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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 

membawa dampak banyak kewenangan pemerintah yang dilaksanakan  oleh 

Bupati atau Walikota. Hal ini termasuk kewenangan pengangkatan  pejabat-

pejabat daerah, tak terkecuali  pengaturan tentang tenaga kependidikan 

khususnya pengangkatan jabatan Kepala Sekolah. Pengangkatan pejabat harus 

berdasarkan karir dan prestasi dan kebutuhan formasi yang ada. Tidak hanya 

berdasarkan kedekatan yang selama ini banyak dilakukan oleh pejabat yang 

berwenang dalam hal ini Bupati atau Wali kota. Pada hasilnya banyak para 

pegawai merasa gelisah atau tidak tenang dalam bekerja apalagi pengangkatan 

pejabat tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berakibat rendahnya 

kinerja dalam hal ini mutu pekerjaan. Hal ini juga merambah di dunia 

pendidikan yang merupakan aset negara yang selalu didambakan oleh anak 

bangsa. 

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 

tentang pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain dinyatakan bahwa 

kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelakasanaan 

pembanggunan nasional sangat tergantung pada kemampuan aparatur negara, 

khususnya Pegawai Negeri Sipil. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan 

1 



2 
 

pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, 

berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi 

diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur negara yang 

bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara 

adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan 

kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 

pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan sistem 

pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mampu memberikan keseimbangan 

terjaminnya hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, dengan misi tiap satuan 

organisasi pemerintah untuk memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu 

disusun pola karier yang memungkinkan potensi Pegawai Negeri Sipil 

dikembangkan seoptimal mungkin  dalam rangka misi organisasi pemerintah 

yang akhirnya pencapaian tujuan nasional dapat dilaksanakan secara lebih 

efektif. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Undang-Undang SISDIKNAS) sebagai pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1989 (Depdiknas, 2003:). Membawa dampak perubahan yang 

cukup mendasar dalam dunia pedidikan apalagi dengan munculnya Keputusan 

Mendiknas No. 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru pegawai Negeri Sipil 

sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (Depdikbud,1997:1), serta Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman 
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Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Biro Kepegawaian Depdiknas, 

2003:1).serta turunnya Permendiknas nomor 28 tahun 2010. 

Dengan adanya perubahan tersebut pemerintah mengharapkan adanya 

jalan pemecahan masalah yang ada dalam lembaga pendidikan. Perubahan-

perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan 

pendidikan, baik masalah-masalah konvensional, maupun masalah-masalah 

yang muncul bersamaan dengan hadirnya ide-ide baru yang inovatif. Di 

samping itu melalui perubahan tersebut diharapkan terciptanya iklim yang 

kondusif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (PSDM), untuk mempersiapkan bangsa Indonesia memasuki 

era globalisasi. 

Perubahan di atas, menurut berbagai tugas yang harus dikerjakan oleh 

para tenaga kependidikan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing 

mulai dari level Makro sampai pada level Mikro, yakni tenaga kependidikan 

di sekolah. Di sekolah terdapat tiga komponen yang paling berperan dan 

sangat menentukan kualitas pendidikan, yakni Kepala Sekolah, Guru dan 

Peserta didik. Dalam perspektif globalisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi 

pendidikan, Kepala Sekolah merupakan figur sentral yang harus menjadi 

teladan bagi tenaga kependidikan lain di sekolah (guru). Oleh karena itu untuk 

menunjang keberhasilan program-program yang diharapkan seiring dengan 

perubahan-perubahan yang dilakukan, perlu dipersiapkan Kepala Sekolah 

yang profesional, yang mau dan mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, 



4 
 

serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan perubahan yang dilakukan 

secara efektif dan efisien. 

Di lapangan masih banyak Kepala Sekolah yang belum siap mengikuti 

berbagai perubahan untuk menerapkan ide-ide baru di sekolahnya. 

