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LANDASAN HUKUM :LANDASAN HUKUM :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
2.  Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3.  Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
4.  Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
5.  Kepmendiknas nomor 162 tahun 2003 ttg penugasan guru sebagai kepala sekolah
6.  Kepmenpan nomor 118/1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan

angka kreditnya
7.  Permendiknas nomor 12 Tahun 2007 ttg Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
8.  Permendiknas nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
9.  Permendiknas nomor 39 Tahun 2009 ttg Pemenuhan Beban Kerja Guru Dan 

Pengawas Satuan Pendidikan
10. Permenpan nomor 16 tahun 2009 ttg Jabatan Fungsional Guru dan Angka

Kreditnya
11.Kepmenkowasbangpan nomor 25 Tahun 1999 ttg Jabatan Fungsional Pamong

Belajar dan Angka Kreditnya
12.Kepmenpan no 15 Tahun 2002 ttg Jabatan Fungsional Penilik & Angka Kreditnya





N0 FOKUS 
PEMBAHASAN PERMASALAHAN REKOMENDASI

1. Regulasi
Manajemen Tata
Kelola Guru

1.Terjadinya penyebaran guru 
yang tidak proporsional baik
dari segi jumlah maupun
keseuaian antara bidang
keahlian yang dimiliki dengan
mata pelajaran yang harus
diampu di beberapa Kab/Kota 
yang sulit dimutasikan antar
Kab/ kota dalam satu provinsi
maupun antar provinsi. 

2. Secara nasional kelebihan guru 
pns sebanyak 212.000 Org, 
tetapi disisi lain kekurangan
482.852 Org.

1. Harus ada regulasi
sebagai turunan dari
UU No. 14 tahun 2005 
ttg Guru dan Dosen
yang mengatur
perpindahan guru antar
kab/kota dalam satu
provinsi atau antar
provinsi

2. Masing masing daerah
di tingkat provinsi atau
kabupaten/kota
membuat perda yang 
mengatur secara teknis
implementasi peraturan
tingkat nasional
disesuaikan dengan
kebutuhan daerah
masing-masing
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2. Perencanaan
kebutuhan dan
distribusi guru 
berdasarkan data 
base

Belum semua kab/kota
melakukan perencanaan, 
rekrutment, dan distribusi
guru berdasarkan data base

1. Menuntaskan data 
base guru berbasis
SIM NUPTK, sampai
dengan saat ini sudah
260 Kab/Kota yang 
Online dengan SIM 
NUPTK

2. Setiap Kab/Kota harus
sudah memiliki peta
kebutuhan guru 
permata pelajaran
persekolah
perkecamatan untuk
5 tahun kedepan
mulai dari TK sampai
dengan SLTA
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3. Kebutuhan Guru di
daerah perbatasan
dan pulau kecil
terluar

Guru di daerah perbatasan dan pulau
kecil terluar belum memenuhi
kebutuhan baik kualitatif maupun
kuantitatif karena keterbatasan SDM 
yang bersedia ditempatkan
dikawasan tersebut

Segera melaksanakan Permendiknas
No. 7 Tahun 2010 tentang Peningkatan
Profesionalisme, dan Peningkatan
Kesejahteraan Guru, Kepala
Sekolah/Madrasah dan Pengawas di
kawasan perbatasan dan pulau kecil
terluar.  meliputi : 
1.  Penyediaan insentif kepada guru 
yang sedang bertugas dan yang 
bersedia bertugas dikawasan tersebut
berupa :
•Tunjangan Khusus
•Beasiswa untuk mencapai kualifikasi
akademik S1 / D-IV
•Kuota khusus untuk mengikuti
sertifikasi
•Beasiswa bagi putera-puteri guru yang 
bersangkutan
•Biaya pindah keluarga dan bantuan
perumahan di tempat yang baru
2.Memberikan beasiswa dan ikatan
dinas pandu bakat bagi putera puteri
setempat untuk menjadi guru didaerah
asalnya
3.Meningkatkan status Permendiknas
No. 7 Tahun 2009 tentang Pengaturan
Guru di kawasan perbatasan pulau kecil
terluar menjadi Peraturan Pemerintah
(PP)
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4. Redistribusi guru 
dari yang 
kelebihan/kekurang
an antar kab/kota
dalam provinsi. 

