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Sejak reformasi menggelinding, harapan masyarakat secara umum adalah, adanya perubahan 

diberbagai sektoral, termasuk sektor pendidikan. Sektor pedidikan adalah sektor yang paling laku dijual di 

dalam kampanye baik eksekutif maupun legislatif. Karena sector pendidikan adalah roh dari suatu Negara. 

Setelah berhasil dalam pelelangan camat dan lurah, kini Pemda DKI telah menggelar juga lelang 

jabatan kepala sekolah. Penulis sering katakan, dalam suatu kebijakan pasti ada baik dan buruknya, tinggal 

mana yang kita mau ambil. Kita juga jangan memaksakan suatu kebijakan yang lebih banyak buruknya 

masih kita paksakan untuk dilaksanakan, bisa-bisa ciloko tiga belas. 

Dalam konteks pelelangan jabatan kepala sekolah, mari kita liat baik buruknya! Kalaupun masih ada 

kekurangan di sana-sini, mari kita perbaiki bersama-sama pada titik-titik kelemahan atau kekurangannya itu. 

Yang penting niat kita mau memperbaiki birokrasi kita termasuk birokrasi pendidikan yang bermuara kepada 

kemajuan bangsa ini kedepan.  

Penulis rasa, enggak ada problematik atau urusan di dunia ini yang enggak bisa kita diselasaikan. 

Seberat apapun problematik atau urusan, kalau muaranya kepentingan bangsa, pasti bisa diselesaikan dengan 

elegan, yang penting semua komponen bangsa ini tahu akan tugasnya masing-masing dan jangan terlalu 

mudah menyalahkan siapapun, utamakan kepentingan Negara ketimbang kepentingan kelompok apalagi 

pribadi!  

Kita juga jangan takut salah dalam mengambil suatu kebijakan, ini kan bisa dievaluasi secara 

menyeluruh setelah pelaksanakan usai dalam kurun waktu tertentu, kita cari titik-titik kelemahan, pasti ada 

jalan keluarnya. Kita juga jangan pesimis dalam pelaksanaan pelelangan ini, sebab ending dari pelelangan ini 

adalah bergandeng tangannya antara transparansi, kualitas dan  profesionalisme sehingga terjaringnya kepala 

sekolah-kepala sekolah yang berkualitas dan professional sesuai dengan harapan kita semua. 

Ditempat terpisah operator lelang jabatan yang juga staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI 

Jakarta, Bayu Rahman, mengatakan, “Hingga pukul 16.15 WIB, sebanyak 1.002 PNS mendaftar jadi kepala 

SMA, 577 kepala SMK, dan 173 kepala puskesmas,” kata Bayu, di Balaikota Jakarta, Selasa (10/12/2013). 

Dengan begitu, total pendaftar jabatan kepala sekolah per Selasa sore ini mencapai 1.579 PNS DKI. 

Sementara pendaftar untuk posisi kepala puskesmas berjumlah 173 PNS. Adapun PNS DKI yang memenuhi 

persyaratan menjadi kepala sekolah berjumlah 5.800 pegawai dan kepala puskesmas sebanyak 750 pegawai. 

Sementara DKI menyediakan sebanyak 117 posisi kepala sekolah tingkat SMA, 63 kepala sekolah tingkat 

SMK, dan 44 kepala puskesmas (Kompas.com, 10-12-2013) 

Drs. H. Matali, M.Pd Kepala SMA 65 Jakarta Barat salah seorang peserta incumbent pelelangan 

kepala sekolah SMA/SMK mengatakan “Pelelangan jabatan kepala sekolah ini sangat baik dan kondusif, 

untuk mencegah hak-hal yang kita tidak inginkan. Selama ini kesan masyarakat kurang transparan dalam 

perekrutan para calon kepala sekolah. Mudah-mudahan dengan pelelangan jabatan kepala sekolah ini, 

membawa angin segar dan sebagai tonggak sejarah dalam dunia pendidikan kita”. 

Sebenarnya cara perekrutan yang telah dilaksanakan waktu-waktu lalu sudah relatif bagus, bahkan 

guru calon kepala sekolah terkader dengan sendirinya secara terprogram dan sistematis di lapangan, karena 

telah ditempa terlebih dahulu melalui jabatan staf ataupun wakil kepala sekolah.  

Secara pribadi saya sih sangat setuju pelelangan ini, sebab kedepan menjadi kepala sekolah 

tantangannya semakin berat, dan membutuhkan pemimpin-pemimpin sekolah yang berkualitas, mandiri dan 

tahan banting menghadapi zaman yang semakin maju dan serba cepat. Apalagi tujuan pelelangan ini kan 

semuanya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. 

Di tempat terpisah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan,  

menyambut baik adanya tim investigasi yang dibentuk Kementerian Pendidikan untuk mendalami 

kecurangan dalam lelang jabatan ini. Pasalnya, Kementerian Pendidikan termasuk yang bertanggungjawab 

atas adanya celah dalam aturannya. 



“Karena memang kementerian yang buat peraturan untuk menjadi kepala sekolah, guru harus proses 

2 tahun. Kita minta mereka ubah itu. Makanya mereka harus turun. Menilai apakah aturan tersebut harus 

dipertahankan,” jelasnya. 

Basuki menilai, kurang efektif ihwal aturan yang dibuat Kementerian Pendidikan tentang syarat 

menjadi kepala sekolah. Karena aturan tersebut dijadikan tameng untuk mempertahankan jabatan kepala 

sekolah oleh beberapa pihak. 

“Karena aturan itu yang dipakai berlindung kepala sekolah sekarang untuk pertahankan status quo 

atau kita buat sebuah perombakan yaitu guru-guru bisa masuk. Kalau ada keputusan menteri itu kan mereka 

tidak bisa jadi kepala sekolah,” tandas mantan Bupati Belitung Timur (Merdeka.com)  

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, sudah membentuk tim untuk menyelidiki dugaan 

kecurangan dalam lelang kepala sekolah. Menurut Jokowi, sapaan akrab gubernur, tim diberi waktu dua hari 

untuk menyelidiki laporan yang masuk soal dugaan kecurangan. 

 “Dua hari nanti baru disampaikan hasilnya,” kata Jokowi di Balai Kota pada Selasa, 17 Desember 

2013. Jokowi tidak mau membeberkan siapa saja tim ini. “Nanti malah bubar semua.”(Tempo.com)     

Menurut penulis, kalau system pelelangan kepala sekolah lebih banyak manfaatnya dari 

mudharatnya teruskan!!! Tetapi kalau pelelangan lebih banyak muhdaratnya dari pada manfaatnya perlu 

ditinjau kembali. 

Masih menurut penulis, dengan 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, tinggal diperbaiki saja celah-celah rawannya! 
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