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Abstract:. Kepemimpinan (leadership) merupakan hal yang strategis eksistensinya
dalam sebuah organisasi. Bahkan keberadaan kepemimpinan dalam sebuah
organisasi merupakan condisio sine cuanon. Sehubungan tentang betapa strategisnya
kedudukan kepemimpinan dalam organisasi, maka pengkajian tentang hal ini
senantiasa menjadi topik yang menarik untuk terus dibahas berdasarkan teori-teori
yang telah ada. Dan bahkan akan semakin banyak teori-teori baru yang muncul
sebagai bagian dari penguatan terhadap kajian kepemimpinan tersebut. Sehubungan
dengan kuatnya kepemimpinan mempengaruhi terhadap kinerja organisasi, maka
keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi umumnya juga dipengaruhi oleh
kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin organisasi itu. Sehingga pada tataran
konsep maupun tataran teknik implementasi kepemimpinan ini dipandang sudah
tidak adaptif lagi dengan lingkungan internal maupun eksternal organisasi akan
dapat mengakibatkan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Visionary
Leadership (Kepemimpinan Visioner) merupakan suatu konsep kepemimpinan yang
menekankan bahwa kepemimpinan itu memiliki visi, yaitu kepemimpinan yang kerja
pokoknya difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan. Dan
kepemimpinan visioner ini pada akhirnya akan menunjukkan pada kepemimpinan
yang berkualitas. Visionary Leadership (Kepemimpinan Visoner) akan dapat terwujud
manakala stakeholders dalam organisasi tersebut terbangun komitmennya untuk
meraih tujuan organisasi secara terpadu. Maka beberapa konsep dasar harus
dipahami sebagai fondasi dalam membangun visionary leadership antara lain :
Visionary Leadership harus memahami Konsep Visi, Visionary Leadership harus
memahami karakteristik dan unsur visi, serta Visonary Leadership harus memahami
Tujuan Visi. Pengawas Sekolah yang bekerja secara profesional dituntut untuk
memiliki jiwa kepemimpinan (leadership) yang visoner, kepemipinan yang
menunjukkan arah, dapat membangun team, mencerahkan, dan memotivasi.
Sehingga Pengawas Sekolah dapat memotivasi kepala sekolah, guru, dan tenaga
administrasi sekolah untuk sama-sama mencapai visi dan misi organisasi (sekolah).
Inti dari efektivitas Visionary Leadership sangat tergantung pada bagaimana
pemimpin dapat menyusun visi menjadi tindakan dan kenyataan. Maka visi yang
dibangun oleh pemimpin bukan merupakan mimpi-mimpi (dreams) yang tidak dapat
diwujudkan, tapi merupakan kreativitas berpikir yang dapat diwujudkan dengan
tindakan nyata (real action)
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Pendahuluan
Dalam suatu organisasi keberadaan kepemimpinan merupakan hal yang mutlak adanya.
Maka kepemimpinan ini merupakan core dari manajemen dalam organisasi tersebut. Persepsi,
cara pandang, dan interpretasi tentang suatu aktivitas organisasi dapat dilihat dari pola-pola
kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi itu.
Mengingat betapa strategisnya kepemimpian dalam organisasi, maka eksistesnsinya
menjadi condisio sine cuanon. Maka menurut Yukl (Hoy dan Miskel : 2001) “kepemimpinan
adalah proses atau kepemilikan dari sebuah organisasi. Sejalan dengan pendapat tersebut,
maka kepemimpinan harus dimaknai sebagai proses sosial setiap anggota kelompok dari
organisasi mempengaruhi interpretasi dari kegiatan internal maupun eksternal, memilih tujuan
atau hasil, aktivitas kerja organisasi, motivasi dan kemampuan individu, hubungan kekuasaan
dan membagi orientasi.”
Pada perspektif manajemen, kepemimpinan menempati posisi yang strategis sebagai
jantung dari fungsi-fungsi manajemen. Maka kepemimpinan ini sangat erat kaitannya dengan
bagaimana organisasi ini dapat tumbuh dan berkembang. Organisasi memerlukan manajemen
yang handal. Dan manajemen yang handal salah satunya dipengaruhi dari kepemimpinan yang
handal pula di organisasi tersebut. Fungsi-fungsi manajemen akan berjalan dengan baik
apabila dikendalikan (leading) oleh kepemimpinan yang baik pula.
Jika organisasi dikelola (managing) dengan sempurna oleh sistem manajerial yang
handal, maka pada hakikatnya pengendali dari fungsi-fungsi manajerial tersebut terletak pada
kehandalan dari implementasi kepemimpinan yang tepat dari organisasi itu. Oleh sebab itu,
keberadaan kepemimpinan menjadi sangat urgen untuk dikaji, diimplementasikan dan
sekaligus diuji keterandalannya melalui efektivitas dan efisiensi organisasi tersebut.
Menurut Gaffar (2006) disebutkan bahwa leadership itu leading. Maka kepemimpinan
harus berfungsi sebagai policy machinary dan pemimpin sekaligus bertanggungjawab terhadap
organisasi. Dan kepemimpinan dikatakan berhasil apabila mampu membawa organisasi secara
efektif mencapai tujuan organisasi. Maka pemimpin harus dapat menciptakan iklim organisasi
yang mampu menjawab tantangan jaman dan perubahan yang sedang terjadi.
Dalam

