah.  
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                                                          BAB V 

 

 

 

                                                    A. Kesimpulan 

 

1.  Lembaga Perguruan Agama Islam yang diselenggarakan dalam bentuk 

sekolah madrasah memiliki masalah diantaranya. Pertama, masalah 

institusional.  Swasta adalah status yang banyak di miliki  madrasah. 

Kedua, Madrasah tidak berkualitas. Ketiga, kurangnya fasilitas pendidikan. 

Model dualisme pengelolaan madrasah telah banyak menimbulkan masalah, 

khususnya disekitar struktur  dan mekanisme pangelolaan. Ke-empat, 

Madrasah tidak memiliki sumber dana  yang tetap selain pungutan SPP 

setiap bulan.  

2.   Partisipasi adalah sebuah pendekatan konsep dalam mereposisi madrasah 

yang melibatkan stakeholders yakni pemerintah, lembaga swasta dan 

pemerintah. 

3. Bentuk-bentuk partisipasi pemerintah adalah, perda manajemen terpadu, 

perda alokasi dana APBD, c), Menjadi pengurus dan pengelola madrasah. 

d),Kepengawasan pelaksanaaan pendidikan di madrasah harus dilaksanakan 

secara terpadu Diknas dan Depag bersama Pemda, e), Paket penataran guru-

guru madrasah khusunya dalam mata pelajaran eksakta sesuai 
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tingkatangnya. f), Menjadi fasilitator dalam mendirikan  lembaga dana 

mandiri yang bersumber dari zakat, infaq dan shadaqah masyarakat Islam,    

4. Lembaga swasta. a), lembaga swasta diharapakan menjadi pengurus dan   

pengelola madrasah, bersama pemerintah dan masyarakat. b), Memberikan 

bantuan fisik dan non fisik. c), Membangun yayasan dana wakaf. d), 

membuat usaha-usaha produktif  yang dikelola oleh koperasi atau BMT. 

5. Masyarakat, a), Menjadi pengurus dan pengelola madrasah,  b), memberi 

bantuan fisik dan non fisik, c), menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah 

kepada yayasan wakaf madrasah.  

6.  Manfaat partisipasi, a) Perda “Manajemen Terpadu” maka pengelolaan 

akan ditangani pemerintah (Diknas dan Depag), bersama lembaga swasta 

dan masyarakat secara terorganisir sesuai fungsi masing-masing. b), Perda 

“Manajemen Terpadu” adalah legitimasi dalam merumuskan kebijakann 

untuk mendapatkan pengakuan pemerintah dan masyarakat. Partisipasi aktif 

pemerintah akan menghilangkan citra madrasah sebagai sekolah yang 

berbeda dengan sekolah umum. c). “Manajemen Terpadu” masyarakat akan 

berpartisipasi aktif  dalam pelaksanaannya, sehingga kebijaksanaan tersebut 

akan semaking sukses.  d). Akuntabilitas  pengelolaan madrasah akan 

berjalan baik, sehingga mendapat keparcayaan dan pengakuan dari 

masyarakat. e), Pengelolaan madrasah akan berkualitas karena monitoring 
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atau model kepengawasan dilakukan secara terpadu, baik dari segi 

pelaksanaan kurikulum pendidikan umum, kurikulum agama,  f), status 

guru pada madrasah akan menjadi guru tetap sekolah, karena biaya 

pengelolaan berasal dari anggaran rutin. g), bantuan buku-buku paket 

pelajaran akan semaking banyak diberikan pada madrasah. h), 

bertambahnya fasilitas gedung, ruang belajar, ruang guru. i), meningkakan 

kinerja proses belajar mengajar. j),  Meningkatkan motivasi kerja guru dan 

belajar siswa. k), meningkatkan prestasi  siswa.    

7. Hambatan Partisipasi. a). Kurangnya rasa saling percaya  diantara para 

pelaku. b). Jenis kepentingan yang tidak dapat dikompromikan. c). 

Perbedaan presepsi diantara pelaku mengenai bentuk, mekanisme serta 

proses partisipasi. d). Tidak transparansi. e). Tidak manpu 

mengorganisasikan partisipasi. 

                                             B. Saran  

1. Hendaknya pihak pengurus yayasan melakukan restrukturisasi model 

penyelenggaraan madrasah dari yayasan kepada model penyelenggaraan 

secara terpadu, agar madrasah menjadi milik bersama di atas tanggung 

jawab bersama. 

2. Hendaknya pemerintah menjadi lokomotif dalam membantu sekolah 

madrasah dengan menetapkan anggaran yang bersumber dari APBD, 
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sekaligus menjadi motifator dalam membentuk lembaga dana mandiri yang 

bersumber dari zakat, infaq, shadaqah masyaralat Islam. 

