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Wacana penghapusan pengawas sekolah mendapat tanggapan yang beragam dari komunitas 

pengawas sekolah dari jenjang TK/SD, SMP, SMA/SMK, ada yang pasrah, ada yang setengah ngomel dan 

ada yang ngomel beneran kali?. Sebenarnya penulis sendiri enggak punya kepentingan apa-apa dalam 

konteks ambisi pribadi untuk menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah selamanya.  
Tetapi secara institusi atau lembaga penulis punya kepentingan dalam konteks tanggung jawab 

peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik di level sekolah maupun pada level wilayah binaan atau 

gugus, kecamatan bahkan wilayah kota.  

Penulis juga merasa keberatan kalau pengawas sekolah dihapus. Eksistensi pengawas sekolah harus 
tetap ada dan selalu ada selama sekolah masih ada di muka bumi ini, sebab eksistensi pengawas sekolah 

sangat dibutuhkan. Penulis mengatakan begini bukan berarti lantaran penulis sebagai pengawas sekolah. 

Yang perlu kita fokuskan sekarang bagaimana menyegarkan atau mengupgrade bersama tugas-tugas 
pengawas. Apa lagi kedepan tugas-tugas pengawas mungkin semakin kompleks, bukan saja menangani 

masalah teknis edukatif atau software pendidikan (kurikulum) tetapi merambat ke-hardware pendidikan atau 

administratif yang kita kenal dengan sebutan 3 M (man, material, money). 

Di dalam perspektif Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, pasal satu ayat (1)  di jelaskan, jabatan fungsional pengawas sekolah 

adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab. wewenang untuk 

melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Ayat (2) Pengawas 
Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan 

pendidikan. 
Memang, harus kita akui, menjadi pengawas sekolah professional sejati enggak mudah, artimya 

perlu kerja keras, mau menerima perubahan kearah yang lebih baik, mau membuka diri dan enggak ada 

istilah terlambat untuk belajar, mau memotivasi, mentransformasi segala kemampuan yang ada demi 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah wilayah binaannya dan bahkan pengawas sekolah 
harus bisa bermimpi 50 tahun kedepan. 

Penulis sendiri menanggapi wacana ini skeptis bahkan apatis, pengawas sekolah mau tetap ada, mau 

dibubarin, mau dilelang, bila perlu mau diobral  terserah yang punya dalam hal ini dinas pendidikan atau 
kemendikbud baik secara teknis maupun otoritatif. Yang penting kebijakan ini enggak melanggar atau 

bertentangan dengan regulasi yang ada. 

Sebab, kita punya rujukan atau acuan hukum yang tertuang di dalam ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia.  

Di dalam  Pasal 2 Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam 

pembuatan aturan hukum dibawahnya. Tata urutan peraturan perunang-undangan Republik Indonesia adalah; 

(1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; (3) 

Undang-undang; (4) Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu); (5) Peraturan Pemerintah;  

(6) Keputusan Presiden; (7) Peraturan Daerah. 
Kitapun sebagai pengawas sekolah jangan menutup mata dan merasa paling pintar, akhirnya enggak 

mau belajar dan menambah wawasan, akhirnya kita seperti jalan ditempat. Mungkin ini dibelahan bumi sana, 

masih ada pengawas sekolah yang kurang memiliki tanggungjawab secara utuh karena berbagai hal.  

Sebenarnya antara tugas pengawas dengan seksi pendidikan (sebutan untuk Jakarta, kalau di luar 

DKI UPTD) ditingkat kecamatan enggak ada yang tumpang tindih khususnya sekolah dasar, karena kedua 
jabatan itu memiliki tupoksi masing-masing.  

Setahu penulis tugas kasi pendidikan di kecamatan mengurusi masalah-masalah yang bersifat 

administratif, sebut saja hardware pendidikan yang lebih kita kenal  3 M (man, material, money) sedangkan 



pengawas sekolah bertugas mengurusi teknis edukatif sebut saja software pendidikan ( kurikulum dan 

perangkat lainnya). 

