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 OPTIMALISASI PEMENUHAN  

KEBUTUHAN  GURU  

TEMUAN DAN REKOMENDASI DARI 

LOKAKARYA UNTUK KKRSP 

WILAYAH VI    

TEMUAN DAN REKOMENDASI DARI LOKAKARYA 

UNTUK KKRSP WILAYAH VI    

(Sambungan dari halaman depan) 

 Kondisi yang berbeda dalam distribusi guru per 
kecamatan ditemukan di keempat kabupaten. Sebagai 
contoh, kecukupan guru kelas di SD/MI per kecamatan di 
Aceh Jaya berbeda dengan di Aceh Barat Daya. Lihat 
kedua gambar di bawah.  

 

Pernyataan peserta dari DPRK Aceh Jaya: “Masalah 
pendidikan, khususnya distribusi guru cukup kompleks. … 
Masalah penataan guru harus dipecahkan bersama-sama”, 
mencerminkan keinginan untuk menangani isyu distribusi 
guru secara bersama-sama.  

   

Kabupaten  
Jumlah Guru 
Kelas  

Jumlah 
Rombongan 
Belajar  

+ / - 
guru  
kelas  

Aceh Barat  1717 1155 562 

Aceh Barat Daya  1591 764 827 

Aceh Jaya  751 694 57 

Nagan Raya  1281 888 393 

Sumber Data: LI Sekolah Kab/Kota 2011/2012  
 

Dalam Lokakarya yang dilaksanakan pada bulan Maret 2012 
di Meulaboh ini, analisis tentang kecukupan guru belum 
memasukkan  variable beban mengajar guru. Lokakarya awal 
ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran pemangku 
kepentingan bidang pendidikan tentang isyu dalam distribusi 
guru.   

Pemetaan tentang keadaan guru di empat kabupaten dalam 
Wilayah VI KKRSP adalah sebagai berikut:  

 Jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SD/MI 
pada keempat kabupaten (Aceh Barat 18, Aceh Jaya 13, 
Nagan Raya 20, dan Aceh Barat Daya 22) adalah lebih 
kecil dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang 
ditetapkan secara nasional (32 siswa per rombongan 
belajar)  

 Rasio siswa per guru di tingkat SD/MI di keempat 
kabupaten cukup  megejutkan. Di Aceh Barat, Aceh 
Barat Daya dan Aceh Jaya  rasio siswa per guru adalah 
8 (delapan); sedang di Nagan Raya rasionya adalah 10.  

 Rasio guru dengan rombongan belajar di keempat 
kabupaten adalah lebih besar dari 1. Artinya ada lebih 
dari satu guru untuk setiap rombongan belajar di 
keempat kabupaten tersebut. (lihat  grafik di sebelah)  

Dengan melihat kondisi  kecukupan guru di tingkat SD/MI, 
peserta lokakarya memiliki pengetahuan tentang isyu dalam 
distribusi guru dan menyadari pentingnya segera dilakukan 
penataan guru. Peserta juga menyadari upaya penanganan 
masalah distribusi guru tidak dapat ditangani hanya oleh 
Dinas Pendidikan .  
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BEKERJA SAMA  DALAM 
MENATA DISTRIBUSI GURU  

YANG PROPORSIONAL  
 

TIM KOORDINASI 

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 

ACEH (TKPPA) 

Kondisi yang sama juga ditemukan pada distribusi guru 
agama dan guru  pendidikan jasmani. Sebagai contoh, 
kondisi di Aceh Barat berbeda dengan di Aceh  Jaya.  
 
 
.  

 

Perbedaan kondisi kecukupan guru dan isyu dalam distribusi 
guru di keempat kabupaten ini membuka kemungkinan  
untuk kerjasama di antara kabupaten dalam penanganan 
masalah distribusi guru sebagaimana diamanatkan oleh 
SKB 5 Menteri. Kegiatan yang perlu segera ditindaklanjuti 
adalah pemetaan guru dengan merujuk kepada SKB 5 
Menteri, yang diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan 
rekomendasi untuk pemerintah kabupaten.  