3. Hendaknya lembaga swasta dan masyarakat harus berpartisipasi penuh 

dalam memberdayakan sekolah madrasah dengan cara menjadi pengurus, 

donatur, sekaligus menjadi pelaku dalam membentuk “yayasan wakaf 

madrasah”.  
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19  Nama  : Nurdin Hamma 

      Umur  : 63 Tahun 

      Pekerjaan   : Tokoh Masyarakat 

 

20.  Nama    : H. Bahar Djawahir 

       Umur   : 42 Tahun 

       Pekerjaan       : Anggota DPRD Kab. Polmas 

 

21.  Nama     : Drs. Hasbi Hannan 

       Umur   : 42 Tahun 

       Pekerjaan  : Tokoh Agama                                       
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk-bentuk, manfaat dan hambatan partisipasi 

pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan otonomi Perguruan agama Islam di 
Kabupaten Polmas.     

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan  (1) mereduksi data (2) 
menyajikan data  (3) menarik kesimpulan.  

Perguruan Agama Islam adalah lembaga pendidikan agama yang lahir dari rahim 
masyarakat yang mendapat pengakuan dari pemerintah, baik dalam status maupun fungsinya yang 
sama dengan sekolah-sekolah negeri. Dalam perkembangannya madrasah ini menjadi sekolah 
yang kurang diminati masyarakat karena kualitasnya berbeda dengan sekolah umum. Terdapat 
dua masalah yang dihadapi sekolah-sekolah madrasah (1). Tidak ada sumber dana tetap dalam 
penyelenggaraan madrasah. (2) Model pengelolaan yang tidak partisipatif.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 
mengatur perihal desentralisasi pendidikan, tentunya akan memperkuat posisi madrasah sebagai 
sekolah yang lahir dari masyarakat untuk masyarakat, sepanjang pengelolaannya dikembalikan 
kepada masyarakat bersama pemerintah dan lembaga swasta sebagai stakeholders (pelaku dan 
pelaksana pendidikan). Konsep Partisipatif stakeholders adalah sebuah pendekatan untuk 
mereposisi model pengelolaan sekolah madrasah agar dapat akseleratif dengan sekolah -sekolah 
lain.  

 
                                                     ABSTRACT  

 
This research aimed at studying the forms, advantages, and obstacles, related to the 

participation of government, private sectors, and community in establishing the autonomy of 
Islamic Educational Institution in the Regency of Polmas.  

This research was a qualitative one that collected data by means of interviews, 
observation, and documentation studies. The procedure of data analysis was (1) data reduction, 
(2) data presentation (3) drawing conclusion. Islamic Educational Institutions were educational 
institution dealt with religion, which were established by communities and endorsed by 
government; both their statuses and functions were equal to the public schools. In the 
development of the madrasah, Islamic Educational Institutions, the communities’ appreciations 
became less and less due to their quality were different from public schools. There were two 
problems faced by the madrasah, (1) there were no permanent supporting funds to organize these 
schools (2) the management model was not participatory oriented.  

The Act No. 20 2003 about National Educational System that regulates the educational 
decentralization should strengthened the position of madrasah as schools established by 
communities for communities as far as their management were returned to communities together 
with the government and private institutions as stakeholders, the ones that create and organize the 
education The stakeholders participation concept is an approach to reposition the management 
model of madrasah in order that they could accelerate their improvement para llel to other schools.  

                                                
*)

  Artikel hasil penelitian tesis untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada PPs. UNM. 
**)

 Mahasiswa PPs. UNM Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Sosiologi.  
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PENDAHULUAN 

Perguruan Agama Islam dalam sejarah pendidikan di Indonesia dipahami 

sebagai ciri khas  yang berlatar belakang keagamaan, juga batasan yang 

ditetapkan  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional sebagai berikut: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (USPN, 2003).  

 

Pengertian konsep di atas secara terperinci dikemukakan oleh Soejoeti 

(1986), pertama, baik pendirian maupun penyelenggaraanya didorong oleh 

hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam. 

Konteks ini, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan 

direalisasikan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kedua, fokus pendidikan  

memberikan perhatian tentang ajaran Islam sebagai obyek bidang studi yang 

diselenggarakannya. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua 

pengertian di atas, Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan sebagai bidang 

studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakannya.  

Menyimak isi Undang-Undang tampak jelas, bahwa pendidikan Islam di 

Indonesia sebagai sistem pendidikan nasional telah mencita-citakan 

terbentuknya Insan Kamil atau muslim paripurna, dimana secara implisit  

menceminkan ciri-ciri kualitas manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana 
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yang digambarkan di atas. Tentu saja apa yang digambarkan sebagai yang 

ideal masih sangat abstrak secara umum, sehingga  dalam praktek pendidikan 

harus dilakukan substansiasi agar operasional yang harus dilakukan secara 

bertahap. 