konteks

yang

sama

sebagaimana

disebutkan

dalam

jurnal

MANAIERIAL,VOL.2, NO. 3, Oktober 2003 :59 – 67 Kepemimpinan visioner, adalah pola
kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan
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bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberl arahan dan mahna pada
keria dan usaha yang dilakuhan berdasarhan visi yang jelas (Kartanegara, 2003)
Dalam kaitan dengan hal diatas, Komariah dan Triatna (2004 : 81) menjelaskan “bahwa
orang yang bertanggungjawab merumuskan

visi adalah pemimpin melalui kinerja

kepimimpinannya. Sehingga visi organisasi sangat dipengaruhi oleh visi pemimpinnya melalui
kinerja kepemimpinan tersebut.”
Menciptakan suatu pemikiran yang jauh kedepan (visioner), namun tetap dalam koridor
adaptif dan aplikatif merupakan tugas yang diemban oleh pemimpin yang memiliki Visionary
Leadership (kepemimpinan visoner). Mewujudkan visi menjadi suatu tindakan dan kenyataan
adalah merupakan tugas utama dari kepemimpinan visioner. Tentu kepemimpian visioner ini
diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan ; secara lebih spesifik kehidupan organisasi dan
aktivitas organisasi.
Dalam berbagai aktivitas kehidupan (organisasi) ; termasuk di dalamnya tentang
aktivitas pendidikan, maka kepemimpinan visioner pun menjadi bagian penting dalam
mencapai tujuan pendidikan tersebut. Namun dari berbagai konsep tentang kepemimpinan
visioner terdapat beberapa hal menarik untuk dikaji yakni tentang fondasi membangun
kepemimpinan visioner, dan posisi pemimpin visioner. Beberapa hal ini merupakan suatu
konsep yang masih perlu ditelaah lebih dalam.
Visonary Leadership (kepemimpinan visoner) merupakan suatu alternatif kajian dan
bahasan dalam makalah ini, sebab dengan kepemimpinan visioner secara konseptual dapat
dikaji tentang hal-hal yang bersifat substansail dan startegis dan dapat dikembangkan oleh
pemimpin masa sekarang maupun masa depan. Sebab dalam kepemimpina visoner pemimpin
dituntut untuk memiliki visi, merefleksikan visi, kemampuan mengartikulasikan visi, serta
kemampuan untuk merencanakan strategi dalam mencapai visi tersebut sebagai refleksi dari
strategi pencapaian tujuan organisasi (Komariah dan Triatna, 2004).
Menurut hemat penulis, secara konseptual tugas kepengawasan (supervisi) pendidikan
adalah tugas yang memerlukan penanganan kependidikan secara tepat, akurat, dan akuntabel.
Sehingga kegiatan kepengawasan tersebut perlu dilakukan dengan upaya-upaya strategis yang
pada akhirnya dapat menghasilkan suatu produk kinerja yang efektif dan efisien bagi Pengawas
Sekolah itu sendiri maupun bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah sebagai
pihak yang disupervisi.
Dalam konteks praktis kinerja Pengawas Sekolah, maka Pengawas Sekolah yang
bekerja secara profesional dituntut untuk memiliki jiwa kepemimpinan (leadership) yang
visoner, kepemipinan yang menunjukkan arah, dapat membangun team, mencerahkan, dan
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memotivasi. Sehingga Pengawas Sekolah dapat memotivasi kepala sekolah, guru, dan tenaga
administrasi sekolah untuk sama-sama mencapai visi dan misi organisasi (sekolah).
Koneksitas antara visionary Leadership (kepemipinan visioner) Pengawas Sekolah
dengan kinerja yang dihasilkan oleh Pengawas Sekolah maupun bagi kepala sekolah, guru, dan
tenaga administrasi sekolah dapat dikaji dari beberapa pertanya berikut : (1) apakah yang
dimaksud dengan