• Terjadi penumpukan guru 
di daerah perkotaan
sementara di daerah
pedesaan dan daerah
terpencil banyak yang 
kekurangan guru 

1. Memberikan insentif
kepada guru yang bersedia
dimutasi ke daerah
pedesaan dan terpencil
yang kekurangan guru, 
berupa : 

• Beasiswa untuk mencapai
kualifikasi akademik S1 / D-
IV

• Kuota khusus untuk
mengikuti sertifikasi

• Beasiswa bagi putera-puteri
guru yang bersangkutan

• Biaya pindah keluarga dan
bantuan perubahan di
tempat yang baru

2. Untuk mengatur secara
teknis program  tersebut di
atas perlu di buat
Pergub/Perbup
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5. Kinerja Guru 
Pasca Sertifikasi

Adanya indikasi dan
beberapa temuan yang 
menyatakan bahwa guru 
yang telah lulus sertifikasi
dan menerima tunjangan
profesi kinerjanya tidak
mengalami peningkatan
yang signifikan

1. Perlu dilaksanakan pengukuran
dan evaluasi kinerja guru oleh
masing-masing daerah dengan
mengunakan instrumen standar
secara nasional yang hasilnya
digunakan untuk menentukan
kebijakan kelayakan menerima
tunjangan profesi berikutnya

2. Perlu adanya ketentuan yang 
mengatur keharusan guru untuk
memelihara dan meningkatkan
kompetensinya secara sitematis
dan berkelanjutan , sebagai
penjabaran permenpan no 16 
Tahun 2009 tentang jabatan
fungsional guru dan angka
kreditnya
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1. Belum terumuskan aturan tentang 
perekruitmen, seleksi dan 
pengembangan karir PTK-PNF.

1. Menyusun regulasi perekrutmen
seleksi dan pengembangan karier
PTK-PNF

2. Belum seluruhnya PTK-PNF terdata 
secara lengkap karena 
keberadaannya yang sangat luas dan 
beragam

1. Optimalisasi peran LPMP sebagai 
pusat  data di tingkat propinsi.

2. Pendataan Berbasis SIM NUPTK

1 Startegi pemenuhan 
kebutuhan PTK-PNF

3. Belum adanya ketentuan yang 
mengatur peran guru pada jalur
pendidikan formal untuk
melaksanakan tugas tambahan
melalui jalur non formal

Disusun ketentuan yang mengatur
peran guru untuk melaksanakan tugas
tambahan pada jalur non formal

2 Percepatan 
Peningkatan 
Kualifikasi

1. Belum optimalnya kerjasama
pemda (Dinas Pendidikan
Kab/Kota dengan PT yang 
terakreditasi dalam meningkatkan
kualifikasi PTK-PNF)

2. Belum banyaknya jurusan/program 
studi di PT yang sesuai dengan
kebutuhan PTK-PNF

1. Diupayakan kerjasama sinergitas
antara Dinas Pendidikan Kab/Kota dengan
PT dalam bentuk : Pemberian Beasiswa, 
Pemberian Bantuan Pendidikan dan
Pengakuan (Konversi) pengalaman
mengajar sebagai kredit sks

2. Perlunya kerjasama antara Pemda dengan
Ditjen PMPTK, Ditjen PNFI dan Ditjen

Dikti untuk mengembangkan program studi
dalam bentuk tailor made
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3 Percepatan 
Peningkatan  
Kompetensi

1. Belum seluruhnya standar-standar
kompetensi yang ditetapkan melalui
permendiknas terhadap jenis-jenis
PTK-PNF seperti: Pamong Belajar, 
Penilik, Tutor PAUD, Tutor Kesetaran, 
Tutor Keaksaraan, Instruktur Kursus, 
Pengelola Kursus, Pengelola PKBM, 
Pengelola PAUD dan Pengelola 
Keaksaraan

1. Menyiapkan draft standar 
kompetensi PTK-PNF bekerjsama
dengan BSNP.

2. Belum memadainya model 
Peningkatan Mutu PTK-PNF yang 
sesuai dengan banyaknya jenis PTK-
PNF

3. Belum optimalnya peran pemda dalam
mengalokasikan anggaran untuk
Peningkatan Mutu PTK-PNF seperti
halnya guru formal

2.  Mengembangkan model peningkatan 
kompetensi yang sesuai dengan 
karakteristik PTK-PNF

3. Peningkatan kompetensi melalui 
penyelenggaraan diklat bekerjasama 
dengan UPT (P2PNFI, BP-PNFI, BPKB, 
SKB, LPMP, P4TK) dan Asosasi/Forum 
PTK-PNF Pusat, Propinsi, Kab/kota serta
lembaga/institusi penyelenggara
(Training Provider) yang terakreditasi
dalam menyelenggarakan Peningkatan
Mutu PTK-PNF