Dulu, setahu penulis pengawas sekolah yang dulu disebut Inspektur pendidikan, kemudian berubah 
lagi namanya penilik pendidikan, terus berubah lagi namanya supervisor pendidikan dan sampai sekarang 

namanya pengawas sekolah. Eksistensi pengawas sekolah bukan saja di DKI Jakarta, akan tetapi diseluruh 

antero tanah air dari Sabang sampai Meroke.  
Pengawas sekolah mempunyai organisasi yang cukup disegani yaitu APSI (Asosiasi Pengawas 

Seluruh Indonesia) yang keberadaannya di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Ditambah lagi 

dengan KKPS (kelompok kerja pengawas sekolah) baik tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai ke 

tingkat kecamatan. 
Kita juga jangan berlagak pilon dan enggak tahu tupoksi pengawas sekolah. Di dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas 

Sekolah/Madrasah dijelaskan, bahwa seorang pengawas sekolah harus memiliki kompetensi diantaranya, 
kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial,  kompetensi supervisi akademik, kompetensi 

evaluasi pendidikan,  kompetensi penelitian pengembangan, kompetensi sosial.  
Masih dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 

Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, yang dalam perekrutannya pengawas sekolah juga 

enggak semudah membalik telapak tangan, ada syarat-syarat tertentu baik dari aspek kualifikasi 

maupun aspek kompetensi  
Di dalam permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang standar kopetensi pengawas sekolah dalam 

perekrutannya sebut saja kualifikasi pengawas taman kanak-kanak/raudhatul athfal (TK/RA) dan sekolah 

dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut: (a) Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau 

diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, tetapi kalau untuk pengawas 
SMP/MTs/SMA/MA/SMK Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis 

sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi; (b) Guru 

TK/RA/TK/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/ 

SMA/SMK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/ 
MA/SMK atau kepala sekolah TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA/SMK dengan pengalaman kerja 

minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK; (c) Memiliki 

pangkat minimum penata, golongan ruang III/c; (d) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat 

sebagai pengawas satuan pendidikan; (e) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang 

dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada 

lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan (f) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. 

Begitu juga dalam  PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2010 pada pasal 3 Ayat (1) PNS yang diangkat 
dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) masih berstatus sebagai Guru 

dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru 

yang diberi tugas tarnbahan sebagai kepala sekolahlmadrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan 

satuan pendidikannya masing-masing; (b) berijazah paling rendah Sarjana (S1) Diploma IV bidang 
Pendidikan; (c) memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan (d) memiliki 

pangkat paling rendah Penata, golongan ruang Illlc; (e) usia paling tinggi 55 (linla puluh lima) tahun; (f) 

lulus seleksi calon Pengawas Sekolah; (g) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon 
Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan (h) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

 “Pengawas sekolah tetap ada dan selalu ada, pengawas sekolah bukan saja mengawasi akademik 
tetapi semua hal-hal yang ada di sekolah baik yang plus maupun yang minus”. Hal ini dikatakan Kepala 

Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada acara rapat kordinasi KKPS se-DKI Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014 

di aula Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang dan di amini Dr. H. Matali, MM Korwas TK/SD Jakarta Barat. 

Ditempat terpisah Drs. Thayeb, M.Pd Koordinator Pengawas TK/SD Jakarta Selatan mengatakan 
“Wacana penghapusan pengawas sekolah ini sebenarnya sudah terpatahkan dengan adanya dengar pendapat 

antara kepala dinas dengan para Korwas/KKPS se-Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014 lalu. 

Masih menurut Thayeb, pengawas itu bukan saja masalah provinsi DKI Jakarta, tetapi masalah 
nasional dengan acuan PermenPAN-RB No. 21 Tahun 2010 dan Permendiknas No. 12 Tahun 2007, kita 

kembalikan saja dengan regulasi yang ada itu, agar para pengawas juga bisa bekerja dengan tenang sesuai 

dengan regulasi yang ada”.◙Hamka/P.01 

 