konsep dasar kepemimpinan visioner ?, (2) bagaimanakah fondasi

membangun kepemimpinan visioner ?, (3) bagaimanakah posisi pemimpin visoner, apakah
Pengawas Sekolah harus visoner ? dan (4) bagamainakah koneksitas antara kepemimpinan
visioner Pengawas Sekolah dengan kinerja kepala sekolah, guru, dan tenaga adminsitrasi
sekolah?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi menarik untuk dibahas pada bagian
berikutnya.

Analisa
Konsep dasar tentang Kepemimpinan Visioner
Beberapa pakar telah sepakat menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi
orang lain untuk mencapai tujuan oragnisasi. Dan untuk mencapai tujuan, para pemimpin
dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan situasi kondisi organisasi yang dipimpinnya. Bass
(1998) mengemukakan bahwa dalam situasi saat inidiperlukan para pemimpin organisasi
yangmampu

menghadapi

perubahan

secara

berkesinambungan

dan

kepemimpinan

yangdiperlukan saat ini adalah kepemimpinan yang dapat meningkatkan kesadaran bawahan
denganmemberikan dorongan cita-cita dan nilai moralyang lebih tinggi serta pengembangan
potensi dan kinerja bawahannya. (Jurnal WACANA Vol. 13 No. 4 Oktober 2010).

Secara hakiki pula, kepemimpinan itu harus dirancang dan diciptakan oleh pemimpin
untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemampuan untuk menggerakkan berbagai potensi
dalam organisasi menjadi tanggungjawab utama dari pemimpin. Sehingga untuk mencapai
tujuan tersebut para pemimpin dituntut memiliki visi yang jelas. Dan pada hakikatnya visi
adalah gambaran masa mendatang yang lebih baik, mendekati harapan, atraktif, dan realistis.
Ada dua hal esensial yang harus dipahami dalam visionary leadership, (Komariah
dan Triatna , 2004 : 82-84) sebagai berikut :
1. Visionary leadership harus memahami konsep visi.
Berkaitan dengan visi, maka ada beberapa pandangan para ahli yang dapat disajikan dalam tulisan
ini. Menurut Gaffar (1995 : 22) bahwa visi adalah daya pandang jauh kedepan, mendalam,
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dan luas yang merupakan daya pikir abstrak yang memiliki kekuatan amat dahsyat dan
dapat menerobos segala batas-batas fisik, waktu, dan tempat. Gerak dimensi waktu tersebut
tergantung daya imajinasi manusia, didasari alasan dan melalui argumen yang rasional.
Sebagaimana pendapat tentang visi yang disampaikan oleh Gaffar, maka terdapat pula
pendapat tentang visi yang disampaikan Sedangkan menurut Tilaar (1997 : 3) Visi masa depan
yang lahir dewasa ini sifatnya terbuka dan melihat pada potensi-potensi yang mungkin terjadi
tanpa mempunyai kepastian mengenai hasil-hasilnya. Maka menurut Komariah dan Triatna
(2004 : 83) visi adalah wawasan atau pandangan yang merupakan kristalisasi dari kemampuan
(competence), kebolehan (ability), dan kebiasaan (self efficacy).
Maka atas dasar beberapa konsep dasar tentang visi dapat disarikan menurut hemat
Penulis sebagai berikut : bahwa visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan yang
diwujudkan dalam bentuk kristalisasi kemampuan yang didasari dengan argumentasi yang kuat
dan bersifat terbuka.
2. Visonary leadership harus memahami karakteristik dan unsur visi.
Dalam paparannya Locke menjelaskan bahwa pernyataan visi yang membangkitkan
inspirasi dan memotivasi mempunyai persamaan karakteristik tertentu seperti : (1)
Ringkas, (2) Kejelasan, (3) Abstraksi, (4) Tantangan, (5) Orientasi masa depan, (6)
Stabilitas, (7) Disukai.
Dari dua hal esensial tersebut di atas, mengandung makna bahwa konsep visionary
leadership dikonstruksi atas dasar konsep visi itu sendiri. Dan ciri-ciri visi yang baik
adalah : (1) Memperjelas arah dan tujuan, (2) Mudah dimengerti dan diartikulasikan, (3)
Mencerminkan cita-cita yang tinggi

dan menetapkan standar of excellence, (4)