4. Melakukan Program rintisan Peningkatan
Mutu PTk-PNF Bekerjasama dengan
Pemda yang akhirnya menjadi model 
Pengembangan didaerah tersebut
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4 Peningkatan Kesejahteraan dan 
Perlindungan PTK-PNF

1. Belum semuanya PTK-PNF 
mendapat Alokasi anggaran untuk
Peningkatan Kesejahteraan baik
melalui APBN ataupun APBD . 
Dengan riuncian :

a. Yang telah dialokasikan adalah
Tutor (Paud, Keaksaraan, 
kesetaraan) Pamong Belajar, 
Penilik, TLD/FDI 

b. Yang Belum dialokasikan adalah
instruktur kursus, pengelola (PKBM, 
kursus, PAUD, TBM)

2. Masih sering terjadinya diskriminasi
dalam pengakuan profesi seperti
pemberhentian sepihak, 
pemotongan/keterlambatan insentif, 
dll

3.      Masih terdapat kesenjangan
dalam pemberian penghargaan dan
kesejahteraan antara Penilik
dengan Pengawas serta Pamong
Belajar dan Guru 

1. Sosialisasi kesemua
Prov dan Kab/Kota 
tentang pentingnya
peranan PTK-PNF 
dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa

2.a.  Sharing penganggaran
antara pemerintah pusat
,daerah dan masyarakat
dalam pemberian
kesejahteraan PTK-PNF. 

b. Perlu adanya sebuah
regulasi yang memayungi
pengembangan profesi PTK-
PNF

3.     Perlu merevisi regulasi yang 
mengatur tentang pemberian
penghargaan dan
kesejahteraan yang setara
antara Penilik dan
Pengawas dan Pamong
Belajar dengan Guru
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1 KUALIFIKASI Kualifikasi kepala 
sekolah TK/SD belum 
memenuhi tuntutan 
Permendiknas  No. 
13/2007 khususnya 
tentang Standar 
Kualifikasi Kepala 
Sekolah TK/SD (70% 
kepala TK/SD belum 
S1) 

1. Perlu adanya sharing 
budget antara pusat/ 
propinsi/ kab/kota dalam 
peningkatan kualifikasi 
kepala sekolah

2. Pemenuhan kualifikasi S1 
Kepala Sekolah paling 
lambat tahun 2014

3. Pemenuhan kualifikasi 
pendidikan harus berasal 
dari LPTK yang program 
studinya terakreditasi 
minimal B



NO
.

FOKUS 
PEMBAHASA

N PERMASALAHAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

2 KOMPETENS
I

Kompetensi 
Kepala Sekolah 
dalam dimensi : 
manajerial, 
supervisi dan 
kepemimpinan 
pembelajaran, dan 
kewirausahaan 
belum sesuai 
dengan tuntutan 
Permendiknas No. 
13/2007

1. Perlu peninjauan kembali PP 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Propinsi 
dan Kab/Kota sehingga sharing 
budget antara pusat, propinsi, 
kab/kota dalam peningkatan 
kompetensi kepala sekolah dapat 
dilakasanakan secara proporsional 
dan akuntabel

2. Mendorong daerah untuk membuat 
regulasi (Perda, Perbup/Perwali) 
tentang kekepalasekolahan 
(principalship)

3. Perlu perumusan dan pemetaan 
Kompetensi Kepala Sekolah 
menurut jenjang karir kepala 
sekolah
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3 REKRUITMEN/ 
SELEKSI/ 
PENGANGKAT
AN

1. Pelaksanaan rekruitmen 
dan seleksi calon Kepala  
sekolah di kab/kota 
sebagian besar belum 
merujuk kepada 
Permendiknas No. 13 
tahun 2007 tentang 
Standar Kualifikasi dan 
Kompetensi Kepala 
Sekolah

