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Abstract
' nryervision, is a strategic element in achieving educational gools. Either theducation in a national conrext, institutional, -or 

curricular g*t, However,7n of education issues, especially in the area of 3T is the jow educationar
b not only caused by tle low quglity of the superviior but also due to the dfficutt

zillance zone must be passed by the supervisor to get to the target ,iirotr.
tlw form of advanced lechnorogt can iot be appliid in dealing irth uori,i,
uea of supervision of 3T area because devici support is not yet available.
t aactform of innovation is done in the area iT caibnly be overcome with the'wching, 

re-order regulating supervisory system of eduiation and soforth.

supervision of education, 3T area.

Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi daerah yang bervariasi,
istik keberagaman adalah bagran dari kekayaannya termasuk masalah_

g meyertainya. Perubahan-perubahan yang begitu cepat berbuah kemajuan yang
di Nusantara ini. Pada umunnya hanya daerah perkotaan yang semakin modern
bah pelosok semakin tertinggal. Jika persoalan ini didiskursuskan pada ranah
Eaka tentunya hal ini menjadi persoalan serius yang membutuhkan penangan

sebab bangsa Indonesia sejak kemerdekaannya telah berkomitmen untuk
warganya secara utuh, adil dan merata.

rlan kompl,9..$snya permasalahan pendidikan kita sekarang, utamanya dalam
masa depan yang tidak menentu serta mengingat bebagai keterbatasan yang

i.e*-

memberikih kesejahteraan yang adil dan merata mensyaratkan sikap inovatif
seluruh ko.,ppEr.r, bangsa untuk dapatberpikir lebih maju arif dan bijaksana.

i ulang tatanam sistem pendidikan agar kiranya upaya pencapaian tujuan 1i II

merupakan suatu hal yang sebaiknya dilalrukan.
n penyelenggarilan.pendidikan, utamanya di daerah 3T salah satunya

pengawasan pendidikan yang tidak hanya disebabkan oleh rendahnya mutu
ijuga disebabkan oleh sulitnya medan/zona pengawasan yang harus dilarui
untuk sampai ke sekolah-sekolah binaan. Akibatnya produktifitas pengalvasan

terutama dalam upaya pembinaan yang lebih jauh, yang ada hanyalah sebatas
pulan informasi atau "cek & ricek" atas berjalan tidaknya aktivitas belajar
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mengajar secara konvensional. Jika hal ini terus berlanjut maka dapat dipastikan

progresivitas pendidikan di daerah 3T hanya akan berjalan lambat bahkan boleh jadi

ada perkembangan sehingga daerah-daerah yang telah dikategorikan tertinggal akan

tertinggal.

Permasalahan lain terkait dengan pengawas ialah ketidakjelasan posisi

dimana sebagian berada di bawah propinsi sebagian lagi berada di bawah kabupaten

sehingga karier mereka semakin tidak jelas. Rendahnya kualitas pengawas memang

diakui, karena di sejumlah daerah jabatan pengawas adalah jabatan buangan bagi para

yang tidak disukai oleh kepala daerah. Akibatnya wibawa pengawas pun runtuh. Hal i
yang menyebabkan sehingga profesi pengawas tidak begitu bergengsi atau diminati oleh

dan kepala sekolah, belum lagi kualifikasi dan kompetensi mereka yang rendah

meragukan karena perekrutannya syarat akan kepentingan politik.

Terkait dengan pengawas yang kurang profesional oleh Arikunto (2014) mem

salah satu contoh kasus yang ditemuinya di salah satu kantor pengawas yakni

tumpukan laporan pengawas yang ditulis setelah melakukan tugas supervisi ke sekolah

bertambah tinggi yang ternyata tidak adafollow up. Lebih lanjut menurut Arikunto jika
ini terus berlanjut maka dimungkinkan sekali bagi guru-guru yang semula kreatif dan

melaksanakan saran pengawas, berubah menjadi apatis dan tidak mau melaktrkan

Fenomena tersebut ada dan mungkin banyak, tetapi tampaknya selama ini belum ada

yang memperhatikan (Arikunto, 20 1 4).