Melihat konteks visi dan misi pendidikan Islam di Indonesia yang secara 

khusus diselenggarakan oleh Lembaga-lembaga Perguruan Agama Islam 

(selanjutnya disingkat PAI) dalam bentuk madrasah dan pondok pesantren. 

Perkembangannya banyak menghadapi masalah kelembagaan baik dari segi 

fungsi  edukasi maupun dari segi model pengelolaan, sehingga terlihat tidak 

terselenggara dengan baik bahkan tidak berkualitas bila dilihat dari segi aspek -

aspek determinan pendidikan, bahkan tidak  responsif terhadap tuntutan saat 

ini (Fadjar, 1989). Keadaan ini membuat masyarakat tidak tertarik memasukan 

anaknya dalam lembaga PAI. Bagi sebagian para ahli, PAI telah tersisih dari 

sistem pendidikan nasional (Tilaar, 2000).  

Berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan untuk 

mengembalikan citra dan ketertinggalan PAI dalam memasuki mainstrem 

pendidikan nasional, terlihat adanya usaha dimulai dengan terbitnya SKB 3 

Menteri 24  Maret 1975 pada peningkatan mutu, status, kurikulum   pendidikan  

yang harus sama dengan sekolah-sekolah umum.  Undang-Undang Pendidikan 

No 20 Tahun 2003, sampai realisasi PP No. 28 Tahun 1990, Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan No. 0487/U/1992 

Tahun 1992 dan No. 054/U/1993 yang menetapkan bahwa MI, MTs dan MA 

wajib memberikan mata pelajaran yang sama dengan SD/SLTP dan SMU 

(Rahim, 2001). Undang-undang di atas  merupakan jaminan secara yuridis 
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kelembagaan akan kelanjutan eksistensi PAI ke depan, namun rentang waktu 

yang cukup panjang, ternyata PAI belum dapat bangun dari tempat tidurnya. 

Di sisi lain, justru melahirkan rasa kehawatiran baru sekitar kelanjutan 

eksistensi lembaga ini, mengingat model pengelolaan sekolah sangat 

problematik antara pola penanganan Departemen Agama selaku pembina 

melalui pengangkatan  kepala dan guru sekolah negeri yang berhadapan 

dengan pengurus yayasan sebagai pemilik sekolah. Muncul banyak hal, terjadi 

tarik menarik  kepentingan antara keduanya, ibarat rel kereta api berjalan 

sama-sama, namun tidak dapat dipertemukan. Kurangnya pengangkatan guru-

guru baru Departemen Agama yang akan ditempatkan, sementara usia pengajar 

umumnya memasuki usia purna bakti. Diperkirakan tiga sampai lima tahun 

kedepan, bila lembaga ini tidak mendapat bantuan  tenaga guru dari  

pemerintah, maka semuanya “akan mati”  (Dokumen, 2000). Salah satu 

kendalanya, tidak adanya sumber dana operasional pendidikan, selain 

pungutan SPP. Di sisi lain yayasan sebagai pemilik sekolah  umumnya 

dibentuk karena ingin menjaga kontinyuitas nilai-nilai tertentu  melalui 

lembaga  sekolah, walaupun tidak memiliki kesiapan secara organisasi dan 

finansial dalam menyelenggarakan pendidikan secara baik dan berkualitas, 

sehingga umumya PAI berjalan diantara dua karang terjal “hidup dan mati”.    

Kenyataan yang dapat dilihat menunjukan suatu “gap” yang sangat lebar 

antara lembaga-lembaga pendidikan lain seperti  SD, SMP dan SMA yang 

disebabkan faktor-faktor determinant yang kurang memadai, membuat PAI 

semakin terpinggirkan.  
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Hembusan kebijakan pemerintah melalui  Undang-Undang Otonomi 

Daerah No. 22 Tahun 1999 dan No 25 tentang perimbangan keuangan pusat 

dan daerah, yang memberi peluang dalam melaksanakan konsep 

“Desentralisasi Pendidikan”, sekaligus landasan tegas secara yuridis dalam 

merumuskan kerangka  konsep yang lebih strategis akan kelanjutan PAI baik 

dari segi model pengelolaan yang berbasiskan sekolah maupun segi 

kedudukannya  yang sepenuhnya harus dirancang secara senergis yang 

melibatkan  pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai stakeholders (pelaku 

dan pelaksana pendidikan). Dalam arti, "desentralisasi pendidikan" adalah 

wacana untuk menciptakan sebuah sekolah mandiri dan diminati masyarakat, 

dimana pada kerangka kerja, mutlak diperlukan perencanaan integratif melalui 

partisipasi stakeholders sebagai pilar perencanaan pembangunan pendidikan 

yang berwawasan makro dan bertindak mikro ke depan. Konsep "Manajemen 

Berbasis Sekolah" intinya adalah, mewujudkan partisipasi stakeholders 

pendidikan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sekaligus sebuah 

pendekatan strategis dari alokasi posisional untuk memberdayakan sekolah-

sekolah PAI yang dimulai dari kerelaan pihak pemilik sekolah melakukan 

"mitra" penyelenggaraan pendidikan secara bersama.  