2. Kepmendiknas 162/2003 
tentang Penugasan Guru 
Sebagai Kepala Sekolah 
belum sepenuhnya 
dipatuhi oleh kab/kota 
dalam pelaksanaan 
rekruitmen dan seleksi 
calon kepala sekolah

1. Perlu revisi Kepmendiknas 
162/2003 tentang Penugasan 
Guru Sebagai Kepala Sekolah 
sesuai dengan tuntutan 
profesionalitas dan dinamika 
peraturan perundangan yang 
baru

2. Selanjutnya perlu dirumuskan 
Peraturan Pemerintah yang 
mengatur tentang Tenaga 
Kependidikan sehingga dapat 
meningkatkan kepatuhan 
daerah dalam pengelolaan 
tenaga kependidikan

3. Perlu adanya sharing budget 
antara pusat, propinsi, 
kab/kota dalam proses 
rekruitmen, seleksi dan 
pengangkatan kepala sekolah
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4 Continuing 

Professional 
Development 
(Pengembanga
n Profesi 
Berkelanjutan)

Program CPD belum 
dirumuskan secara sistematis 
dan terarah, belum terkait 
dengan pengembangan karir 
dan insentif, dan CPD 
provider belum memiliki 
kekuatan secara khusus 
(accredited) di dalam 
melakukan program 
penguatan kepala sekolah 
dan pengawas sekolah

1. Perlu dirumuskan 
Program CPD secara 
sistematis dan terarah 
yang terkait dengan 
pengembangan karir dan 
sistem insentif untuk 
kepala sekolah

2. Perlu penguatan CPD 
provider yang memiliki 
kapasitas secara khusus 
(accredited) di dalam 
melakukan program 
penguatan kepala sekolah

3. Perlu ditetapkan regulasi 
yang mendorong kepala 
sekolah untuk 
melaksanakan CPD 
secara mandiri  
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5 PENDATAAN Keberadaan data base 
Kepala Sekolah belum 
bisa diharapkan untuk 
mendukung proses 
perencanaan dan 
perumusan program serta 
pengambilan keputusan 
terkait dengan penguatan 
kemampuan kepala 
sekolah 

Perlu dikembangkan sistem 
pendataan kepala sekolah di 
tingkat kab/kota, propinsi, dan 
pusat yang dapat mendukung 
proses perencanaan dan 
perumusan program serta 
pengambilan keputusan terkait 
dengan penguatan kemampuan 
kepala sekolah 

6 ORGANISASI 
PROFESI 
KEPALA 
SEKOLAH 
(KKKS/MKKS)

Keberadaan KKKS/MKKS  
belum bisa diharapkan 
untuk berperan di dalam 
berbagai kegiatan 
penguatan  kemampuan 
kepala sekolah di tingkat 
kab/kota secara 
berkelanjutan 

Pemberdayaan organisasi 
KKKS/MKKS agar mampu 
meningkatkan mutu kepala sekolah di 
masing-masing kab/kota  melalui 
berbagai kegiatan antara lain : forum 
pertukaran informasi praktek-praktek 
yang baik (best practices), forum 
sosialisasi berbagai kebijakan dan 
forum berlangsungnya kegiatan 
pengembangan profesi berkelanjutan 
bagi kepala sekolah
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1. KUALIFIKASI 
PENGAWAS

1.Pengawas Sekolah
TK/SD ± 35% belum S1
2.Pengawas Sekolah 
Dikmen ± 85% belum S2

1.Pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten/kota 
memberikan bantuan 
peningkatan kualifikasi 
pendidikan pengawas 
melalui APBN dan APBD.

2.Paling lambat tahun 2014 
seluruh pengawas sudah 
sesuai dengan standar 
kualifikasi.

3.Pendidikan kualifikasi 
sebagaimana dimaksud 
pada butir 1 dilaksanakan 
pada perguruan 
tinggi/program studi 
terakreditasi sesuai dengan 
pendidikan yang relevan 
dengan bidang tugas.
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2. KOMPETENSI 
PENGAWAS 
SEKOLAH
(Continous 
Professional 
Development)

1.Kompetensi Pengawas Sekolah 
masih lemah dalam bidang 
supervisi akademis (kepribadian, 
sosial, pedagogik, dan 
profesional), supervisi pendidikan 
yang berkarakter, supervisi 
manajerial (pengelolaan 
keuangan, sarana dan prasarana, 
serta ketenagaan), evaluasi 
pendidikan, serta penelitian dan 
pengembangan.