Menumbuhkan inspirasi, semangat, kegairahan, dan komitmen , (5) Menciptakan makna
bagi anggota organisasi, (6) Merefleksikan keunikan atau keistimewaan organisasi, (7)
Menyiratkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi, (8) Kontekstual dalam arti
memperhatikan secara seksama hubungan organisasi dengan lingkungan dan sejarah
perkembangan organisasi yang bersangkutan
Ada tiga hal yang satu sama lain saling memberikan pengaruh dalam aktivitas organisasi
yakni visi, misi dan nilai-nilai. Ketiga hal tersebut satu dengan lainnya memberikan dasardasar yang jelas bagi pemimpin melalui kepemimpinannya dalam membawa organisasi
mencapai sasaran.
Fondasi Membangun Kepemimpinan Visioner
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Menurut hemat Penulis, Kemampuan pemimpin dalam membangun kepemimpinan
yang visioner sangat dibutuhkan, sebab pemimpin dituntut memberikan respons yang cepat dan
tepat terhadap berbagai permasalahan dan tuntutan yang dihadapi organisasi.
Sehubungan dengan visi itu diperoleh melalui proses, maka visi tersebut sebenarnya
dapat direkayasa dan ditumbuhkembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi
tersebut. Maka terdapat 4 (empat) fondasi yang dapat dilakukan untuk membangun
kepemimpian yang visioner antara lain :
a. Penciptaan Visi
Visi tercipta dari kreativitas berpikir pemimpin sebagai refleksi dari profesionalisme
dan pengalaman pribadi atau sebagai hasil elaborasi pemikiran mendalam dengan
pengikut/personel lain, yaitu berupa ide-ide yang bersifat inovatif tentang cita-cita organisasi
di masa depan yang diwujudkan bersama. Maka visi terbentuk dari perpaduan antara inspirasi,
imajinasi in-sight, nilai-nilai informasi, pengetahuan dan judgement.
Teradapat dua tahapan dalam Penciptaan Visi, antara lain :
1. Trend Watching, adalah kemampuan tingkat tinggi untuk memprediksi kemungkinankemungkinan yang terjadi di masa mendatang melalui kepiawaiannya dalam membaca
signal-signal alam dan perubahannya, maka kemampuan supranatural merupakan tahapan
ini.
2. Envisioning, kemampuan pimpinan untuk merumuskan visi berdasarkan hasil pengamatan
trend perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, (Komariah dan Triatna, 2004)
b. Perumusan Visi
Kesadaran akan statement menjadi komitmen merupakan hal yang esensial dalam
visionary leadership (kepemimpinan visioner). Visi perlu dirumuskan dalam statemen yang
jelas dan tegas dan perlu melibatkan stakeholders. Teradapt 3 (tiga) fase dalam perumusan visi,
antara lain :
1.

Pembentukan dan perumusan visi oleh anggota tim kepemimpinan.

2.

Merumuskan strategi secara konsensus.

3.

Membulatkan tekad dan sikap sebagai total commitment untuk mewujudkan suatu visi
menjadi kenyataan.(Komariah dan Triatna, 2004)
Dan untuk mendapatkan kejelasan visi, maka dapat ditempuh dengan melalui 3 (tiga)