Berbagai kajian yang telah dilakukan para ahli dan praktisi pendidikan di 

sekitar keberadaan PAI di antaranya, Malik Fajar dalam tulisannya "Madrasah 

dan Tantangan Modernitas". Rahim (2001) "Arah baru Pendidikan Islam di 

Indonesia". Keduanya adalah mantan petinggi Departemen Agama. Tulisan ini 

memberikan deskripsi secara umum tentang lemahnya posisi lembaga PAI 

sebagai sub-sistem pendidikan nasional, serta memberikan petunjuk 
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pengelolaan agar dapat akseleratif dengan sekolah lain. Demikian juga tulisan 

Halim (2000) dan Litbang Depag Sul-Sel (1999) yang hanya melihat kualitas 

PAI dalam angka dan data. Umumnya tulisan ini melihat bahwa usaha untuk 

meningkatkan peran dan fungsi madrasah, pemerintah dituntut memberi 

subsidi kepada madrasah yang sama dengan sekolah-sekolah negeri. Dalam 

kenyataanya, masalah ini menjadi  usulan "abadi" yang tidak akan pernah 

terpenuhi. Jika demikian bilakah posisi PAI akan abadi dengan ragam 

problemanya ?.  

  Oleh karena itu tingkat relevansi kajian ini , pertama, tulisan ini 

menawarkan sebuah konsep perlunya alokasi posisional PAI untuk tetap 

dipertahankan sebagai sekolah swasta dimana pengelolaannya diserahkan 

kepada masyarakat, pemerintah dan swasta sebagai stakeholders (pemilik dan 

pelaku) dalam merumuskan kerangka kerja secara bersama. Sebuah konsep 

untuk mengembalikan citra madrasah sebagai lembaga yang lahir dari dan 

untuk masyarakat. Kedua, Masyarakat Polewali Mamasa atau yang lebih 

dikenal masyarakat Mandar memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap 

eksistensi PAI. Masyarakat Mandar masih melihat sekolah agama sebagai 

pilihan pedidikan bagi anak-anaknya agar mampu mengetahui ajaran agama 

yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-sehari. Ketiga, Setting sosial  

masyarakat Mandar dipengaruhi nilai-nilai agama, sehingga sangat peka dalam 

memberikan bantuan dan sumbangan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, 

namun dalam banyak hal mereka tidak tahu sumbangan itu akan diserahkan 

kemana. Masyarakat menunggu kesungguhan   sekaligus akuntabilitas sekolah 

madrasah, dan hal itu kurang didapatkan pada lembaga perguruan agama Islam 

(Wawancara, Hasan Usman, 12 Maret 2002).                    
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Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajukan masalah yang berkisar:  

Bagaimana bentuk partisipasi stakeholders (pelaku dan pelaksana) pemerintah, 

masyarakat dan lembaga swasta dalam rangka otonomi perguruan agama 

Islam?. Bagaimana manfaat partisipasi stakeholders  dalam rangka otonomi 

peguruan agama Islam?. Faktor-faktor penghambat partisipasi stakeholders 

dalam mewujudkan otonomi perguruan agama Islam. 

Pada bagian lain dikemukakan kajian teori yang berhubungan dengan 

masalah penelitian . Teori yang dimaksud ialah yang mendasari penyusunan 

kerangka pikir. Pada tinjauan pustaka dibahas tentang, (1) Konsep partisipasi; 

(2) Perguruan agama Islam; (3) Otonomi Pendidikan.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksplorasi (penjejakan) yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Salah satu  pendekatan penelitian yang merupakan bagian 

dari deskripsi yang bertujuan mencari pemahaman yang lebih mendalam 

tentang objek sekaligus menguji dan mengembangkan suatu teori secara 

cermat (Papayungan, 1992). Kualitatif adalah penelitian yang bersifat 

eksploratif yang memiliki proses yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini dimulai dengan  adanya suatu masalah khusus yang  akan 

dijadikan sebagai obyek kajian.  

