
Disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kota Depok 

Oktober 2016 



1. Kedudukan, Fungsi dan Tugas : Dewan Pendidikan dan 

Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

2. Indkator Kerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 

3. Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan 

4. Sinergitas Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komite 

Sekolah dan Lembaga PAUD 

5. Sharing, Dialog dan Kesimpulan 

 



1. Dewan pendidikan dan Komite Sekolah adalah lembaga 

mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan 

pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. 

2. Posisi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, satuan pendidikan, 

dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada 

kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

3. Keanggotaan, Tupoksi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 

kemudian muncul Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 



1.Dewan Pendidikan lahir karena otonomi 
daerah, sebagai mitra Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah  

2.Dewan Pendidikan Nasional berkedudukan di 
Ibukota Negara, Dewan Pendidikan Provinsi 
berkedudukan di Ibukota Provinsi, Dewan 
Pendidikan Kabko berkedudukan di Ibukota 
Kabko  

3.Komite Sekolah berkedudukan di satuan 
pendidikan  



Fungsi yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah P3M 
(Pertimbangan, Pendukung, Pengontrol, Mediator) dengan 
perincian sebagai berikut: 

 

1. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan (Advisory). 

2. Pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran 
maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan 
(Supporting). 

3. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan (Controlling).  

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat 
(Mediator). 



Tugas Dewan Pendidikan  :  

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, 
dunia usaha dan dunia industri, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai 
kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah 
daerah/DPRD dan kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program 
pendidikan; kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; kriteria tenaga 
kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; kriteria fasilitas 
pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.  

5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan 
menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan 
pendidikan di satuan pendidikan. 

6. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas kepada masyarakat 
melalui media cetak, elektronik, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai 
pertanggungjawaban kepada publik 



1. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV yang didalamnya memuat 

bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara 

pemerintah, masyarakat dan keluarga.  

2. Peran serta masyarakat / partisipasi masyarakat dalam pendidikan 

meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi 

profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan .  

3. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan 

pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:  

a) satuan pendidikan;  

b) penggunaan hasil pendidikan;  

c) pengawasan penyelenggaraan pendidikan;  

d) pengawasan pengpenyediaan sumber daya pendidikan;  

e) penyelenggaraan elolaan pendidikan;  

f) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada 

pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau  

g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara 

satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. 



Tripusat Pendidikan 

Sekolah / Pemerintah 

Masyarakat Keluarga 

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 



1.  