2.Pengawas kurang memahami 
kompetensi TIK.

1.Perlu pemetaan kompetensi 
pengawas yang dilakukan oleh 
pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota bekerjasama 
LP2KS, LPMP, dan P4TK.

2.Berdasarkan hasil pemetaan 
kompetensi, dilakukan peningkatan 
keprofesian berkelanjutan 
(Pendidikan dan Pelatihan) yang 
dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah yang bekerjasama dengan 
LP2KS, LPMP, dan P4TK.

3.Pemerintah dan pemerintah daerah 
menyediakan dan meningkatan 
kemampuan TIK bagi pengawas.

4.Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah memfasilitasi kelompok 
kerja pengawas sekolah (KKPS 
dan Musyawarah Kerja Penawas 
Sekolah ( MKPS) sebagai tempat 
peningkatan keprofesian 
berkelanjutan bagi pengawas.

5.Perlu Permen, PerBup, atau 
PerWako yang mengatur tentang 
kewajiban pengawas meningkatan 
kompetensi secara mandiri sebagai 
bagian dari pengembangan 
keprofesian berkelanjutan.
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3. REKRUTMENT, 
SELEKSI, 
PENGANGKATAN, 
DAN 
PEMBERHENTIAN 
PENGAWAS

1.Sistem rekrutmen dan 
seleksi calon Pengawas
Sekolah tidak didasarkan
pada kompetensi

2.Sistem pemberhentian 
belum ada aturan baku.

3.Belum ada aturan
pengangkatan pengawas.

4.38% Pengawas Sekolah 
berusia di atas 55 tahun 
(segera purna bhakti)

5.Pengangkatan  
Pengawas Sekolah belum 
didasarkan Standar 
Kompetensi.

6.Belum ada program 
induksi

1.Pemerintah pusat 
mengembangkan sistem 
rekruitmen, seleksi, 
pengangkatan dan 
pemberhentian pengawas 
yang sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan.

2.Pemerintah daerah 
melaksanakan 
rektuitmen, seleksi, 
pengangkatan, dan 
pemberhentian pengawas 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

3.Paling lambat tahun 2014 
seluruh pemerintah 
daerah memiliki 
pengawas sesuai dengan 
standar.
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4. PEMBERDAYAAN 
PENGAWAS 
SEKOLAH UNTUK 
MELAKUKAN 
SUPERVISI 
SATUAN 
PENDIDIKAN

1.Program kepengawasan
belum disusun
berdasarkan analisis
kebutuhan sekolah

2.Kurangnya frekuensi 
kunjungan dan 
pembinaan yang 
dilakukan oleh pengawas.

3.Kurangnya sarana 
prasarana dan anggaran 
operasional bagi 
pengawas

4.Sebagian besar 
Pengawas SMP, SMA, 
SMK merupakan 
Pengawas Satuan 
Pendidikan (73,43%); 
Pengawas Mata 
Pelajaran sangat terbatas 
(5,78%)

1.Pemerintah daerah 
melaksanakan aturan mengenai 
rasio pengawas dengan sekolah 
dan guru binaannya.

2.Pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota perlu menyiapkan 
sarana dan prasarana serta 
bantuan dana untuk mendukung 
kelancaranan pelaksanaan 
operasional kepengawasan.

3.Paling lambat tahun 2014, 
Pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota memenuhi 
kebutuhan sarana dan prasarana 
serta bantuan dana untuk 
mendukung kelancaranan 
pelaksanaan operasional 
kepengawasan.
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5. PENDATAAN 1. Data-base pengawas
sekolah tahun 2009 
belum valid dan reliabel

2. Data-base pengawas
sekolah belum
dimanfaatkan secara
optimal dalam
pengambilan keputusan

1. Pemerintah kabupaten/kota
bekerjasama dengan LPMP 
di provinsi harus
memvalidasi data-base 
pengawas sekolah tahun
2009.

2. Pemerintah kabupaten/kota
bekerjasama dengan LPMP 
di provinsi harus
mengoptimalisasi dalam
pemanfaatan data-base 
pengawas sekolah.

3. Paling lambat akhir tahun
2010 data-base pengawas
sekolah di masing-masing
kabupaten/kota sudah valid 
dan reliable sesuai dengan
NUPTK.
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