Sebagaimana konsep penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh 

Bogdan dan Taylor (dikutif Moleong, 2000) mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian  yang menghasilkan data deskriptif  

berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari orang yang dapat diamati. Penelitian 
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ini dilaksanakan di Kabupaten Polmas dengan obyek penelitian  Pertama, 

Perguruan agama Islam yakni: Madrasah Ibtidaiyah Swasta DDI Tinambung, 

Madrasah Tsanawiyah Swasta As’adiyah Cabang 7 Wonomulyo, Madrasah 

Aliyah Swasta Pondok Pesantren DDI Kanang. Pengambilan sampel ini 

menggunakan porposive sampling, cara pengambilan sampel dimana contoh 

diambil tanpa melakukan acak atau diambil secara sengaja oleh kerena datanya 

homogen. Kedua, Stakeholders dalam hal ini pejabat daerah selaku pelaku dan 

pelaksana pendidikan, (Bupati KDH TK. II Kab Polmas), Diknas (Kepala 

Dinas Kabupaten dan Kecamatan), Depag Kabupaten (Ka. Kandepag, Kep. 

Seksi Perguruan Agama Islam, Pengawas Pendais). Ketiga, Lembaga swasta 

(organisasi DDI Cabang Polmas) selaku yayasan pemilik pendidikan agama, 

Yayasan As’adiyah Cabang 7 Wonomulyo, tokoh masyarakat (Praktisi 

Pendidikan, mantan Pengawas dan kepala sekolah).  

Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan wawancara dan observasi. 

Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara langsung bebas dengan 

menggunakan taperecorder dan alat tulis  menulis sebagai alat bantu.  

Teknik analisis data  yang digunakan  dalam penelitian ini  adalah  dengan cara 

menata secara sistematis catatan hasil pengamatan data tertulis dan data tidak 

tertulis, serta memprediksi hasil wawancara sebagai data pendukung. Data 

yang telah terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian. 

Perkataan lain, teknik analisis data yang ditempuh yaitu: (1) mereduksi data, 

(2) menyajikan data, dan (3) menarik kesimpulan. Pemilihan teknik analisis ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif 

yang datanya meliputi semua bagian yang menjadi sarana dalam mewujudkan 

otonomi PAI. 
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HASIL PENELITIAN 

Terdapat istilah yang sering digunakan pemerintah dalam hal ini 

Departemen. Agama dalam menunjuk model pengelolaan madrasah yaitu 

“Pendidikan Agama Terpadu”. 

Istilah ini mengembangkan tiga prinsip: Keterpaduan dalam 

penyelenggaraan, proses dan materi. Dalam hal keterpaduan penyelenggaraan 

dengan partisipasi stakeholders terutama masyarakat sebagai pemilik perlu 

dipahami  bahwa  pendidikan agama di masyarakat menjadi satu paket dan 

tanggung jawab bersama dengan pendidikan agama dalam masyarakat, 

sekaligus keduanya menjadi tiang penyangga terselenggaranya  pendidikan 

agama secara baik (Saredjo, 1999).  Lebih lanjut Saredjo mengatakan, 

partisipasi stakeholders terutama masyarakat Islam dengan pihak keluarga 

dalam penyelenggaran pendidikan agama dirasakan semakin penting karena 

alasan-alasan sosiologis sebagai berikut :  

1.  Perguruan agama Islam tidak manpu melaksanakan pendidikan 

agama secara baik karena keterbatasan tenaga guru, dana 

penyelenggaraan. Untuk mengatasi kefakuman tersebut maka 

pemerintah, terutama masyarakat dan orang tua harus berpartisipasi 

agar anak didik (generasi muda Islam) mendapatkan pendidikan 

agama secara baik. 

2.  Pendidikan agama pada dasarnya adalah inheren  dengan 

pembentukan perilaku. Dalam hali ini guru, pemerintah, masyarakat 

dan orang tua sangat menentukan “Role model” atau keteladanan 

bagi semuanya dalam pembentukan perilaku dan watak di lingkungan 

masyarakat dan keluarga. 
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3. Pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat sebagai “side 

effect” dari arus globalisasi dan kemajuan teknologi terus melanda 

generasi muda kita. Dalam menangkal pengaruh itu  mutlak 

diperlukan kerjasama dan partisipasi dari  masyarakat selaku 

konsumen.   

Berdasarkan hasil penelitian,   di bawah ini akan dikemukakan bentuk-

bentuk partisipasi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat, manfaat  dan 

hambatan partisipasi  dalam rangka otonomi perguruan agama Islam.  