fase antara lain :
1. Discovery ; berarti validasi, internalisasi, dan rasionalisasi.
2. Visualization ; menggambarkan atau penjelasan konsep-konsep membangun visi.
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3. Actualization ; sebuah pernyataan visi yaitu berupa pemasyarakatan visi dalam organisasi.
.(Komariah dan Triatna, 2004)
c. Transformasi Visi
Transformasi visi merupakan kemampuan membangun kepercayaan melalui
komunikasi yang intensif dan efektif sebagai upaya shared vision pada stakeholders sehingga
diperoleh sense of belonging dan sense of ownership.
Transformasi visi perlu dibangun dengan konstruk saling percara melalui komunikasi
yang efektif dari elemen-elemen kunci pada stakeholders. Visi perlu ditransformasikan dengan
jalan berbagi visi pada elemen-elemen stakeholders agar terbangun komitmen bersama untuk
mewujudkan visi itu secara bersama-sama pula.
d. Implementasi Visi
Implementasi

visi merupakan kemampuan pemimpin

dalam menjabarkan dan

menterjemahkan visi kedalam tindakan. Dengan demikian, maka pada tataran implementasi
visi, tahap ini merupakan wujud dari visi berperan menetukan masa depan organisasi.
Dalam kaitan dengan ini, maka Sinamo (Komariah dan Triatna,

2004 : 92)

mengungkapkan peran visi, misi dan nilai sebagai berikut :
1. Visi dan misi harus dirumuskan dalam sisi intelektual dan sisi emosiaonal secara
seimbang.
2. Visi dan misi harus didukung secara serasi dan sepadan oleh nilai-nilai dasar (core
value);
3. Visi dan misi harus didukung oleh strategi organisasi dan sistem manajemen yang serasi
dan sepadan.
Posisi Pemimpin Visioner
Kedudukan pemimpin visioner dalam organisasi sangat diperlukan. Sebab dengan
menerapkan kepemimpinan visioner ini, para pemimpin dapat menjangkau hal-hal yang
bersifat futuristik dan visible. Maka pemimpin yang visioner pada dasarnya melakukan
aktivitas organisasinya berdasarkan 4 (empat) pilar , menurut Nanus (Komariah dan Triatna,
2004 : 92-95) bahwa pilar-pilar tersebut antara lain :
a.

Penentu arah.

b.

Agen Perubahan

c.

Juru bicara
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d.

Pelatih.
Peran kepemimpian visioner adalah untuk memberikan contoh atau cara kerja strategis

dalam implementasi visi. Sehingga kepemimpinan visioner ini dapat disarikan sebagai penetu
arah organisasi,

pemimpin bertanggungjawab merangsang adanya perubahan, memiliki

kemampuan bukan hanya dalam meyakinkan orang pada internal organisasi, namun juga harus
mampu mengakses dengan dunia luar,

serta kepemimpinan visioner ini dituntut untuk

memiliki kesabaran dan keteladanan.
Maka dari uraian di atas, dapat digambarkan dalam model kepemimpinan visioner
menurut Locke, sebagai berikut :
Gambar 2.1. Kepemimpinan Locke
Motif dan Bakat

PKK
Pengetahuan
◙ Keahlian teknologi
◙ Pengetahuan tentang organisasi dan industri
yang diperoleh dari pengalaman

Motif
▪ Tekad (prestasi, ambisi, energi,
ketekunan, inisiatif)
▪ Motivasi (kepemimpian sosisal vs
personal)
Bukti
Bakat

kuat
Bukti
lemah

Keahlian
◙ Berkomunikasi lisan (membangun jaringan,
manajemen konflik, penaksiran kemampuan
orang lain).
◙ Keahlian manajemen (memecahkan persoalan,
pembuatan keputusan, penetapan sasaran,
perencanaan)
Kemampuan
◙ Kemampuan kognitif/intelegensia

▪ Kejujuran/integritas
▪ Rasa percaya diri, termasuk
stabilitas emosional

Visi
▪ orisionalistas/kreativitas.
▪ Fleksibiltas/adaptabilitas
▪ Karisma

☻ Pernyataan visi
☻ Merumuskan visi
☻Mendorong komitmen
☻Mengembangkan visi
strategis.