 

Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Guru 

Kekurangan guru 
kelas SD/MI: 

 Menerima guru pindahan dari satuan pendidikan lain 

(dari kabupaten yang sama atau kabupaten lainnya)  
 Pengangkatan/rekrutmen guru baru  

 Pembelajaran kelas rangkap untuk daerah atau 

wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 

Kelebihan guru kelas 
SD/MI 

 Memindahkan guru dari satuan pendidikan lain (dari 
kabupaten yang sama atau kabupaten lainnya)  

 Alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku  pustakawan, laboran, dll  
Guru Mata pelajaran  
(SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/MA/SMK) 
 

Kekurangan atau kelebihan guru mata pelajaran 
dapat diatasi dengan: 
 Menerima atau memindahkan guru mata pelajaran 

tertentu dari satuan pendidikan ke satuan 
pendidikan lainnya (di kabupaten yang sama atau 
dari/ke kabupaten lainnya) 

 Memindahkan guru mata pelajaran tertentu ke 
mata pelajaran lain yang bukan bidangnya  diklat 
untuk mencapai kompetensi profesional 

 

Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Guru 

Guru 
Bimbingan 
Konseling  

Kekurangan Guru BK dapat diatasi 
dengan cara sbb:  
 Menerima guru pindahan dari 

satuan pendidikan lain dari 
kabupaten yang sama atau dari 
kabupaten lain 

 Pengangkatan/rekrutmen guru 

baru  
 Alih fungsi 

Kelebihan Guru BK dapat diatasi 
dengan cara sbb:  
 Memindahkan guru dari satuan 

pendidikan lain dari kabupaten 
yang sama atau dari kabupaten 
lain 

 Alih fungsi/profesi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku  

 Pensiun dini, sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

 

Alamat Sekretariat TKPPA:  
Jl. T. Nyak Arif No. 221 Banda Aceh (Kompleks 
Keistimewaan Aceh)  
Telepon  0651-7555-792 Fax. 0651-7555-793 

Didukung oleh program SEDIA 
(Support for Education Sector Development in Aceh) 
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“Sudah saatnya kita mengubah 

pandangan bahwa mutasi guru adalah 

bentuk sangsi atau hukuman bagi guru 

yang kinerjanya buruk. Mutasi juga 

harus dilakukan sebagai bentuk 

promosi atau penghargaan bagi guru 

yang berprestasi”  

PELAJARAN DARI LOKAKARYA  

DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN  
 

LOKAKARYA DISTRIBUSI GURU 
KABUPATEN/KOTA RINTISAN SEDIA-

TKPPA  

Kegiatan lokakarya distribusi guru yang proporsional dibagi 

kedalam dua bagian utama, yakni : (i) analisis data guru 

(pemetaan kondisi guru) dan (ii) penyusunan draft 

rekomendasu untuk pimpinan daerah kabupaten/kota.  

Bagian pertama dari lokakarya ini diikuti oleh perwakilan dari 

tiga kabupaten/kota rintisan TKPPA-SEDIA, khususnya dari 

unsur KK Data Pokok Pendidikan Dinas Pendiidkan; Data 

Operator Mapenda-Kemenag; dan Data Operator dari BKPP 

atau BKD. Duduknya peserta dari ketiga instansi yang 

berbeda ini memberikan pengalaman yang cukup unik. 

DItemukan bahwa data yang dimiliki atau dipegang oleh Dinas 

Pendidikan, berbeda atau tidak selengkap yang dimiliki oleh 

BKPP atau BKD. Hal yang sama juga terjadi dengan data 

pada Mapenda-Kemenag dengan Dinas Pendidikan.   

Pengalaman ini memunculkan kesadaran tentang perlunya 

kerjasama diantara ketiga instansi ini, khususnya dalam 

pengelolaan data pendidikan, untuk menjamin pemerintah 

daerah mendapatkan hasil analisis yang dapat dipertanggung 

jawabkan.  

Kegiatan peserta difokuskan pada penghitungan kecukupan 

guru dengan merujuk kepada Petunjuk Teknis SKB 5 Menteri.     

Pada akhir hari kedua kegiatan, ketiga kabupaten/kota rintisan 

telah memiliki peta kebutuhan penataan guru untuk SD/MI dan 

SMP/MTs.  