Pertanyaan kemudian ialah bagaimana pendidikan persekolahan pada khususnla

daerah 3T dapat dikelolah secara efektif, efisien, sebagaimana yang telah direncanakan

dirumuskan dalam standar nasional pendidikan. Salah satu usaha yang dinilai tepat

dapat mendongkrak kualitas pendidikan di daerah 3T ialah pertama, dengan

aktifitas pengawasan pendidikan ketitahnya, kedua, dengan menginovasi

pengawasan pendidikan. Pengawasan pendidikan, adalah elemen strategis dalam pe

tujuan pendidikan. Baik tujuan pendidikan dalam konteks nasional, institusional, dan

tujuan kurikuler.

PEMBAHASAN
Dalam rangka otonomi sekolah, kepala sekolah memiliki kewenangan yang

dalam membuat kebijakan tingkat sekolah, kepala sekolah sebagdi penanggung

pendidikan pada tingkat sekolah, kini memiliki kewenangan dan keleluasaan

mengembangkan program, mengelola dan mengawasinya, memiiili'keleluasaan

m'engatui' segenap sumber daya yang dimilikinya untuk dimanfaiikan 'aga:x'

produktivitas dan mutu sekolah (Sutarsih & Nurdin, 2014).

Problem yang dihadapi oleh kepala sekolah maupun pengawas sangat k

Perlunya kepemimpinan yang mantap dan konsisten dewasa ini sangat terasa karena

sekolah maupun pengawas selalu dikepung oleh berbagai macam tantangan. Baik

pemerintah barupa intruksi atau peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, dari

guru berupa saran perbaikan, dari kelompok masyarakat atau persatuan orang tua siswa

mungkin juga dari berbagai yayasan pendidikan (Sa'ud, 2012).
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l umunnya seluruh kompelen bangsa mendambakan pendidikan yang lebih baik,
berbagai kemajuan oleh perubahan yang begitu cepat justru menciptakan

yang begitu serius antara daerah perkotaan dengan pelosok desa, sehingga
hikian pendidikan di daerah pelosok dirasakan semakin tertinggal. Untuk itu

Hasbullah (2013:201) "Tugas pembaruan pendidikan yang utama adalah
persoalan tersebut, baik dengan cara konvensional maupun dengan cara yang

: Lebih lanjut Hasbullah Q0l3:201) menekankan bahwa *Tirik pangkal pembaruan
adalah masalah pendidikan yang aktual, yang secara sistematis akan dipecahkan
inovatif'.

oxford Learner's Pocket Dictionary, inovasr/innovation berarti ,,new 
ideo,

dc", dalam bentuk kata kedanyato innovateberartiumake changes, introduce new
itu dalam the American Heritage Dictionary inovasi diartikan ,,the act of

something new: something newly introduced'. Dalam konteks organisasi dan
penerapan hal baru dalam berbagai bentuknya akan berimplikasi pada perubahan

ide, praktik, ataupun objek/benda tertentu yang dianggap baru oleh sesorang
kesatuan&olompok yang mengadopsi. Dengan demikian, inovasi tidak harus

benar-benar baru secara objektif, namun pandangan subjek yang menganggap
baru merupakan ide dasar dari konsep inovasi. Inovasi merupakan suafu
dari ide kreatif dalam upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan di masa
hal itu akan mendorong pada perubahan kinerja dalam dimensinya yang baru

20t3).
yang mendorong perlunya inovasi pendidikan jika dilacak biasanya

pada dua hal yaitu: (1) kemauan sekolah dalam merespon tantangan kebutuhan
dan (2) adanya usaha untuk menggunakan sekolah dalam memecahkan masalah
i oleh masyarakat. Agar kita dapat lebih memahami tentang perlunya perubahan

atau kebutuhan adanya inovasi pendidikan dapat kita gali dari tiga hal yang
pengaruhnya terhadap kegiatan di sekolah, yaitu (1) kegiatan belajar mengajar,

irernal dan ekstemal, dan (3) sistem pendidikan (pengelolaan dan pengawasan)

n Pendidikan
pendidikan berdasarkan Permendiknas No 12 Tahun 2a07 adalah,.glrru

fi- dan diberi tugas, tanggung jawab dan rvewenang secara penuh oleh pejabat
untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan

inaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan
ekolah dasar clarr sekolah menengah. Menurut PP Nomor 19 tahun 2005'tentan!.''
bnal Pendidikan (SI'IP) juga menegaskan kriteria pengawas satuan pendidikan

sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala sekolah
ya empat tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan

5nng diawasi, memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan
serta telah lulus seleksi pengawas satuan pendidikan (Fathurrohman & Suryana,
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pengawas pendidikan dalam konteks perubahan pendidikan adalah elemen yang

memberikan pencerahan. Pencerahan itu bersifat komprehensif di lingkungan persekt

Meskipun kinerja pengawas bersifat teknis namun tetap memiliki kedudukan strategis

menciptakan situasi yang kondusif bagi pencapaian kinerja setiap personil sekolah, baik

kepala sekolah, guru, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, persertia didik dan siapa t

yang terlibat secara langsung terhadap proses pembelajaran (Siahaan, Rambe' & Mahi

instrumen penilaian, mengolah hasil penilaian, sampai kepada memanfaatkan hasil penil

untuk pembinaan, merupakan hal wajib yang harus dikuasai pengawas sekolah' Selain

melaksanakan penilaian dengan kiat yang tepat juga merupakan bagian dari kompetensi

tidak boleh dilupakan. Sehubungan dengan ini, ada empat kelompok tugas pengawas se

yaitu: (1) merencanakan penilaian yang dilengkapi dengan instrumennya; (2) melaksat

penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian; (3) mengolah hasil penilaian dengan te

teknik pengolahan yang ilmiah; dan (4) memanfaatkan hasil penilaian untuk ber

keperluan (Ismail, 2014).

Prosedurpengawasanmeliputipenentuanstandar,mengadakanpen
mengadakan perbandingan antara hasil pengukuran dengan standar' dan melakuka

perbaikan manakala ada penyimpangan' Sasaran pengawasan meliputi keseluruhan su!11j

manajemen tingkat satuan pendidikan (sekolah pada setiap jenjangnya)' yaitu manaJeme!

kurikulum dan pembelajaran, manajemen kesiswaan, n:anajemen pendidik o* t:lq
kependidikan manajemen sarana dan prasarana, manajeme4 keuangan, mana]emen partlslpaln

masyarakat, manajemen ketatausahaan, danmanajemen layanan khusus (Imron' 2013)'

Padadasarnyaterdapatempatfujuanpengawasari..sebagaimanayangdikemukakan
- 

<itetr Kaho yaitu untuk: (1) mengetahui kesesuaian petatsaliadn'iieng'an'perencanaan, (2)

mengindentifikasi kesulitan yang dihadapi oleh praktisi di sekolah untuk kemudian

menlambil langkah-langkah perbaikan, (3) membantu tugas pelaksana dalam melalcukan

evaluasi diri atau pembenahan atas kekeliruan-kekeliruan yang tidak disadarinya, (4) untuk

melakukanperbaikanbukansekedarmenyalahkan(Aedi,2a|4).
Selain itu pengawasan memiliki empat 6n8.11 yakni (1) Informatif-progresif yakni

fungsi pengatwan informasi untuk progles akan kemajuan, (2) Pengecekan-Preventif yakni

fungsi pencegahan dengan melakukan pengecekan untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan
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:ah pada penyimpangan, (3) korektif yakni fungsi perbaikan secara berkelanjutan
mengarahkan, melayani dan melakukan pembinaan (Aedi, 2014).

