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Periodesasi asal katanya periode, secara harfiah periode artinya adalah, kurun waktu; lingkaran 

waktu (masa).  Dalam konteks pelelangan jabatan, pembatasan masa jabatan atau yang kita kenal dikalangan 

birokrasi pendidikan adalah membatasi waktu jabatan menjadi beberapa priode atau yang lebih kita kenal 

dengan istilah  priodesasi. Dulu priodesasi nama yang lebih populernya adalah demosi. 

Demosi pengertian secara tektualnya ialah, pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah, 

ini juga mempunyai implikasi sosial, karena biasanya di dalam pelaksanaan demosi orang yang memiliki 

kesalahan sehingga jabatan/pangkatnya diturunkan ke yang lebih rendah. 

Penulis lebih senang menyebut periodesasi, menurut penulis ini sebuah terobosan baru untuk 

meningkatkan kinerja kepala sekolah di masa datang, karena jabatan kepala sekolah sekarang enggak main-

main dan perlu tenaga ekstra. Menjadi kepala sekolah sekarang lebih jelimet dibanding 10 tahun lalu, di 

samping “otak harus jalan”, fisik harus kuat, iptekpun harus mampu. Sekarang jadi kepsek benar-benar harus 

profesional dan berkualitas. 

Karena kemajuan teknologi, sambil ucang-ucang kaki kita bisa menikmati siaran langsung 

pertandingan sepak bola maupun olahraga lainnya melalui televisi, entah itu motogp, F1 dan sebagainya, 

zaman sudah berubah Cang! Kepala sekolah harus siap mengikuti itu semua. Menjadi kepala sekolah 

sekarang, walaupun hanya tugas tambahan sebagai guru, tetapi justru tugas tambahannya ini yang bejibun. 

Sekarang ini kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan teknologi, mampukah kita menjaring matahari? 

Mau enggak mau suka tidak suka, kepala sekolah dan guru harus mengikuti zaman, di mana 

kemajuan teknologi sudah gentayangan di sekitar kita. Kepala sekolah dan guru harus mampu bahkan wajib 

untuk sering-sering datang ke Eyang Google untuk menambah wawasan dan pengetahuan, jangan ke Eyang 

yang lain, cukup Eyang Google aja!!! 

 Kalau kepala sekolah dan guru enggak mau membuka diri  dan sudah merasa paling pintar, hasilnya 

seperti jalan di tempat, kedepan kita akan menjadi bangsa yang tertinggal, termarjinalkan, karena tidak bisa 

mengikuti negara-negara tetangga kita yang sudah lari terlebih dahulu. 

Secara teknis, pelelangan jabatan kepala sekolah di DKI Jakarta sebenarnya sudah dilaksanakan oleh 

Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 

28/U/2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Jo Kep. Kadis No.10 tahun 2012. 

Menurut penulis, pengelontoran dan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 

28/U/2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, justru merupakan pelelangan 

jabatan kepala sekolah yang sistematis, rasional dan sangat terukur dan ini perlu dipertahankan. 

Kalaupun mungkin masih ada kekurangan di sana sini tinggal diperbaiki ajalah! 

Kalau penulis sih dari dulu oke-oke aja Cing. Penulis sendiri adalah jebolan atau alumnus pertama 

priodesasi untuk jenjang SD, selama kebijakan itu lebih banyak manfaatnya dari pada buruknya atau dengan 

kata lain lebih banyak kemashalahatannya dari pada mudharatnya, lanjutkan!!!, tetapi kalau kebijakan itu 

lebih banyak buruknya dari pada manfaatnya, enggak ada salahnya ditinjau kembali.  

Memang harus kita akui, suatu kebijakan di dunia ini pasti ada baik dan buruknya, tinggal mana 

yang lebih banyak baik atau buruknya yang mau kita ambil, sebab kita juga jangan memaksakan suatu 

kebijakan yang jelas-jelas kebih banyak buruknya masih kita pertahankan untuk dilaksanakan. Yang penulis 

khawatirkan malah akan membawa bencana dan petaka bagi kita semua, kalau memang kebijakan itu jelas-

jelas lebih banyak buruknya, yah ciloko! 

Sebab menurut penulis, yang namanya urusan yang bersifat keduniaan, sebenarnya enggak ada yang 

sulit, kecuali memang kita yang mau mempersulit. Artinya, gagal dalam suatu urusan atau suatu masalah itu 

hal yang biasa dan lumrah. Jangankan masalah jabatan, masalah umur manusia aja kita enggak ada yang 

tahu.  Artinya sekarang kita masih bisa berdiri, kita masih bisa berlari, bisa aja besok atau lusa kita berada di 

“kuburan”. Manusia mana yang bisa menjamin bahwa besok atau lusa kita masih bisa menghirup udara? 

