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IMPLEMENTASI PROGRAM MBS
DI
PROVINSI BALI
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Amanat UU No. 20/2003:
 Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan
standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen
berbasis sekolah/madrasah, (Pasal 51 ayat 1);
 Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran
serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi,
pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan
pendidikan, (Pasal 54 ayat 1);
 Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber,
pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan (Pasal 54 ayat 2).
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Fakta Empirik (hasil evaluasi program MBS) memberikan
dampak positif, antara lain:
1. peningkatan manajemen sekolah yang lebih
transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel;
2. peningkatan mutu pendidikan;
3. menurunnya tingkat putus sekolah;
4. peningkatan implementasi pembelajaran yang berpusat
pada siswa dengan strategi Pembelajaran Aktif,
Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM); dan
5. peningkatan peran serta masyarakat terhadap
pendidikan di Sekolah Dasar (SD).
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1. Meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar
MBS;
2. Menyiapkan tenaga Tim Pengembang MBS di tingkat
Kabupaten/Kota;
3. Meningkatkan partisipasi sekolah untuk pencapaian
8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).
4. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan,
khususnya di jenjang pendidikan dasar.
5. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam
pengendalian mutu pendidikan di Sekolah Dasar
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Kasikur

Pengawas

Kepsek

Kasikur

Pengawas

Kepsek
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1. In-Service I
Tempat: Hotel Puri Nusa Indah-Denpasar
Tanggal: 18-22 Agustus 2013
2. In-Service II
Tempat: Hotel Puri Nusa Indah-Denpasar
Tanggal: 7-11 Oktober 2013.
3. On-Service
Tempat: SD di 9 (sembilan) kab/kota di Prov. Bali
Tanggal: 6-11 November 2013
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Soft Skill:
1. Peningkatan pemahaman peserta terhadap kebijakan
pendidikan dan strategi implementasi MBS-SD di Prov. Bali;
2. Peningkatan pemahaman peserta terhadap kebijakan
pendidikan dan strategi implementasi MBS-SD Dit. PSD
3. Peningkatan pemahaman peserta terhadap materi dan
substansi 7 komponen MBS;
4. Peningkatan pemahaman peserta terhadap informasi
Kurikulum 2013;

Hard Skill:
1. Program RTL Kab/Kota;
2. Identifikasi permasalahan terkait 7 komponen MBS dan
solusinya;
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Kurikulum dan
Kegiatan
Pembelajaran

 Pelaksanaan pembelajaran masih didominasi
dengan metode ceramah.
 Model pembelajaran guru masih bersifat
konvensional
 Penyusunan perangkat pembelajaran guru hanya
untuk pemenuhan administrasi saja
 Penggunaan media pembelajaran berbasis ICT
masih kurang
a. Perencanaan pembelajaran belum
menyeluruh mengacu pada standar
b. Proses pembelajaran dominan
menggunakan metoda ceramah,belum
menyeluruh pembelajaran berbasis ICT,
pembelajaran masih konvensional
c. Penilaian belum mengacu pada penilaian
autentik.
d. Peraturan akademik belum menyeluruh.
e. Strategi pembelajaran PAKEM belum
maksimal sesuai acuan.
f. Pengawasan dan evaluasi oleh kepala
sekolah.
g. Pelaksanaannya belum maksimal sesuai
acuan.

 Sekolah meningkatkan pemahaman dan
imlementasi terkait manajemen kurikulum
dan pembelajaran melalui KKKS,KKG serta
work shop.
 Pendalaman pemahaman guru tentang
model-model pembelajaran berbasis
konstruktivisme melalui kegiatan KKG di
tingkat gugus.
 Melaksanakan workshop pemanfaatan media
berbasis ICT bekerjasama dengan Disdikpora
Provinsi Bali.
 Pelatihan penggunaan alat peraga yang
sudah ada melalui KKG
a. Work shop peningkatan
pengembangan kurikulum
b. Work shop peningkatan
prencanaan,proses dan penilaian
pembelajaran.
c. Pelatihan melalui KKKS,KKG ttg model
pembelajaran,pengunaan alat peraga
yang berbasis ICT
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Peserta Didik

1. Pada saat penerimaan peserta didik baru
tidak didahului dengan sensus/pendataan
2. Belummenyeluruh dilaksanakan
pengelompokan sesuai bakat minat siswa.dan
pembinaan karakter siswa secara optimal
3. Sekolah belum menyelenggarakan layanan
secara khusus bagi siswa, masih bersifat
umum.
4. Belumsemua sekolah melaksanakan
pelacakan terhadap alumni.