faktor yang mempengaruhi pengawasan pendidikan. Faktor-falror tersebut
hron (2013) ialah sebagai berikut:

yang dipergunakan untuk kegiatan pengawasan. Semakin
oleh pengawas untuk melakukan pengawasan, maka

terhadap hal-hal yang diawasi. Sebaliknya, semakin
unfuk memberikan pengawasan, maka semakin

ihal-hal yang diawasi, dan sekaligus semakin tidak efektif.
mental dan daya suai pribadi pengawas, ini juga menuntut pengawasan beserta
Ivlakin baik kapasitas mentar dan daya suai pengawas terhadap hal-hal yang

maka semakin efektif pengawasan. Dengan demikian, keefektifan pengawasan
garuhi dan atau ditentukan oleh pribadi pengawas sendiri.
itas hal-hal yang diawasi, semakin kompleks hal-hal yang diawasi, semakin

energi yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk melakukan pengawasan dan
rya, kompletsitas sesuatu yang diawasi juga menjadi penyebab makin kaburnya
yang diawasi- Sebaliknya, makin sederhana atau sedikit segala sesuatu yang

u akan semakin jelaslah hal-hal yang diawasi. Jadi semakin efektiflah pengawasan

lain dari eksekutif. Jika tanggung jawab manajer di luar tugas-tugas
dan manajerial rangkap, maka keefektifan pengawasan akan berkurang.

operasi. semakin stabil operasi pengawasan yang dilakukan oleh manajer, rnaka
terhadap sesuatu yang diawasi akan semakin detail. Pengendalian terhadap

performansi akan bisa lebih maksimal. Sebaliknya, jika operasi yang
semakin tidak stabil, maka pengendalian-pengendalian yang semestinya

bisa terbengkalai.

dan pengalaman bawahan. Tidak ada faktor yang mendukung kesuksesan
dibandingkan faktor pengalaman dan kemarnpuan bawahan. Ini termasuk

rfit aset yang berharga jika dikaitkan dengan penyelesaian peke{aan. Bawahan
kemampuan yang tinggi dan dengan pengalaman yang banyak, akan mudah sekali
i, dan bahkan sedikit sekali membutuhkan pengawasan dibandingkan -dengan
n yang tidak mampu dan tidak berpengalaman. olehnya itu, kemampuan dan

bawahan juga turut mempengaruhi keefektifan pengawasan.
Penghambat Pengawasan pendidikan di daerah 3T t:.r.. j;

dasarkan NIIPTK Februari 2009 jumlah kepala sekolah 195.633..sed[ngkarr
23.050 berarti rata-rata pengawas harus membina g sekolah (Fathunohm an &
ll). Bahkan menurut Aedi (2014) beban ke{a pengawas tergolong tinggi dimana

membina sedikitnya l0 sampai 12 unit wilayah kerja. Selanjutnya, menurut
Hatta pelaksanaan uji kompetensi kepala sekolah dan pengawas yang
m oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan di seluruh provinsi pertengahan

lalu, diikuti 208.000 kepala sekolah dan 23.000 orang pengawas (Nasir, 2015).
makan data uji kompetensi tersebut maka rata-rata pengawas harus membina 9

banyak waktu yang

akan semakin jelas

sedikit waktu yang
kaburlah gambaran
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sekolah. Berkutat pada rasio yang tidak ideal tersebut pengawas terutama untuk daerah
harus berhadapan dengan sulitnya medan untuk sampai ke sekolah-sekolah binaan.

selain itu, masalah-masalah teknis pembelajaran yang ada pada
binaan seringkali tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh pengawas, disebabkan
pemahaman pengawas terhadap masalah-masalah yang dihadapi juga masih sangat
Kurangnya pendidikan dan latihan yang diperuntukan bagi pengawas sangat
terhadap kemampuan pengawas menyelesaikan masalah-masalah teknis pembelajaran
dihadapi di setiap sekolah binaan. Pengawas juga kurang mendapat informasi
perkembangan-perkembangan yang te{adi dalam dunia pendidikan (Ismail, 2Ol4).

Selanjutny 4 adanya keterbatasan kewenangan dan kemampuan profesional,
Florio dalam Sa'ud (2012) dapat menyebabkan timbulnya ketidakrnampuan
mengambil kebijakan dalam melaksanakan tugasnya untuk menghadapi tantangan
jaman. Rasa ketidakm,Lmpuan menimbulkan frustasi dan bersikap apatis terhadap t
yang dibebankan kepadanya. Sikap apatis dan rasa frustasi mengurangi rasa tanggung j
dan komitmen dalam melaksanakan tugas. Dampak dari sikap apatis, kurang sem
berpartisipasi dan kurang rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas,
tampak dari luar sebagai guru dan pengaw,rs yang tidak profesional. Dengan adanya
tanda bahwa pengawas kurang mampu melaksanakan fugas maka akan menf
kepercayaan guru terhadap pengawas dan sebaliknya.