Kata orang bijak atau pintar (baca.bukan dukun, para normal atau Eyang), kemaren adalah sejarah, 

hari ini adalah anugrah dan hari esok adalah harapan yang masih misteri.  Mudah-mudahan kita menjadi 

manusia yang bijak dan arif dalam menyikapi sagala hal yang terjadi, walaupun itu terkadang berlawanan 



dengan hati nurani kita dan  kita akan menjadi manusia  lebih dewasa dan arif yang berimplikasi terhadap 

tugas kita masing-masing. 

Pangkat, jabatan hanyalah sebuah titipan atau amanah yang harus kita syukuri dan laksanakan 

dengan sebaik-baiknya. Sebab pangkat  dan jabatan bukan milik kita mutlak, tetapi adalah suatu kepercayaan 

yang diberikan kepada kita, sebagai imbalan atau penghargaan prestasi kerja kita, itupun kalau kita masih 

dipercaya untuk menduduki atau memegang pangkat atau jabatan itu.  

Akan  tetapi kalau mandat yang diberikan kepada kita mau diambil lagi oleh orang atau lembaga 

yang memberikan atau yang mempercayainya, kita enggak berhak untuk memaksa mengambilnya kembali, 

kecuali dengan cara-cara yang halal sesuai dengan regulasi yang ada. Sebab rizki, jodoh dan umur manusia 

mutlak kepunyaan Allah SWT, kapanpun Allah bisa saja memutasikan kita ke-akherat, sebab manusia 

tugasnya hanya usaha dan berdo’a. 

Karena manusia bagaikan wayang dan memang ada dalangnya. Artinya  memang sudah ada yang 

ngatur yaitu Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.  Kalau penulis enggak salah dengar, Imam Syafei pernah 

berkata “Barang siapa yang mensyukuri apa yang  ada pada dirinya atau apa yang dia miliki, niscaya orang 

itu akan lepas dari rasa nista atau hina”. 

Terkait dengan priodesasi, penulis juga sering mengutip Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 

28/U/2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, karena memang ini dasar hukumnya 

kalau kita mau melaksanakan priodesasi dengan konsisten dan berkesinambungan. Adapun mungkin ada 

surat keputusan (SK) atau surat edaran (SE) Kepala dinas, atau peraturan kepala dinas, itu merupakan 

pengejahwantahan dari Permendiknas No. 28 tahun 2010 itu sendiri. 

Di dalam Bab V Pasal 10 ini dijelaskan sebagai berikut: (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) 

kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.  (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik 

berdasarkan penilaian kinerja. (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala 

sekolah/madrasah di 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.  (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/ 

provinsi/nasional.  (5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas 

sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau 

bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.  

Sejak tahun 2000-an priodesasi di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)  dan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) di DKI Jakarta  sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan main yaitu 

Permendiknas No. 28 tahun 2010, dan enggak ada masalah yang berarti. 

 Tinggal di jenjang Sekolah Dasar (SD)  dan Sekolah  Menengah Pertama (SMP) yang belom 

dilaksanakan secara utuh dan sempurna karena berbagai hal, tetapi muaranya pada tahun 2015 akan 

dilaksanakan semuanya 8 tahun atau dua priode, karena memang dasar hukumnya sama yaitu Permendiknas 

No. 28 tahun 2010.  

Karena untuk melaksanakan sebuah regulasi juga perlu persiapan yang matang dan biaya yang 

enggak sedikit. Oleh sebab itulah untuk melaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/U/2010 

tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah khususnya di jenjang sekolah dasar (SD) dan 

sekolah menengah pertama (SMP) secara bertahap. 

Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran (SE) No. 08/SE/2013 tertanggal 15 

Januari 2013 lalu dalam rangka pelaksanaan Permendiknas No. 28 tahun 2010 Jo Kep. Kadis No.10 tahun 

2012 terhadap jenjang pendidikan dasar. 

Adapun rinciannya sebagai berikut 

A SD 

 Priode s/d Juli 2013 

 Priode s/d Desember 2013 

 Priode s/d Juli 2014 

 Priode s/d Desember 2014 

 Priode s/d Juli 2015 

 Priode s/d Desember 2015 

 Priodesasi = 13 tahun 

 Priodesasi = 12 tahun 

 Priodesasi = 11 tahun 

 Priodesasi = 10 tahun 

 Priodesasi =   9 tahun 

 Priodesasi =   8 tahun 

B SMP 

 Priode s/d Juli 2013 

 Priode s/d Desember 2013 

 Priode s/d Juli 2014 

 Priode s/d Desember 2014 

 Priodesasi = 11 tahun 

 Priodesasi = 10 tahun 

 Priodesasi =   9 tahun 

 Priodesasi =   8 tahun 
Sumber Dinas Pendidikan DKI Jakarta 