.Dibuktikan sampai sekarang di Kabupaten Semarang  belum diberlakukan 

tentang periodesasi jabatan kepala sekolah.Selain itu perhatian terhadap 

Kepala Sekolah selama ini relatif kurang dibanding terhadap Guru, padahal 

Kepala Sekolah merupakan penanggungjawab tunggal di sekolah. Oleh karena 

itu, diperlukan Kepala Sekolah profesional yang dapat mendorong tenaga 

kependidikan untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam meningkatkan 

kualitas sekolah serta mewujudkan visi dan misi sekolah yang bersangkutan . 

Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi untuk menjadi Kepala 

Sekolah profesional. Banyak hal yang harus dipahami, banyak masalah yang 

harus dipecahkan dan banyak strategi yang harus dikuasai. Selama ini 

pengangkatan Kepala Sekolah hanya didasarkan kepada pengalaman menjadi 

guru yang diukur dari segi waktu (lamanya menjadi guru). Kelengkapan 

administrasi sebagai syarat umum dan adanya kedekatan dari pejabat tertentu 

.Hal ini terasa kurang adil, mengingat untuk menjadi Kepala Sekolah 

profesional perlu dimulai dari pengangkatan yang profesional pula. Demikian 

juga masa jabatan Kepala Sekolah, saat ini sudah tidak jamannya lagi Kepala 

sekolah seumur hidup. Kepala Sekolah perlu dipilih dalam kurun waktu 

tertentu dan setelah itu dilakukan lagi evaluasi dan pemilihan yang baru, 

sedangkan Kepala Sekolah lama kembali menjadi guru. Dengan pengangkatan 
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yang profesional diharapkan dapat memotivasi Kepala Sekolah maupun calon 

Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerjanya. 

Seiring dengan tuntutan profesionalisme untuk menjadi Kepala 

Sekolah, keluarnya Permendiknas No: 162/U/2003 yang diperbaharui dengan 

Permendiknas nomor 28 tahun 2010 antara lain syarat-syarat , cara seleksi dan 

pengangkatan serta mengatur masa jabatan (periodesasi) Kepala Sekolah 

selama 4 tahun, sebenarnya merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan 

kinerja Kepala Sekolah maupun calon Kepala Sekolah. 

Pergantian kepala sekolah sebenarnya merupakan hal yang lumrah. 

Justru yang amat disayangkan adalah adanya orang yang tidak mau diganti 

dari kedudukannya. Sesungguhnya, periodesasi Kepala Sekolah sudah ada 

sejak tahun 1996, yakni tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan No. 

0296 Tahun 1996. Setelah lahir Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang 

Otonomi Daerah, pengaturan tentang tenaga kependidikan dilaksanakan oleh 

Bupati dan Walikota . 

Masa jabatan Kepala Sekolah selama 4 tahun, sebenarnya diharapkan 

akan menumbuhkan iklim demokratis di sekolah, yang akan mendorong iklim 

yang kondusif bagi terciptanya seluruh potensi peserta didik. Dengan 

periodesasi ini sebenarnya memberi peluang kepada Kepala Sekolah bersikap 

secara profesional, sehingga apabila Kepala Sekolah berprestasi lebih akan 

mendapat kesempatan untuk menjadi Kepala Sekolah lagi. Selain itu, dengan 

periodesasi ini akan memberi kesempatan kepada guru yang kinerjanya bagus 

untuk mencalonkan diri menjadi kepala Sekolah. Menurut Suryadi dan Tilaar 
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(2004: 1-3), hanya dengan cara demikian maka akan selalu tumbuh Kepala 

Sekolah profesional, kreatif, inovatif yang siap mendorong visi menjadi aksi 

dalam paradigma baru manajemen pendidikan. 

Berdasarkan kondisi inilah penulis mengangkat permasalahan 

“Bagaimana model rekrutmen penugasan guru sebagai kepala sekolah 

berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi dari hasil rekonstruksi 

Kepmendiknas 0296/U/1996  Permendiknas 162/U/2003 dan Permendiknas 

nomor 28 tahun 2010” ?  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana model rekrutmen guru sebagai kepala sekolah yang ada di 

kabupaten Semarang ?  

2. Bagaimana model yang ideal rekrutmen guru sebagai kepala sekolah 

berdasarkan sistem karier dan prestasi? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Model rekrutmen guru sebagai kepala sekolah berdasar karier dan 

prestasi yang ada di kabupaten Semarang. 