Selain itu beberapa faktor penghambat dalam kegiatan pengawasan oleh Imron
secara singkat dikemukakan sebagai berikut; (1) Perasaan sungkan yang berlebihan,
Tugas-tugas ketatausahaan yang menyibukkan bag kepala sekolah sehingga

seperti skandaVpenyelewengan/ pemborosan, (6) Sistematika budaya setempat yang
mendukung kegiatan pengawasan seperti solidaritas yang terlalu tinggi, terlalu cepat
kurang terbuka, mudah tersinggung dll.

selanjutnya, di era desentralisasi pengawasan pendidikan menjadi sebuah pen
sistem yakni recruitmenf, penempatan serta jenjang karier yang kurang membahagiakan
guru, seolah-olah sebagai tempat pelarian untuk.r-nemperpanjang masa usia kerja dan lari
pensiun (Aedi, 2014). Ssistem seleksi yang ti{ak terbuka dan penuh kolusi dan
kepartaian membuat profesi pengawas semakin tenggelam (Fathurrohman & Suryana,20l
Hal tersebut tentu sangat tidak membahagiakan,'" ditambah lagi berbagai kendala,
sistem remunerasi yang tidak kunjung memidafl-ifiiifitim pekerjaan yang tinggi
berbagai tekanan yang menyudutkan kinerja pengawas sebagai ujung tombak
sistem pengawzlsan pendidikan. Semestinya pengawas dipacu dan dipicu untuk se
terus mengembangkan jati dirinnya guna meningkatkan profesionalisme pendidik
dengan tugas dan perannya (Aedi, 2014).

Inovasi Pengawasan Pendidikan di Daerah 3T
Berbagai masalah pengawasan pendidikan di daerah 3T hanya dapat diatasi

melakukan inovasi. lnovasi tersebut bisa berupa pembinaan, meregulasi ulang tatanan
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tersendiri, maka diperlukan suatu pola inovasi yang sesuai dengan karakteristik
wawasan tentaurg inovasi pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan

mPt, maka diperlukan strategi yang dapat dilakukan berdasarkan keragaman yang
bdang pendidikan.

bangan pemanfaatan/penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang
terutama di negara-negara maju, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa

rnr memang sangat dimungkinkan diselenggarakannya proses pembelajaran
itoring yang lebih efektif. Hal itu terjadi karena dengan sifat dan karakteristik

cukup khas, sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai media sebagaimana
telah dipergunakan sebelumnya seperti radio, televisi, telepon genggam, smart

jaringan 3G dan lainnya (Sa'ud, 2012).

kemudian ialah bagaimana dengan daerah 3T yang tidak teryangkau oleh
dan telekomunikasi?. Tentu inovasi daram bentuk ini belum bisa diterapkan

dukungan perangkat belum tersedia di daerah 3T belum lagi pengadaannya
biaya yang amat sangat besar yang jika dipaksakan akan berdampak pada

ifan inovasi yang dapat berlangsung lama melampaui beberapa generasi sehingga
I, bentuk inovasi yang dapat dulakukan di daerah 3T sebaiknya ditempuh dengan
L yzng bisa berupa pembinaan, meregulasi ulang tatanan sistem kepengawasan
d"n lain sebagainya yang tentunya dengan pola inovasi yang cocok diterapkan di

dan pengembangan kemampuan profesional pengawas adalah tanggung
Pendidikan setempat. Pembinaan pengawas satuan pendidikan mencakup

pofesi dan pembinaan karier. Pembinaan profesi diarahkan untuk meningkatkan
kemampuan profesionalnya agar dapat melaksanakan fungsi

baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. sedangkan
karier pengawas diarahkan untuk meningkatkan pangkat dan jabatan

sesuai ketentuan yang berlaku (Aedi, 2}lq.
umum pembinaan dan pengambangan karier pengawas satuan

lah adalah meningkatnya kemampuan karier."pengawas s-ehingga dapat
m tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan/ sekolah yang
Secara khusus tujuan pembinaan tersebut dirumuskan oleh Aedi (2014) sebagai

.': t':.