1. Sekolah berupaya melaksanakan PPDB
sesuai acuan yang berbasis MBS,melalui
KKKS dan KKG
2. Mengoptimalkan pembinaan karakter
siswa.
3. Mengoptimalkan pelayanan khusus
bagisiswa
4. Merencanakan pengelompokan , peserta
didik lebih mudah dikenali, dan lebih
mudah memberikan pelayanan secara
individual yang optimal .
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Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pengembangannya

1. Sekolah belumoptimal secara menyeluruh
melaksanakan promosi pendidik dan tenaga
kependidikan berdasarkan asa
kemanfaatan,kepatutan dan profesionalisma.
2. 90 %sekolah belummempunyai tenaga
administrasi,perpus,lab,satpam.
3. Masih adasekolah kekurangan guru kelas dan
belummemiliki guru olahraga.
4. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan
yang diselenggaraka oleh sekolah belum
mengacu pada aturan.
5. Kepala sekolah belummenyeluruh memahami
ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga
kependidikan.
6. Belummelaksanakan evaluasi kinerja.

1. Sekolah mengupayakan meningkatkan
pemahaman dan implementasi ruang lingkup
manajemen pendidik dan kependidikan :
a. Perencanaan kebutuhan
b. Rekrutmen/pengadaan
c. Pembinaan dan pengembangan
d. Pemberianmotivasi
e. Rotasi kerja
f. Pemberhentian
g. Pengawasan, evaluasi kinerja dan pelaporan
melalui kegiatan work shop yang berbasis
MBS.
h. workshop/KKKS/KKG/pertemuan.
2. Mengusulkan kekurangan tenaga ke Dinas
Dikpora Kabupaten/Kota.
3. Koordinasi dengan Komite.
4. Berupaya menyelenggarakan rekrutmen sesuai
acuaan yang berbasis MBS
.
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Sarana danPrasarana

1. Sekolah belummemiliki pemahaman yang maksimal 1. Sekolah berupaya memiliki pemahaman dan
tentang ruang lingkup manajemen sarpras berbasis
implementasi terkait ruanglingkup manajemen
sekolah.
sarana dan prasarana berbasis sekolah a.l
2. Masih ada sekolah yang Sarana prasarana belajar
a. Analisis kebutuhan dan perencanaan
siswa untuk pembelajaran masih sangat minim
b. Pengadaan
3. Sekolah belummempunyai tempat penyaluran
c. Inventarisasi
bakat siswa
d. Pendistribusian dan pemanfaatan
4. Masih banyak sekolah yang belummemiliki gedung
e. Pemeliharaan
perpustakaan,dan ruang guru.
f. Penghapusan
g. Pengawasan , evaluasi dan pelaporan,
melalui KKKS/KKG.
2. Berupaya melengkapi pedoman Manajemen
sarpras.
3. Mengusulkan ke Dinas Kabupaten/ Dinas
Dikpora Provinsi
4. Mengusukan ke Dinas Kabupaten/ Dinas
Dikpora Provinsi
5. Koordinasi dengan Komite
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Keuangan dan
pembiayaan

1. Dana Bos belum mampu menukupi semua
kebutuhan sekolah
2. RKS,RKJM,RKT dan RKAS, disusun belum
mengacu pada pedoman
3. Masih ada sekolah membuat EDS belum secara
jujur.
4. Masih ada sekolah yang belum memiliki RKJM
DAN RKT.
5. Masih ada sekolah penggunaan dananya belum
sesuai dengan peraturan peundangan.