Pengembangan Visi

◊ Memotivasi (otoritas. Peran keteladanan, membangun rasa percaya diri,
mendelegasikan, menciptakan sasaran, memberikan imbalan dan hukuman).
◊ Mengelola informasi (menghimpun dan menyebarkan informasi)
◊ Membangun tim.
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Gambar 2.1 Model Kepemimpinan Locke.
Posisi pemimpin pada umumnya dapat digambarkan dalam 4 (empat) kuadran utama
yang dapat digunakan untuk mengembangkan dirinya dan dunia profesinya bagi
pengembangan karier masa depan. Maka posisi pemimpin visioner berada pada kuadran
keempat, sebagaimana tertera dalam gambar berikut
Gambar 2.2 Posisi Kepemimpinan Visioner
:
Kuadran
1
Kuadran 3
Pemimpin Pekerja
Pemimpin Pemilik

Kuadran
2

Sumber : Diadopsi dari Ramli dan Trisyulianti (2006: 12). Kuadran 4
Pemimpin Profesional

Pemimpin Perancang

Pada gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berukut :

◙ Pemimpin pekerja adalah pemimpin yang sebatas melaksanakan pekerjaannya.
◙ Pemimpin Profesional adalah pemimpin yang memiliki profesionalitas (keahlian) lebih
dengan harga tertentu.
◙ Pemimpin Pemilik adalah pemimpin yang mengendalikan dan memiliki sistem lembaga
(organisasi).
◙ Pemimpin Perancang adalah pemimpin yang memiliki makna profesinya secara mendalam,
memiliki visi dan merancang aktivitas organisasi secara kreatif.
Secara lebih rinci dapat diuraikan lebih lanjut yakni :
◄ Pemimpin Pekerja, termasuk pemimpin yang menyukai kemapanan, tidak ada keinginan
untuk berubah, senang dengan rutinitas, bekerja dengan cara yang sama kepada setiap
orang dan situasi.
◄ Pemimpin Profesional, apabila pemimpin tersebut menyukai tantangan , senang dengan
pekerjaan yang mandiri, tidak rutin tetapi memuaskan, senang berpindah kerja dengan
pekerjaan yang sama.
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◄ Pemimpin Pemilik jika pemimpin tersebut mampu mengendalikan sistem kerja, menjadi
pemilik organisasi, pemodal, pimpinan yayasan, bagian dari kelompok pengambil
keputusan (decision making), senang dengan peran sebagai pengendali dan atau pimpinan
organisasi.
◄ Pemimpin Perancang, apabila pemimpin berfungsi sebagai pembuat sistem, perancang masa
depan organisasi (visioner), bersifat inovatif, dan senang pada ide dan perubahan.
Posisi pemimpin visioner menempati kuadran keempat. Pada posisi ini pemimpin
visioner lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat inovatif, pembaharuan, dan pemikirannya
jauh kedepan menatap tujuan yang lebih bermakna. Karena salah satu kelebihan dari pemimpin
perencana adalah memiliki “lengan intelektual” untuk mencapai tujuan organisasinya; yang
diimplementasikan dalam penyusunan rencana kerja yang visioner.
Secara hakiki dapat digambarkan bahwa alur pengembangan diri pemimpin
sebagaimana gambar di atas pada kuadran-kuadran tersebut mengalir secara akumulatif dari
kuadran pertama terus menuju kuadran keempat.
Pengawas Sekolah yang visioner adalah Pengwas Sekolah yang memiliki pemikirian
progresif dan dinamis tentang capaian kinerja yang harus diraih secara maksimal. Pemikiranpemikiran Pengawas Sekolah yang visioner itu dituangkan kedalam Program Kerja
Kepengawasan. Program Kerja tersebut menjadi acuan standar yang harus dimiliki oleh
Pengawas Sekolah dan sekaligus diimplementasikan pada sekolah binaan dengan melalui
kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial.
Kegiatan supervisi akademik dan suprevisi manajerial yang dilakukan oleh Pengawas
Sekolah kepada guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah dilaksanakan atas dasar
kepemimpinian yang dimiliki oleh Pengawas sekolah tersebut. Kepemimpinan yang memiliki
visi (visoner) untuk dijadilakan landasan dalam melaksanakan supervisi akademik dan
supervisi manajerial. Dengan demikian Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas
kepengawasan tidak sembarangan, namun harus dilandasi keinginan untuk memotivasi,
mengarahkan, membimbing, dan memberi penguatan kepada kepala sekolah, guru maupun
kepada tenaga administrasi sekolah.
Strategi membangun visionary leadership yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah agar
sekolah binaanya menjadi sekolah yang dapat mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah maka
dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
1.

Pengawas Sekolah melaksanakan tugas sesuai dengan visi Pengawas Sekolah yang
tertuang di dalam Program Tahunan Pengawasan. Visi Pengawas Sekolah merupakan
elaborasi dari Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
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2.