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan peirgawasan akademik
manajerial pada satuan pendidikan yang dibinanya.

ya kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetesi pedagogik dan
I profesional sehingga dapat mempertinggi kine{ anya.

beke{a sama dengan guru, kepala sekolah, staf sekolah dan komite sekolah
ingkatkan kinerja satuan pendidikan/ sekolah binaan.

melakukan berbagai inovasi pendidikan daram rangka meningkatkan mutu

rh

G
B

di sekolah binaannya.
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5. Berjalannyajenjang karier jabatan pengawas melalui angkajabatan fungsionalnya.

Agar pengawas maupun kepala sekolatr dapat melaksanakan program inovasi

efektif dalam menghadapi berbagai macam tantangan, perlu digunakan

pengorganisasian yang tepat. Berdasarkan pengalaman para pelaksana *Model S

Project" di Amerika Serikat, disarankan digunakannya "Team Manajemen Pen

(supervisory-Management : S-M Team). Ada dua Elemen dasar dalam team S-M

meningkatkan efeLr:tifitas kepemimpinan sekolah. Pertama peranan kepemimpinan

diseberluaskan melalui perlusan konsep team manajemen-pengawasan. Kedua team

harus menggunakan pendekatan partisipatif dalam membina hubungan dengan

personal di sekolah maupun dengan warga masyarakat. Untuk sekolah yang kecil

struktur organisasinya tanpa ada bagian-baglan, maka semua guru atau personel

diikut sertakan dalam pembuatan perencanaan, pembuatan kepufusan serta

perkembangan dan bagian dari program pendidikan. Pada sekolah yang besar pejabat

pendidikan (educational departrnent) beke1a sama dengan team S-M, untuk men

minat guru serta memperhatikan fungsi manajemen-pengawasan pada semua

Kegiatan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, dilalcukan oleh

personalia sekolah, sesuai dengan bidang garapannya masing-masing (Sa'ud, 2012).

Lebih lanjut (Aedi, 2014145) mengemukakan bahwa keberhasilan pembinaaa

pengembangan karier pengawas satuan pendidikan/sekolah harus terlihat dalam i

indikator sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualifikasi pengawas minimal berpendidikan (Sl).

b. Meningkatnya motivasi kerja para pengawas dalam melaksanakan tugas dan

jawab sebagai profesional.

c. Meningkatnya kineda dan hasil kerja pengawas yang ditunjukkan oleh

kemajuan mutu pendidikan pada sekolah bunaannya.

d. Meningkatnya pangkat dan jabatan pengawas setelah memenuhi angka kredit dan j
pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kesejahteraan materil dan

materil sesuai dengan jabatan dan prestasi yang dicapainya.

e. Meningkatnya citra positif para pengawas satuan pendidikan di kalangan st

sekolah.

Pembinaan kemampuan profesional pengawas bertujuan untuk meni

kompetensi pengawas baik kompeidnsi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi

maupun kompetensi profesional. Pembinaan diberikan kepada para pengawas untuk

kategori yakni pengawas pratama;-pen$awas muda, pengawas madya dan pengawas

Adapun pembinaan yang diberitiii';"6;;'l"d;'"ielilgai berikut; (1) program pendampi

tugas pokok dan fungsi pengawas, (2) diskusi terprogram, (3) forum ilmiah, (4) mon

dan evaluasi, (5) partisipasi dalam kegiatan ilmiah, (6) studi banding, (7) rapat

(rakor) pengawas (Aedi, 2014). Dari sekian banyak jenis pembinaan yang dikemukaka

atas maka inovasi dalam hal pembinaan pengawas yang sesuai diterapkan di daerah 3T

bahas satu persatu sebagai berikut:

Program pendampingan tugas pokok dan fungsi pengawas ditujukan bagt

I
F

*

Er

pratama dan/atau pengawas muda kurang dari tiga tahun. Pendampingan dilaksanakan
M
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rtrama atau Samapta (Golongan rv/d atau IVie). pendampingan pengawas
dengan'melaksanakan fugas kepengawasan minimal satu semester di satuan

binaannya dengan zonalwilayah yang tidak begitu terpisah jauh. program

ini mirip tlengan program magang yang selama ini dilaksanakan. pendamping

i SK Kepala Dinas Pendidikan (Aedi, 2014).

terprogram antarpengawas dilakukan secara berkala minimal dua kali setiap
Diskusi dikoordinir oleh Korwas yang dilaksanakan dikantor pusat daerah

Materi yang dibahas berkisar pada; (a) peningkatan kompetensi pengawas,
pkok dan fungsi, (c) kine{a dan hasil keq'a pengawas, (d) penyusunan program

was, (e) pelaporan hasil ke{a, (0 inovasi pendidikan dan
imbingan, (g) sistem evaluasi, (h) pengembangan kurikulum, (i) manajemen

administrasi sekolah, dan (k) kegiatan akademik lainnya yang sesuai kebutuhan.
yang diberikan meliputi: (a) dana, (b) alat tulis (c) fasilitas kerja, (d) sumber

yang diperlukan (Aedi, 2014).

lain yang dapat dilalcukan Kepala Dinas Pendidikan dalam membina dan
kemampuan profesional pengawas dapat dilalrukan dengan memfasilitasi

rnrk berpartisipasi dalam kegiatan seminar, lokakarya, diskusi panel, simposium
ilmiah lainnya baik yang dilaksanakan oleh perguruan Tinggi, pemda,

hofesi, termasuk yang diperuntukkan bagi guru dan kepala sekolah agar
tidak ketinggalan dengan inovasi-inovasi pendidikan yang sedang berlangsung

utnya bentuk pembinaan bagi pengawas yang bertugas di daerah 3T dapat
nelalui Rapat Koordinasi (Rakor) pengawas yang dilaksanakan tiap awal tahun

di setiap daerah kabupaten/kota. Kegiatan Rakor pengawas adalah: (a)
i ketercapaian program ke{a tahun sebelumnya, (b) menganalisis kendala-
temuan, (c) menyusun program ke{a dan anggaran satu tahun yang akan datang
hasil analsis/evaluasi tesebu! (d) menyusun dan membuat instrumen supervisi

rsuai dengan tuntutan kebutuhan yang baru dengan berdasar pada hasil revisi
yang lama, (e) sosialisasi kebijakan-kebijakan baru dalam bidang pendidikan, (f)
makalah dari Korwas atau pengawas senior yang ditunjuk, (g) koordinasi lintas

pembagian tugas kepengawasim pada-s_ekolah masjng:masiilg, (h) pemetaan
pengawas yang baru dan yang akan memasuki usia pensiun, (i) membahas

lrnetapan kandidat pengawas berprestasi untuk memperoleh penghargaan, (i)
standar pelayanan minimal (SPM) darr," standar prosedur operasiona (SpO)

(k) analisis kebutuhan pengawas satuan pendidikan, .termasuk pergantian
Korwas (Aedi, 2014).

Pendidikan
inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh induvidu

isasi, mulai dari sekedar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi dibidang
Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan

setiap saat tentu te{adi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan salama
berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain
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tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula
proses inovasi itu berlangsung akan selalu tdadi perubahan yang berkesinambungan
proses itu dinyatakan berakhir (Sa'ud, 2012).