2. Model  ideal rekrutmen guru sebagai kepala sekoah berdasar karier dan 

Prestasi. 
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 . Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:.   

1. Sebagai model analisis Kepmendiknas  nomor 296/U/1996, 

Permendiknas 0162/U/2003 dan Permendiknas nomor 28/2010. 

2. Sebagai model pembinaan  Pegawai  Negeri Sipil dalam rangka 

promosi guru sebagi kepala sekolah. 

3. Melengkapi dan menyempurnakan model rekrutmen  kepala Sekolah 

menurut Kepmendiknas nomor 296/U/1996, Permendiknas nomor 

0162/U/ 2003 dan Permendiknas nomor 28/2010. 

4. Sebagai acuan penelitian lebih lanjut dalam upaya meningkatkan hasil 

seleksi dalam pengangkatan kepala sekolah. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Untuk memperjelas kajian akademik dalam penelitian ini perlu kerangka 

pemikiran dalam mewujudkan model rekrutmen guru sebagai kepala sekolah 

yang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang lebih menekankan pada 

peningkatan mutu pendidikan, sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh 

pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No 2 Tahun 1983 yang 

diperbaharui undang- undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional serta Keputusan Menteri Pendidikan No 0296 Tahun 1996, 

Permendiknas No 0162/ U / 2003 diperbaharui Permendiknas No 28/2010. 

Keputusan Menteri Pendidikan No 0296/1996 tentang pengangkatan guru 

sebagai kepala sekolah, dimana dalam perkembangannya terus disesuaikan 
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dengan kondisi yang tercapai disaat itu, sebagai pengganti keputusan menteri 

Pendidikan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No 0162/U/2003 Tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah 

yang menitik beratkan kepala sekolah bukan sebagai tenaga struktural tetapi 

sebagai tenaga fungsional. Kemudian dengan adannya perkembangan 

pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan No 28 tahun 2010. 

Ketiga keputusan dan peraturan Menteri Pendidikkan tersebut semuanya 

bermuara untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka mewujudkan 

amanat pembukaan UUD 1945 yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa. Mulai 

dari Kepmendiknas No 0296/U/1996, Permendiknas No 162/U/2003 dan 

Permendiknas No 28/2010 telah terjadi perubahan-perubahan pada persyaratan 

dan seleksi calon kepala sekolah. Dalam hal ini dapat kita lihat perkembangan 

yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk melaksanakan perekruitman 

kepala sekolah secara transparan, adil, dan bermutu.  

Upaya untuk mewujudkan kembali model rekrutmen kapala sekolah yang 

transparan, adil, dan bermutu  berdasarkan karier dan prestasi yang ideal 

merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat pendidikan. Konsep model 

rekrutmen guru sebagai kepala sekolah tersebut dapat diperoleh dengan 

melihat keunggulan dan kelemahan dari Kepmendiknas No 0296/U/1996, 

Permendiknas No 0162/U/2003 dan Permendiknas No 28/2010. Untuk lebih 

jelasnya kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat dalam bentuk bagan 

dibawah ini. 
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Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

E. Metode Penelitian  

1. Desain Penelitian  

Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu kebenaran secara 

sistematik dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta 

aturan-aturan yang berlaku. Untuk dapat menerapkan metode ilmiah dalam 

praktek penelitian maka diperlukan desain penelitian. Desain penelitian 

adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

penelitian. Dalam pengertian sempit desain penelitian hanya mengenai 

pengumpulan data dan analisis data saja.( Muh Mesir 1998:88 ) 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

diskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, 

suatu sistem pemikiran ataupun kondisi, suatu peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian diskriptif ini adalah memberikan gambar 
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atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

serta halnya antara fenomena-fenomena yang diselidiki. (Muh Mesir  1998 

:63 ) 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

induktif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada proses berfikir yang 

berawal dari lapangan atau atas dasar pengamatan di lapangan / fakta-fakta 

imperik.( Faried ali 1997:5 3) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan 

merupakan studi untuk menemukan fakta dan data sehingga diperoleh 

perumusan analisa terhadap masalah yang sebenarnya, yaitu gambar 

mengenai situasi dan peristiwa yang sifatnya khusus sehingga dapat 

ditentukan kaidah yang bersifat umum, yang menggunakan pendekatan 

kaidah hukum.  

