
Profesi Karir 

 

Mungkinkah Jabatan Kepala Sekolah di „lelang’ 

Seperti Jabatan Lurah dan Camat?  
 

Oleh. Drs. HAMKA, M.Pd  

Pengawas Sekolah Utama TK/SD Kecamatan Tambora. 

 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo baru-baru ini berkeinginan adanya peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat di tingkat kelurahan maupun kecamatan, hingga sampai adanya wacana dilelangnya jabatan Lurah 

dan Camat di DKI Jakarta. Keliatannya wacana ini enggak maen-maen dan bukan isapan jempol. Ini   

merupakan angin segar dalam rangka meningkatkan kinerja para abdi negara di lingkungan Pemda DKI Jakarta. 

Menurut penulis pelelangan jabatan lurah dan camat bukan berarti di luar koridor atau bingkai atau 

konteks birokrasi. Kalau pelelangan birokrasi dilaksanakan seperti kita melelang ikan di pasar dan diobral 

sebegituh mudah dan murahnya dalam konteks kualitas dan kinerjanya, sampai-sampai kita enggak lagi 

mempertimbangan rambu-rambu yang ada, justru pelelangan birokrasi ini akan menjadi bom waktu dan akan 

menjadi apa birokrasi kita?. 

Politisasi birokrasi hanya ada di negara-negara sedang berkembang. Di dalam pemerintahan modern, 

birokrasi enggak boleh terkontaminasi atau terpengaruh dengan kondisi atau keadaan politik suatu pemerintahan 

atau negara termasuk kondisi politik lokal. Sebab birokrasi adalah sebuah profesionalisme yang utuh, jangan 

sampai profesionalisme tergadai oleh kondisi politik yang ada. 

Presiden, perdana menteri, gubernur, bupati/walikota, boleh berganti setiap saat enggak ada masalah, 

tetapi birokrasi tetap berjalan seperti biasa, sebut saja Jepang mau perdana menterinya sering berganti 

birokrasinya tetap jalan dan enggak ada masalah. 

Semakin modern dan maju suatu negara/pemerintahan seharusnya semakin kecil pengaruh politik 

praktis yang masuk kedalam tubuh birokrasinya. Kalau birokrasi yang modern dan professional seharusnya 

enggak boleh terkontaminasi dengan keadaan politik disekitarnya, mau partai apa yang berkuasa birokrasi tetap 

berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu “melayani dan bekerja” 

Birokrasi harus mampu mengusung profesinalisme, jangan sampai tsunami politik masuk kedalam 

tubuh birokrasi yang bermuara kepada semrawutnya birokrasi, yang akhirnya menjadi semu dan enggak ada 

kejelasan antara jabatan karir dengan jabatan politik, sebut saja jabatan walikota di DKI Jakarta adalah 

perkawinan antara jabatan karir dan politik. 

Di dalam perspektif birokrasi moderen, pelelangan jabatan lurah dan camat seharusnya dalam rangka 

untuk menjaring biroktat-birokrat sejati yang berkualitas, birokrat yang enggak manja dan cengeng. Sehingga 

mampu melayani masyarakat secara optimal dan berbuat yang terbaik untuk bangsanya. 

Apalagi di dalam birokrasi pendidikan, pelelangannya harus hati-hati, sebab mengurus pendidikan 

bukan seperti mengurus pabrik atau LSM. Enggak mungkin seorang calon kepala sekolah direkrut dari 

pedagang kelontong di pasar, atau anggota LSM yang enggak jelas juntrungannya. Yang pasti, bahkan wajib 

dari guru-guru yang memiliki qualified, karena mempunyai dampak terhadap pihak ketiga (baca.siswa) dan 

masyarakat secara umum baik langsung maupun enggak langsung. 

Penulis sih oke-oke aja Cing, kalau tujuannya mulia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan itu 

sendiri. Entah mau jabatan kepala sekolah, mau jabatan pengawas, kasi tingkat kecamatan, dan seterusnya, yang 

penting muaranya kepentingan bangsa ini. Siapa takut jabatan kepala sekolah, pengawas, kasi dikdas dan 

seterusnya dilelang secara terbuka? 

Penulis lebih senang menyebut seleksi yang ketat dan dilakukan secara terbuka, bahasanya  bukan 

dilelang, agar lebih elegan dan enak didengarnya. Sebab, arti lelang secara harfiahnya adalah penjualan 

dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang paling tinggi) yang dipimpin oleh pejabat lelang. 

Peneliti politik LIPI bidang Sistem Perwakilan Tingkat Lokal dan Kelembagaan, Siti Zuhro, 

mengatakan “Gubernur DKI Jakarta, hendak melelang jabatan lurah dan camat di kalangan birokrat DKI. Ada 

beberapa risiko yang perlu diwaspadai dengan adanya sistem ini. Yakni orang yang kompeten malah enggak 

mendaftar. Memang bagus yang terpilih, tapi ada yang lebih kompeten ada yang enggak mau daftar sama sekali. 

enggak semua yang bagus-bagus mau melamar,” (Detik.com, (8/2/2013). 

Di tempat terpisah, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Ida Mahmudah 

mengatakan, kalangan legislatif mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tersebut dengan syarat 

tidak melanggar aturan kepegawaian yang berlaku. 