1. Pemerintah, a), Perda "manajemen terpadu" dengan difersifikasi program. 

Dalam hal ini pemerintah perlu menata secara institusional madrasah agar 

dapat mengikuti kualitas sekolah-sekolah negeri. Pendidikan dalam era 

otonomi daerah mencakup seluruh aktifitas kependidikan baik yang 

dilakukan oleh swasta. b) Perda alokasi dana yang bersumber dari APBD. 

c), Menjadi pengurus dan pengelola madrasah. d), Kepengawasan 

pelaksanaaan pendidikan di madrasah harus dilaksanakan secara terpadu 

Diknas dan Depag bersama Pemda,  dan e), Paket penataran guru-guru 

madrasah khusunya dalam mata pelajaran eksakta sesuai tingkatangnya. f), 

Menjadi fasilitator dalam mendirikan  lembaga dana mandiri yang 

bersumber dari zakat, infaq dan shadaqah masyarakat Islam.  g), 

Memberikan bantauan fisik beupa sarana gedung permanen.  

2. Lembaga swasta. a), lembaga swasta diharapakan menjadi pengurus dan   

pengelola madrasah, bersama pemerintah dan masyarakat. b), Memberikan 

bantuan fisik dan non fisik. c), Menjadi pengelola madrasah sesuai fungsi 
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dan kewenangannya. d), Membangun yayasan dana wakaf. e), membuat 

usaha-usaha produktif  yang dikelola oleh koperasi atau BMT.  

3. Masyarakat, a), Menjadi pengurus dan pengelola madrasah, b), memberi 

bantuan fisik dan non fisik, c), menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah 

kepada yayasan wakaf madrasah.  

Masyarakat adalah ibu kandung perguruan agama Islam, sehingga 

memposisikan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku (stakeholders) 

adalah upaya alokasi posisional dalam meberdayakan madrasah. Inilah 

keadaan yang dirasakan para guru-guru madrasah MTs. As’adiyah dan MIS 

DDI Tinambung, setelah para tokoh pemrakarsanya meninggal, seirama 

dengan itu, madrasah semakin kehilangan akses sosialnya. Berdasarkan 

pengamatan Nurdin Hamma, Tokoh pendidikan agama bahwa hari demi 

hari madrasah semakin kehilangan akses sosialnya karena para pelakunya 

tidak punya visi kemasyarakatan, padahal masyarakat menjadi tempat 

lahirnya madrasah. 

Memang pengaruh masyarakat terhadap sekolah sebagai lembaga sosial 

terasa sangat kuat, dan berpengaruh terhadap para individu yang ada dalam 

lingkungan sekolah. Masyarakat sebagai lingkungan sekolah merupakan 

potensi sosial yang sangat kompleks, terdiri dari berbagai macam tingkatan 

yang saling melengkapi. 

Umumnya masyarakat akan memilih jalur pendidikan agama jika  

madrasah berhasil memperkenalkan program edukasi dan pengelolaan 

kepada dan bersama masyarakat.  
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Masyarakat dan sekolah sebagai kelompok orang-orang yang ditandai 

dengan ciri-ciri kolektif, oleh Getzels membagi ke dalam beberapa 

taksonomi yang meliputi: masyarakat setempat(local community), 

masyarakat administratif sosial (social community), masyarakat 

instrumental (instrumental community), dan masyarakat idiologi 

(ideological community). Semua kelompok masyarakat mempunyai ciri-ciri 

kolektif, mempunyai pengaruh yang sangat kuat secara terus menerus 

terhadap lingkungan sekolah dan pribadi-pribadi yang ada dalam sekolah 

tersebut, yaitu : (1) rasionalitas dan efekti fitas organisasi, (2) identifikasi 

dan efesiensi dari pada individu, dan (3) rasa keterikatan, kepuasan dan 

semakin kesejawatan dengan sekolah.  

Teori di atas menggambarkan,  masyarakat dan perseorangan  diikat oleh 

kesadraan kolektifitas yang bersumber pada norma masyarakat sebagai  

jalan dalam memenuhi kebutuhan baik secara individual maupun bersama. 

Teori ini menjadi pisau analisis dalam melihat adanya saling 

ketergantungan masyarakat dalam memenuhi harapan baik secara 

perseorangan  maupun secara sosial. Posisi madrasah akan menjadi pranata 

sosial yang penting jika manpu memenuhi harapan masyarakat setempat. 

Iniah yang dimaksud dengan potensi lokal madrasah sebagai tempat pijak 

untuk berdiri. Pada konteks  inilah MTs As’adiyah Wonomulyo dan MIS 

DDI Tinambung  bahkan umumnya madrasah di Kabupaten Polmas 

kehilangan fungsi sosialnya sehingga ditinggalkan masyarakatnya sendiri.  