2. Sumber Data  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang 

merupakan data pokok penelitian. Dari data dan informasi yang 

diperoleh, peneliti memperoleh gambaran secara obyektif mengenai 

obyek penelitian sebagai bahan masukan untuk selanjutnya dianalisis 

berdasarkan teori yang relevan.   

Dalam penelitian ini data primer diambil dari :  

1). Kepmendiknas 0296/U/1996, Permendiknas 162/U/2003 dan 

Permendiknas 28/2010 
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2). Data-data berupa struktur, tabel dan bagan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penilaian PNS mulai tahun 2003 sampai tahun 

2010. 

b. Data Sekunder  

Data ataupun informasi penunjang yang berkaitan dengan 

obyek penelitian yang diperoleh dari dokumen-dokumen data statistik 

ataupun sumber kualitatif lainnya serta kriteria-kriteria yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan. Data ini merupakan data penunjang yang 

diperoleh dalam suatu peristiwa. Sumber data sekunder dari penelitian 

ini adalah berasal dari perpustakaan dan media informasi lainnya.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan 

dengan wawancara, pengalaman penulis . 

Data primer berupa sumber hukum yang berkaitan dengan model 

rekrutmen dalam hal ini Kepmendiknas 0296/U/1996, Permendiknas 

nomor 0162/U/2003 dan Permendiknas nomo 28/2010 

Data sekunder ataupun informasi yang berkaitan dengan obyek 

penelitian yang diperoleh dari data dokumen-dokumen, data statistik 

ataupun sumber data kualitatif lainnya. Dan ini merupakan data penunjang 

yang diperlukan dalam suatu penelitian.  

4. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah proses penggunaan data agar dapat 

ditafsirkan.  
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Menyusun berarti menggolongkan kaidah pola, tema atau kategori. 

Tafsiran berarti makna analisis, menjelaskan pola dan menggabungkannya 

dengan berbagai konsep yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam 

bentuk kata dan bukan angka sehingga metode analisis data yang dipakai 

adalah metode diskriptif kualitatif dengan pendekatan kaidah hukum.  

Setelah data terkumpul, dilakukan pemilahan untuk menentukan 

klasifikasi. Dari kategori data tersebut masing-masing dianalisis secara 

mudah, dengan demikian akan diperoleh data mengenai model rekrutmen. 

 

 

5. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Semarang, waktu 

penelitian dilakukan selama 3 bulan mulai bulan .Desember2010, Januari , 

Pebruari 2011. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

                  Laporan penelitian ini akan dibuat dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan   masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian, dan sitematika penulisan  laporan penelitian. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 



13 
 

                   Pada bab ini membahas tentang dasar hukum pembinaan pegawai 

khususnya guru, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem 

karier dan prestasi, syarat peningkatanun karier,  pola karier pegawai, 

kebijakan pendidikan di era otonomi daerah, organisasi menejemen 

pendidikan, jabatan kepala sekolah, tugas dan fungsi kepala sekolah, 

serta proses seleksi kepala sekolah. 

BAB III :   GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN 

                   Bab ini membahas tentang profil, tugas dan fungsi, serta struktur 

organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.Pelaksanaan 

rekrutmen penugasan guru sebagai kepala sekolah dan hasil seleksi 

rekrutmen kepala sekolah. 

BAB IV :   HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN  

Pada bab ini dibahas mengenai keunggulan dan kelemahan 

Kepmendiknas 0296/U/1996 tentang penugasan guru sebagai kepala 

sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Permendiknas nomor 162/U/2003 tentang pedoman Penugasan Guru 

sebagai kepala sekolah, dan Permendiknas nomor 28/2010 tentang 

pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah . 

Merekontruksi dari Kepmendiknas 0296/1996, Permendiknas 

162/U/2003, dan Permendiknas nomor 28/2010 menjadi model 

rekrutmen guru sebagai kepala sekolah berdasarkan sistem karier dan 

prestasi yang ideal. 

BAB V  :   PENUTUP 
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              Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 