1. Koordinasi Komite untuk meningkatkan peran
serta masyarakat mencari sumber dana lain
misalnya donatur maupun DUDI.
2. Meningkatkan kewirausahaan di lingkungan
siswa.
3. Melaksanakan Pengisian Intrumens EDS sesuai
kenyataan di lapangan.
a. Meningkatkan pemahaman dan imlementasi
dari Ruanglingkup manajemen pembiayaan:
1)Penyusunan Rencana Kerja Sekolah
(RKS)/Rencana Kerja Jangka Menengah
(RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Sekolah (RKAS)
c. Penggalian sumber-sumber dana
d. Pembukuan
e. Penggunaan sesuai peraturan perundangan
f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan melalui
work shop tentang penyusunan RKJM dan
RKT
4. Usulan dana ke Pemkab
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Peranserta masyarakat
dan kemitraan

1. Ada Sekolah yang memiliki dukungan dan
kepedulian dari masyarakat masih kurang
terhadap kemajuan pendidikan di sekolah.
2. Masyarkat terlalu yakin bahwa dana BOS
dianggap dapat menyelesaikan masalah
pendidikan
3. Belum semua sekolah memiliki dokumen MOU
dengan DUDI
4. Belum semua sekolah memanfaatkan alumni
untuk menjalin kerja sama

1. Meningkatkan pemahaman dan
implementasi tentang Ruang lingkup psm:
a. Analisis kebutuhan
b. Penyusunan program
c. Pembagian tugas pelaksana
d. Pelaksanaan kegiatan
e. Pengawasan, evaluasi , dan
pelaporan
2. Merupaya pihak sekolah memberikan
penjelasan tentang PP No 044 tahun 2002
tentang komite
3. Memberdayakan masyarakat sesuai
kemampuannya dalam memajkan
pendidikan
4. Mengintensifkan pertemuan dengan
masyarakat minimal 1 x setahun
5. Pendekatan dengan tokoh masyrakat,DUDI
6. Mendata dan mendokumentasikan alumni
7. Meningkatkan peran komite agar memahami
tupoksinya
8. Mengupayakan penelusuran alumni untuk
menjalin kerjasama.
9. Meningkatkan Sosialisasi program sekolah
kepada masyarakat
10. Meningkatkan Sosialisasi tentang peran
masyarakat terhadap pendidikan
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Budaya dan Lingkungan
Sekolah

1. Sekolah masih belumoptimal memahami
1. Sekolah berupaya meningkatkan pemahaman
pprosedur pelaksanaan penciptaan iklim,dan
dan implementasi manajememen budaya dan
lingkungan pendidikan,dan informasi kegiatan
lingkungan sekolah berbasis sekolah :
penting minimun yang akan dilaksanakan.
a. Perencanaan program
2. Sekolahbelumsecara optimal mampu memuat
b. Sosialisasi program
judul,tujuan,lingkup tanggung jawab dan
c. Pelaksanaan program
wewenang serta penjelasannya.
d. 4)Pengawasan, evaluasi dan pelaporan
3. Sekolah belummampu seraca
program melalui KKS/KKG
optimal,menyelenggarakan tata tertib
pendidik,tenaga kependidikan dan peserta didik
2. Menetapkan pedoman tata
termasuk dlmpenggunakan sarana prasarana
tertib,pendidik,tenaga kependidikan dan
pendidikan serta petunjuk dan laranganya.
peserta didik serta penggunaan dan
4. Sekolah belumoptimal memahami ruang lingkup
pemeliharaan sarpras,serta larangan dan
dan implementasi manajemen budaya dan
sanksinya.
lingkungan sekolah berbasis sekolah.
3. Melaksanakan penanaman sejuta pohon di
lingkungan sekolah
4. Guru dan kepala sekolah secara bersama- sama
menjadi contoh dalam pelaksanaan menjaga
budaya lingkungan
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Soft Skill:
1. Peningkatan pemahaman peserta terhadap substansi
instrumen supervisi dan monitoring MBS-SD di Prov. Bali;
2. Peningkatan keterampilan peserta terhadap pelaksanaan
observasi 7 komponen MBS;
3. Peningkatan kesiapan tenaga Tim Pengembang MBS tingkat
Kab/Kota;