4.  Manfaat partisipasi. a) Perda “Manajemen Terpadu” maka pengelolaan 

akan ditangani pemerintah (Diknas dan Depag), bersama lembaga swasta 
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dan masyarakat secara terorganisir sesuai fungsi masing-masing. b), Perda 

“Manajemen Terpadu” adalah legitimasi dalam merumuskan kebijakann 

untuk mendapatkan pengakuan pemerintah dan masyarakat. Partisipasi 

aktif pemerintah akan mengilangkan citra madrasah sebagai sekolah yang 

berbeda dengan sekolah umum. c). “Manajemen Terpadu” masyarakat akan 

berpartisipasi aktif  dalam pelaksanaannya, sehingga kebijaksanaan tersebut 

akan semaking sukses. d). Akuntabilitas  pengelolaan madrasah akan 

berjalan baik, sehingga mendapat keparcayaan dan pengakuan dari 

masyarakat. e), Pengelolaan madrasah akan berkualitas karena monitoring 

atau model kepengawasan dilakukan secara terpadu, baik dari segi 

pelaksanaan kurikulum pendidikan umum, kurikulum agama,  f), status 

guru pada madrasah akan menjadi guru tetap sekolah, karena biaya 

pengelolaan berasal dari anggaran rutin. g), bantuan buku-buku paket 

pelajaran akan semaking banyak diberikan pada madrasah. h), 

bertambahnya fasilitas gedung, ruang belajar, ruang guru. i), men ingkatkan 

kinerja proses belajar mengajar. j),  Meningkatkan motivasi kerja guru dan 

belajar siswa. k), meningkatkan prestasi  siswa.    

5. Hambatan Partisipasi. a). Kurangnya rasa saling percaya  diantara para 

pelaku. Konsep partisipati sebagai model pengelolaan yang melibatkan 

pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat akan diperhadapkan pada satu 

keadaan baru, yakni satu visi dan misi dalam melihat masalah. Apresepsi 

untuk saling memberi dan menerima  agar terwujud saling pengertian 

dalam posisi, wewenang dan tugas sebagai stakelholder sesuai fungsi 

masing-masing. Kondisi ini terkadang menjadi lahan perebutan untuk 
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mendapatkan fungsi yang lebih strategis yang tentunya akan banyak 

melahirkan ketegangan-ketegangan yang bermuara pada krisis kepercayaan 

diantara para pelaku dan pelaksanan pendidikan. b). Jenis kepentingan yang 

tidak dapat dikompromikan. Konflik kepentingan adalah keadaan yang 

akan terjadi jika para pelaku dan pelaksanan pendidikan masing-masing 

tidak manpu menerima dan memahami fungsi-fungsi pelaku partisipasi 

sesuai yang diberikan. Oleh karena itu adaptasi sosioligis tetap menjadi 

perhatian semua pihak. c). Perbedaan presepsi diantara pelaku mengenai 

bentuk, mekanisme serta proses partisipasi. Konsep partisipasi adalah 

sebuah pendekatan yang belum memiliki bentuk dan mekanisme, menuntut 

para pelaku dan pelaksana menyusun pedoman kerja pelaksanaan  yang 

memfungsikan seluruh unsur-unsur stakeholder atas  sistem administrasi 

yang baik. d). Tidak transparansi. Mengingat konsep partisipatif menjadi 

milik seluruh elemen, tentunya transparansi menjadi penting, agar 

akuntabilitas pengelolaan PAI mendapat pengakuan dari masyarakat 

sebagai pelanggang pendidikan. e). Tidak manpu mengorganisasikan 

partisipasi. 

  Stakeholders sebagai pelaku dan pelaksana pendidikan harus 

menampilkan struktur kepengurusan yang menempatkan seluruh pelaku dan 

pelaksana pendidikan sesuai posisi dan fungsi secara proporsional yang dapat 

memuaskan semua pihak. Bila persoalan ini tidak tampil secara baik, maka 

PAI akan kembali ke masalahnya sebagai lembaga pendidikan yang tertutup 

dan berjalan sendiri. Persoalan ini menjadi penting agar semangat partisipasi 

dapat berjalan secara terorganisir.  
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Pemerintah sebagai pimpinan pelaksanaan otonomi pendidikan harus 

menjadi pionir dalam memfasilitasi pelaksanaan konsep ini, dan berusaha 

menghilangkan asumsi dalam melihat PAI sebagai pendidikan kelas dua. 

Kurangnya keseriusan pemerintah dalam memberdayakan madrasah melalui 

konsep partisipatif  akan menjadi hambatan psikologis masyarakat 

berpartisipasi secara penuh.  