Pengawas Sekolah menyelarasakan tugasnya dengan pencapaian visi dan misi sekolah
yang diemban oleh kepala sekolah binaan.

3.

Pengawas Sekolah melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial yang
dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan sekolah melalui pembinaan terhadap kepala
sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah.

4.

Pengwas Sekolah dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan kepada kepala,
sekolah, guru, dan tenaga adminstasi sekolah dengan menggunakan strategi meningkatkan
ide, gagasan, kreativitas dan tanggungjawab mereka.

5.

Pengawas Sekolah mengembangkan pola hubungan komukiasi dengan kepala sekolah,
guru, dan tenaga administrasi sekolah yaitu pola hubungan saling harmonis, humanis,
mengayomi, komukiatif, dan konstruktif.
Koneksitas peningkatan kinerja kepala sekolah, guru, dan tenaga adminsitrasi sekolah

dalam mengelola sekolah sangat dipengarui oleh kemampuan Pengawas Sekolah dalam
membangun jiwa kepemimpinan. Kemampuan Pengawas Sekolah untuk membangkitkan ideide inovatif, kreatif dan konstruktif dan dapat dituangkan menjadi tindakan nyata kepala
sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah untuk bekerja keras, bekerja tuntas dan bekerja
efektif serta efisien untuk memajukan sekolah dalam meraih visi dan misi sekolah. Pengawas
Sekolah yang memiliki visionary leadership akan menghantarkan komponen-kompoonen
sekolah sekolah sinergi mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah yang dibinanya.

Kesimpulan
Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau
kelompok agar berpartisipasi dalam mencapai tujuan organisasi secara bersama. Sedangkan
visionary leadership (kepemimpinan visioner) adalah kepemimpinan yang memiliki
pandangan jauh kedepan yang diwujudkan dalam bentuk kristalisasi kemampuan yang didasari
argumentasi yang kuat dan bersifat terbuka. Pada dasarnya Kepemimpinan visoner dapat
dibangun fondasinya melalui penciptaan visi, perumusan visi,

transformasi visi dan

implementasi visi. Keempat hal tersebut dibangun dalam kerangka yang saling mengisi dan
memiliki pengaruh yang interdependensi. Posisi Pemimpin Visioner dalam organisasi memiliki
tempat yang strategis, sebab pemimpin memiliki empat pilar utama dalam menjalankan
kepemimpinannya, yakni sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara dan sekaligus
sebagai pelatih bagi anggota organisasi. Pada kedudukan ini pemimpin visionerpun dapat
dikategiorikan

kedalam

Pemimpin

Perencana;

yang

memiliki

kemampuan

untuk

merencanakan aktivitas organisasi yang dapat menjangkau kebutuhan masa sekarang dan masa
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mendatang. Karakteristik lain dari pemimpin perancang yakni bersifat inovatif, senang pada
ide dan perubahan. Maka pemimpin perancang dapat dikategorikan kedalam pemimpin yang
visioner.
Pengawas Sekolah harus mampu membangkitkan ide-ide inovatif, kreatif dan konstruktif dan
dapat dituangkan menjadi tindakan nyata kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi
sekolah untuk bekerja keras, bekerja tuntas dan bekerja efektif serta efisien untuk memajukan
sekolah dalam meraih visi dan misi sekolah. Pengawas Sekolah yang memiliki visionary
leadership akan mampu menghantarkan komponen-komponen sekolah sinergi mencapai visi,
misi, dan tujuan sekolah yang dibinanya.

Rekomendasi
Saran bagi Pengwas Sekolah agar dapat melaksanakan tugas sebagai supervisor yang melaksanakan
supervisi akademik dan supervisi manajerial berbasis visionary leadership (kepemimpinan visioner)
yang di dalamnya mengandung makna bahwa Pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya
mengacu kepada Program Kerja Kepengawsan yang dilandasi keinginan kuat untuk memotivasi,
mengarahkan, membimbing, dan memberi penguatan kepada kepala sekolah, guru maupun kepada
tenaga administrasi sekolah, saling asah, saling asih, dan saling asuh terhadap sesama Pengawas
Sekolah maupun terhadap kepala sekolah, guru, maupun tenaga administrasi sekolah.
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Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada koordinator widyaiswara
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