Hard Skill:
1. Hasil review KTSP, RKAS, dan Analisis Konteks;
2. Data hasil observasi lapangan terkait pelaksanaan MBS di 2
(dua) sekolah: SDN 1 Sumerta-Denpasar dan SDN 9 SesetanDenpasar;

Click to edit Master title style
SD
No

7 Komponen MBS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Badung

Gianyar

Bangli

Klungkung

Tabanan

Negara

Denpasar

Buleleng

Karangasem

98,56

94,71

78,85

88,46

83,65

83,65

83,65

77,78

83,65

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

90,28

94,44

86,11

93,06

77,78

77,78

77,78

95,65

77,78

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

92,39

90,22

80,43

89,13

95,65

95,65

95,65

95,65

95,65

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

81,06

97,73

71,97

90,15

88,64

88,64

88,64

88,64

88,64

Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

91,94

99,19

92,74

81,45

95,16

95,16

95,16

95,16

95,16

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

77,94

97,06

75,00

97,06

85,29

85,29

85,29

85,29

85,29

Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

95,97

97,58

79,84

85,48

88,71

88,71

88,71

88,71

88,71

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Jumlah

628,13

670,93

564,94

624,79

614,89

614,89

614,89

626,88

614,89

Rata-Rata

89,73

95,85

80,71

89,26

87,84

87,84

87,84

89,55

87,84

Kreteria

Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

1

Kurikulum dan
Pembelajaran

2

Peserta didik

3

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

4

Sarana Prasarana

5

Pembiayaan

6

Partisipasi Masyarakat

7

Budaya dan Lingkungan
Sekolah
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1. Melalui kegiatan in-service yang dilaksanakan
sebanyak 2 tahap, pemahaman peserta terhadap
substansi dan strategi implementasi MBS-SD dapat
ditingkatkan. Peserta telah memiliki pengalaman
melakukan observasi 7 komponen MBS melalui
kegiatan observasi lapangan.
2. Melalui kegiatan on-service, implementasi program
MBS-SD yang dilakukan oleh Kepala Sekolah peserta
bimtek di 9 Kabupaten/Kota kabupaten/kota sudah
dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Rata-rata hasil
implementasi MBS-SD adalah sangat baik (A).
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A. Sekolah Pilot Projek
1) Hasil yang telah dicapai minimal dipertahankan
dan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.
2) Hal-hal positif yang telah dilaksanakan di sekolah
ini agar diimbaskan ke sekolah lain, minimal di
tingkat gugus bahkan bila memungkinkan di tingkat
yang lebih luas lagi di tingkat kabupaten/kota.
3) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait
terutama komite sekolah dan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota.

Click to edit Master title style
B. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten/Kota
1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan secara
terjadwal dan berkesinambungan dengan melibatkan
para pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Bupati/Wali Kota
agar kegiatan implementasi MBS dapat berlangsung
sampai ke tingkat-tingkat gugus melalui program
pengimbasan MBS.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali untuk melanjutkan
program implementasi MBS ke tingkat yang lebih
luas.
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C. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
1. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota untuk
melanjutkan program implementasi MBS ke tingkat
yang lebih luas.
2. Menjalin kerjasama yang lebih erat dengan
Direktorat Pembinaan SD dalam upaya melanjutkan
program MBS di masa yang akan datang.
3. Berkoordinasi dengan Gubernur agar implementasi
program MBS dapat dilanjutkan.
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D. Direktorat Pembinaan SD
1. Oleh karena program implementasi MBS yang telah
dilaksanakan sangat bermanfaat untuk menuntaskan
program wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan mutu
pendidikan SD, maka program MBS agar dilanjutkan.
2. Melakukan penyempurnaan bahan-bahan pelatihan
sehingga selalu up to date dengan kurikulum terkini.
3. Mensosialisaikan program-program yang akan dilaksanakan
di tingkat pusat sampai ke tingkat Kab/Kota lebih awal,
agar daerah dapat menyesuaikan program yang disusun
sehingga sinkron dengan program pusat.
4. Waktu pelaksanaan in-service di tingkat pusat dan provinsi
agar diatur sehingga ditngkat kab/kota bisa dimulai awal
tahun.
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