Menurut Roger dalam sa'ud (2012:36) bahwa proses keputusan inovasi teridiri

s t:il 
l"'T 

(')3n1, ne.nset3rruan, (2) tahap bujukan, (3) tahap keputusan, (4) r
implementasi, dan (5) tahap konfirmasi. Proses keputusan inovasi dimulai dengan t

f::.::14ry y*, lulu'T"e:eoranq menvadari adanva suatu inovasi dan insin
bagaimana fungsi inovasi tersebut. pengertian menyadari daram har ini br#;;
tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi (Sa'ud, 2012). Tahap ini penting bagi
perubahan sebab dalam bidang pendidikan menyadari akan pentingnya perubatran 

,

:::: Tr_*i:"r vTg juga berfrrngsi sebagai pembaharu yang senantiasa diaharapkan
menjadi motor perubahan tingkah mengajar guru di sekolah. Apabila Ouru r.rruJu,menunjukkan sesuatu yang baru bagi guru maka dapat dipastikan kehadiran para p(
akan selalu dirindukan oleh guru yang progresif

Selanjutnya pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang m
sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. pada tahap ini, yang
utama dalam diri adalah ranah afektif atau perasaan. Seseorang tidak clapat pe
inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Dalam tahap persuasi ini di
kemampuan untuk memproyeksikan penerapan inovasi dalam pemikiran berdasarkan k
dan situasi' untuk memudahkan proses tersebut maka dibutuhkan gambaran yang
tentang bagaimana konsekuesi dari pelaksanaan inovasi tersebut (sa'ud, 2012).Dalamini pengawas diharapkan dapat menerima inovasi lalu kemudian betindak s(
pembaharu dengan memproyeksikan penerapan inovasi ke guru-guru sesuai kondisi
situasi setiap sekolah.

pengetahuan, persuasi dan keputusan inovasi sering be{alan bersamaan (Sa,ud, 20I
Dengan demikian untuk'"dapat mengurangi tingkat resistensi akan inovasi yang digagas mr
diharapkan pengawas sdbagai akror perubahan memiliki strategi dan kemampuan kom
yang aplikatif dalam melaksanakan tugas kepengawasannya.

Tahap implenrentasi dari proses keputusan inovasi te{adi apabila s(
menerapkan inovasi-'DaIAm tafiap" implementasi ini berlangr*; r..uniAn uuit
maupun fisik. Keputusan menerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik (
2012)' Dalam tahap ini seorang pengawas dianggap telah mengimplementasikan kepr
inovasi apabila pengawas terah menerapkan inovasi. Begitu pura guru dianggap
mengimplementasikan keputusan inovasi apabila guru telah menerapkan inovasi.

Dalam tahap konfirmasi ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan
telah diambilnya yang pada dasarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak t
keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatar
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perubahan tingkah laku seseorang antara lain disebabkan karena terjadinya

internal. Seseorang yang merasa terdapat sesuatu yang tidak sesuai atau

yang disebtt disonasi. Untuk menghindari droup out dalam penerimaan dan

i inovasi (discontinu) peran agen pembaharu sangat dominan. Tanpa ada

dan penguatan orang akan mudah terpengaruh pada informasi negatif tentang

sedang digagas (Sa'ud, 2012). Dalam tahap ini peran pengawas sebagai agen

begitu dominan untuk menghindarkan guru dari sikap pesimis dalam

pengawasan di daerah 3T tidak hanya disebabkan oleh rendahnya mutu

tetapi juga disebabkan oleh sulitnya medan/zona pengawasan yang harus dilalui
untuk sampai ke sekolah-sekolah binaan. Salah satu usaha yang dinilai tepat

mendonglrak kualitas pendidikan di daerah 3T ialah pertama, dengan

aktifitas pengawasan pendidikan ketitahnya, kedua, dengan menginovasi

tEngawasan pendidikan. Pengawasan pendidikan, adalah elemen strategis dalam

tujuan pendidikan.

rvas satuan pendidikan/sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung

memerlukan kemampuan-kemampuan dasar yang dipersyaratkan sebagai

pofesional. Oleh sebab itu kompetensi pengawas sekolah perlu ditingkatkan dan

secara berkelanjutan. Mengingat inovasi dalam bentuk teknologi canggih

diterapkan oleh karena dukungan perangkat belum tersedia di daerah 3T maka

i yang tepat dilakukan di daerah 3T adalah melalui kegiatan pembinaan yang

melalui kegiatan sebagai berikut; (1) program pendampingan tugas pokok

i pengawas, (2) diskusi terprogram, (3) forum ilmiah, (4) partisipasi dalam kegiatan

rapat koordinasi (Rakor) pengawas.
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