Sebagaimana yang disampaikan Bahar Djawahir bahwa konsep ini tidak 

serta merta dapat dilaksanakan, mengingat program pembangunan pemerintah 

lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dan SDM aparat pemerintah.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Lembaga Perguruan Agama Islam yang diselenggarakan dalam bentuk 

sekolah madrasah memiliki masalah diantaranya. Pertama, masalah 

institusional.  Swasta adalah status yang banyak di miliki  madrasah. Kedua, 

Madrasah tidak berkualitas. Ketiga, kurangnya fasilitas pendidikan. Model 

dualisme pengelolaan madrasah telah banyak menimbulkan masalah, 

khususnya disekitar struktur  dan mekanisme pangelolaan. Ke-empat, 

Madrasah tidak memiliki sumber dana  yang tetap selain pungutan SPP setiap 

bulan.  

Partisipasi adalah sebuah pendekatan konsep dalam mereposisi 

madrasah yang melibatkan stakeholders yakni pemerintah, lembaga swasta dan 

pemerintah. 

Bentuk-bentuk partisipasi pemerintah adalah, perda manajemen terpadu, perda 

alokasi dana APBD, c), Menjadi pengurus dan pengelola madrasah. 
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d),Kepengawasan pelaksanaaan pendidikan di madrasah harus dilaksanakan 

secara terpadu Diknas dan Depag bersama Pemda, e), Paket penataran guru-

guru madrasah khusunya dalam mata pelajaran eksakta sesuai tingkatangnya. 

f), Menjadi fasilitator dalam mendirikan  lembaga dana mandiri yang 

bersumber dari zakat, infaq dan shadaqah masyarakat Islam, 4. Lembaga 

swasta. a), lembaga swasta diharapakan menjadi pengurus dan   pengelola 

madrasah, bersama pemerintah dan masyarakat. b), Memberikan bantuan fisik 

dan non fisik. c), Membangun yayasan dana wakaf. d), membuat usaha-usaha 

produktif  yang dikelola oleh koperasi atau BMT.  

Masyarakat, a), Menjadi pengurus dan pengelola madrasah,  b), 

memberi bantuan fisik dan non fisik, c), menyalurkan zakat, infaq dan 

shadaqah kepada yayasan wakaf madrasah.  

Manfaat partisipasi a) Perda “Manajemen Terpadu” maka pengelolaan 

akan ditangani pemerintah (Diknas dan Depag), bersama lembaga swasta dan 

masyarakat secara terorganisir sesuai fungsi masing-masing. b), Perda 

“Manajemen Terpadu” adalah legitimasi dalam merumuskan kebijakann untuk 

mendapatkan pengakuan pemerintah dan masyarakat. Partisipasi aktif 

pemerintah akan menghilangkan citra madrasah sebagai sekolah yang berbeda 

dengan sekolah umum. c). “Manajemen Terpadu” masyarakat akan 

berpartisipasi aktif  dalam pelaksanaannya, sehingga kebijaksanaan tersebut 

akan semaking sukses. d). Akuntabilitas  pengelolaan madrasah akan berjalan 

baik, sehingga mendapat keparcayaan dan pengakuan dari masyarakat. e), 

Pengelolaan madrasah akan berkualitas karena monitoring atau model 

kepengawasan dilakukan secara terpadu, baik dari segi pelaksanaan kurikulum 
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pendidikan umum, kurikulum agama,  f), status guru pada madrasah akan 

menjadi guru tetap sekolah, karena biaya pengelolaan berasal dar i anggaran 

rutin. g), bantuan buku-buku paket pelajaran akan semaking banyak diberikan 

pada madrasah. h), bertambahnya fasilitas gedung, ruang belajar, ruang guru. 

i), meningkakan kinerja proses belajar mengajar. j),  Meningkatkan motivasi 

kerja guru dan belajar siswa. k), meningkatkan prestasi  siswa.    

Hambatan Partisipasi. a). Kurangnya rasa saling percaya  diantara para 

pelaku. b). Jenis kepentingan yang tidak dapat dikompromikan. c). Perbedaan 

presepsi diantara pelaku mengenai bentuk, mekanisme serta proses partisipasi. 

d). Tidak transparansi. e). Tidak manpu mengorganisasikan partisipasi.  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka berikut ini peneliti 

memberikan saran, yaitu: (1) Hendaknya pihak pengurus yayasan melakukan 

restrukturisasi model penyelenggaraan madrasah dari yayasan kepada model 

penyelenggaraan secara terpadu, agar madrasah menjadi milik bersama di atas 

tanggung jawab bersama, (2) Hendaknya pemerintah menjadi lokomotif dalam 

membantu sekolah madrasah dengan menetapkan anggaran yang bersumber 

dari APBD, sekaligus menjadi motifator dalam membentuk lembaga dana 

mandiri yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah masyaralat Islam dan (3) 

Hendaknya lembaga swasta dan masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam 

memberdayakan sekolah madrasah dengan cara menjadi pengurus, donatur, 

sekaligus menjadi pelaku dalam membentuk “yayasan wakaf madrasah”.  
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