Secara umum, gambaran tentang kecukupan guru kelas 

SD/MI di tiga kabupaten/kota rintisan adalah sebagai mana 

digambar-kan dalam grafik di sebelah kanan. Hasil pemetaan 

guru kelas SD/MI di Kota Sabang dan Kabupaten Gayo Lues 

berdasarkan perhitungan dnegan merujuk kepada Juknis SKB 

5 Menteri cukup melegakan karena di kedua kabupaten/kota 

ini tidak terdapat perbedaan antara kebutuhan guru dengan 

ketersediaan guru yang ada. Sekalipun demikian analisis 

tentang sebaran guru berdasarkan kecamatan, masih harus 

dilakukan agar pemerintah kabupaten kota/kabupaten dapat 

melakukan penataan untuk distribusi guru yang proporsional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masih untuk tingkat SD/MI, analisis untuk kabuparten Aceh Singkil 

cukup mengejutkan karena ternyata di kabupaten ini ditemukan 

kekurangan guru kelas yang cukup signifikan (147 orang).  

Pemetaan untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/MA juga sudah 

dihasilkan sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk 

penyusunan rencana penataan guru di daerah masing-masing. 

Melalui lokakarya ini tim fasilitator membekali peserta dengan 

formula untuk penghitungan kebutuhan guru SMK. Tim dari 

masing-masing kabupaten/kota akan melakukan analisis di 

kabupaten/kota maisng-masing.  

Tahap kedua lokakarya yaitu penyusunan draft rekomendasi untuk 

penataan guru, diikuti juga oleh Kepala Bidang Ketenagaan 

Pendidikan Dinas Pendidikan Porpinsi dan Kabupaten/Kota, 

perwakilan FKIP Unsyiah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan (BKPP) Aceh, dan Mapenda Aceh. Pada tahap kedua ini 

hasil analisis pemetaan guru dipresnetasikan sebagai bahan untuk 

penyusunan draft rekomendasi untuk penataan distribusi guru 

yang proporsional.   
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 Satuan Kerja Manajemen Guru – TKPPK di ketiga 

kabupaten/kota rintisan akan menyelesaikan kegiatan 

analisis dan penyusunan rekomendasi untuk distribusi 

guru yang proporsional   

 Lembaga madani perlu dilibatkan dalam penyusunan 

rekomendasi untuk distribusi guru yang proporsional. 

 Rekomendasi untuk distribusi guru yang proporsional 

perlu dikonsultasikan kepada publik untuk mendapatkan 

masukan pengayaan dan untuk menjamin terakomo-

dasinya pertimbangan mengenai kondisi di daerah 

masing-masing.    

 TKPPK akan menyampaikan rekomendasi untuk 

distribusi guru kepada pimpinan daerah (Bupati/Walikota, 

Ketua DPRK, Komisi Pendidikan dan Komisi Anggaran  

DPRK, dan Ketua Bappeda). 

 TKPPA melalui Satuan Kerja Penyusunan  Regulasi akan 

memfasitasi  kabupaten/kota dalam penyusunan 

peraturan daerah untuk distribusi guru yang proporsional.   

STRATEGI UNTUK PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU  
 

Pemenuhan Jam Mengajar Guru 

▫ Menata jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan 
ketentuan sbb: 
 Meningkatkan daya tampung sekolah/madrasah  
 Menata guru untuk mengajar di sekolah/madrasah lain 

▫ Ekuivalensi Kegiatan :  

Ekuivalensi jam tatap muka dapat menjadi solusi pemenuhan 
beban kerja tatap muka bagi guru yang bertugas pada satuan 
pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan 
atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, dan satuan 
pendidikan di suatu kabupaten kota; yang karena alasan 
akses dan waktu, tidak dapat mengajar pada sekolah lain.   

 

 Pelibatan Badan Kepegawaian Daerah atau BKPP 

dalam pemetaan dan analisis kebutuhan untuk 

penataan guru merupakan langkah awal yang 

dinyatakan peserta sangat bermanfaat dan penting 

untuk menjamin relevansi dan konsistensi dalam 

penyusunan rencana penataan guru oleh kabupaten/ 

kota.  

 Pihak perguruan tinggi merasakan manfaat dari 

keikutsertaannya dalam lokakarya karena bisa 

mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi 

guru di kabupaten/kota. Perguruan tinggi juga dapat 

berkontribusi dalam penyusunan draft rekomendasi 

untuk kabupaten/kota. Lebih jauh diharapkan 

perguruan tinggi, khususnya FKIP dan Fakultas 

Tarbiyah dapat menyesuaikan misinya terkait masalah 

distribusi guru yang proporsional.  

  Analisis lebih dalam perlu dilakukan untuk melihat 

kecukupan guru per kecamatan dan dengan 

memperhitungkan proyeksi guru yang akan pensiun 

dalam lima tahun ke depan.   