“Lurah dan Camat adalah garda terdepan pelayanan masyarakat oleh Pemprov DKI, jadi mereka harus 

benar-benar kompeten, dan profesional, istilah lelang sebenarnya kurang tepat untuk menjelaskan sistem ini. 



Namun lebih tepatnya adalah seleksi terbuka, setiap PNS yang memenuhi syarat bisa mengajukan diri dan 

diseleksi secara profesional.” ujar Ida saat dihubungi Warta Kota, (3/2/2013). 

 “Tidak mungkin PNS baru langsung menjadi Camat, itu malah melanggar aturan. Camat dan Lurah itu 

karir, jadi golongannya harus sesuai, dan kinerjanya terukur, prosedur tidak boleh dilanggar, makanya kami 

sarankan itu namanya bukan lelang, tapi seleksi terbuka,” tuturnya. 

Hal senada juga dikatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi “Kalau prinsipnya seleksi secara 

terbuka untuk posisi camat dan lurah, boleh saja. Yang penting, aturan lain terkait kepangkatan, pendidikan, dan 

jenjang kepegawaian tidak dilanggar. seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Desa di Jakarta, (Kompas.com. 5/2/2013). 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar serta Menteri 

Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyambut baik rencana itu. Namun, diharapkan aturan kepegawaian tetap 

dijalankan. 

 

Pelelangan Jabatan Kepala Sekolah Sebenarnya Sudah Dilaksanakan 

 Menurut penulis, sejak digelontorkan dan dilaksanakannya Permendiknas No. 28 Tahun 2010, 

pelelangan jabatan kepala sekolah sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Karena 

sekarang untuk menjadi kepala sekolah juga enggak mudah dan relatif ketat serta ada tahapan-tahapannya, sebut 

saja dari seleksi administrasi, seleksi test pengetahuan akademik (TPA), psikotest, paparan makalah dan 

kedepan akan dilaksanakan diklat minimal 100 jam terhadap calon kepala sekolah.  

Di dalam bab dua pasal dua Permendiknas no. 28 Tahun 2010, syarat-syarat guru yang diberi tugas 

tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. (2) Persyaratan umum 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : (a). beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b). 

memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau 

nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi; (c). berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun 

pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah; (d). sehat jasmani dan rohani berdasarkan 

surat keterangan dari dokter Pemerintah; (e). tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (f). memiliki sertifikat pendidik; (h). pengalaman mengajar sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-

kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB; (i). memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru 

pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh 

yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing; (j). memperoleh nilai amat baik untuk 

unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi 

pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 

(k). memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

Jelas sekali di dalam  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/U/2010 tentang Penugasan Guru 

Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah itu hanya 8 tahun dan ini dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) bahwa, Kepala 

sekolah/madrasah diberi 1(satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.  

Kemudian ayat (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat 

diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki masa tugas minimal baik berdasarkan penilaian 

kinerja.   

Ayat (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa 

tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai 

akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila : (a) telah melewati tenggang waktu 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas ; atau (b) memiliki prestasi yang istimewa. 

 Mau enggak mau, suka enggak suka memang harus kita akui, kepala sekolah memiliki peran penting 

dalam pengembangan sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi dan 

profesionalisme yang memadai. Dalam konteks memperlancar tugasnya, maka seorang calon kepala sekolah 

perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan keprofesian yang kontinyu. 

 Terkait dalam hal itu di dalam Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 dijelaskan bahwa seorang kepala 

sekolah harus memiliki kompetensi, diantaranya ialah kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, 

kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi. dan kompetensi sosial. 

 Mantan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian 

Pendidikan Nasional Baedhowi pada saat itu pernah mengatakan, terdapat korelasi  langsung antara kompetensi 

kepala sekolah dengan pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Jika kualitas kompetensi kepala sekolah 

tinggi maka ada korelasi yang signifikan dalam melaksanakan proses pembelajaran. 



“Dulu kepala sekolah dipilih saja oleh kepala daerah, tetapi sekarang untuk menjadi kepala sekolah 

perlu ada persiapan-persiapan. Ada proses-proses administrasi maupun proses akademik yang harus dilakukan 

untuk menjadi calon kepala sekolah,” katanya. 

 Lebih lanjut Baedhowi mengatakan, setelah calon kepala sekolah dipilih maka harus mengikuti proses 

pendidikan dan pelatihan minimal 100 jam dan praktik lapangan minimal tiga bulan. Untuk menjadi kepala 

sekolah, kata dia, harus ada suatu bukti bahwa mereka itu kompeten dan punya suatu keterampilan manajerial di 

dalam mengelola sekolah. “Diharapkan implementasi di lapangan tidak menentukan kepala sekolah hanya 

karena like and dislike, tetapi ada satu proses,” ujarnya.  

Masih dalam konteks yang sama Baedhowi mengatakan, dalam proses pengangkatan kepala 

sekolah/madrasah melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala 

sekolah/madrasah yang ditetapkan oleh pemerinah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau 

penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.  

“Anggotanya pun juga ada unsur pengawas,” katanya. (Diknas 2010) 

Pendek cerita, menurut penulis, Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebenarnya sudah melaksanakan 

pelelangan jabatan kepala sekolah sejak diberlakukan Permendiknas No. 28 Tahun 2010, agar kedepan kepala 

sekolah lebih professional dan tangguh terhadap tugasnya yang semakin jelimet.◙Hamka/P.01 
 


