
 

Kebijakan Nasional untuk 
Penataan Guru yang 

Proporsional 

Sangsi untuk 
Pemerintah 
Kabupaten/Kota  
akan diberikan 
bila  

  

• Tidak membuat 
usulan perencanaan 
penataan dan 
pemerataan guru 
PNS 

• Menyampaikan 
usulan perencanaan 
penataan dan 
pemerataan guru 
PNS kepada 
pemerintah propinsi 
melebihi batas waktu 
yang ditentukan 
(Februari tahun 
berjalan)  

• Tidak membuat 
laporan pelaksanaan 
penataan dan 
pemerataan guru 
PNS  

• Menyampaikan 
laporan pelaksanaan 
penataan dan 
pemerataan guru 
melebihi batas waktu 
yang ditentukan 
(Juni tahun berjalan)  

 
 

Sangsi untuk 
Pemerintah 
Propinsi akan 
diberikan bila   

 

• Tidak membuat 
usulan perencanaan 
penataan dan 
pemerataan guru 
PNS di 
kabupaten/kota  

• Menyampaikan 
usulan perencanaan 
penataan dan 
pemerataan guru 
PNS dari kab/kota ke 
Kementerian 
Pendidikan melebihi 
batas waktu yang 
ditentukan (Maret 
tahun berjalan)  

• Tidak membuat 
laporan pelaksanaan 
penataan dan 
pemerataan guru 
PNS di kab/kota yang 
ada di propinsi 
tersebut  

• Menyampaikan 
laporan pelaksanaan 
penataan dan 
pemerataan guru ke 
Kementerian 
Pendidikan melebihi 
batas waktu yang 
ditentukan (Juli tahun 
berjalan) 

Masalah Distribusi Guru di Aceh   

Isyu distribusi guru bukan hanya dihadapi Propinsi Aceh, melainkan juga secara umum di 

seluruh Indonesia. Distribusi guru yang tidak merata, ditemukan antar sekolah, antar kecamatan, 

antar mata pelajaran, dan antar kabupaten. Distribusi Guru yang tidak berimbang atau tidak 

proporsional akan berdampak pada pemenuhan jam mengajar tatap muka.  Permendiknas No. 

39 tahun 2009 menegaskan bahwa setiap guru PNS yang telah tersertifikasi, wajib memenuhi 

beban mengajar minimal 24 jam per minggu.   

Dalam upaya mengatasi masalah dalam penataan guru yang proporsional inilah pada tahun 

2011 pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri yang 

ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi 

(MenPAN-BR). SKB 5 Menteri bertujuan untuk memperbaiki penataan guru sesuai kebutuhan. 

Dengan penataan guru yang lebih baik, diharapkan setiap kabupaten/kota dapat merencanakan 

dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan guru, mengatasi masalah pemenuhan beban 

mengajar guru, dan meningkatkan efisiensi pendidikan.  

 

 Grafik di atas menggambarkan kondisi kecukupan guru SMP/MTS dan SD/MI di tingkat propinsi. 
Sumber data adalah Lembar Informasi (LI) Sekolah/Madrasah tahun 2011.  Dari grafik diatas dapat 
dilihat secara jelas kelebihan dan kekurangan guru pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.  

SKB 5 Menteri mengamanatkan agar pemetaaan dan analisis tentang distribusi guru dilakukan oleh 
setiap kabupaten/kota. Hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam 
melalukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tentang distribusi guru yang proporsional.   

Patut menjadi perhatian kita bersama bahwa SKB 5 Menteri hanya ditujukan untuk guru PNS, 
sementara jumlah guru honor di kabupaten/kota di seluruh Indonesia cukup besar. Penanganan 
masalah ditribusi guru perlu mempertimbangkan keberadaan para guru honor tersebut. Analisis juga 
perlu melihat proyeksi guru yang akan pension untuk 5 tahun ke depan. Hal penting lainnya adalah 
pelibatan masyarakat madani dalam pembuatan kebijakan dan regulasi, baik di tingkat propinsi 
maupun kabupaten/kota    

 

SKB 5 Menteri  
Dikeluarkan tahun 2011 oleh 

Menteri Pendidikan Nasional, 
Menteri Agama, Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Keuangan dan 

Menteri PAN dan BR   
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Tugas Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota  
 

 

Tugas Pemerintah Propinsi  Tugas Pemerintah Kab/Kota 

• Sosialisasi program penataan dan 
pemerataan guru PNS pada tingkat 
kabupaten/kota;   

• Verifikasi data guru dan analisis 
kebutuhan guru TK/TKLB, SD/SDLB, 
SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di 
setiap kabupaten/kota sesuai 
kewenangannya;  

• Penyediaan Peta Guru yang 
menginformasikan tentang kelebihan 
dan/atau kekurangan guru PNS di setiap 
kabupaten/kota dengan tembusan 
disampaikan kepada Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD);  

• Pemindahan guru PNS antar 
kabupaten/kota; 

• Penyediaan dana pemindahan guru PNS 
antarkabupaten/kota di wilayahnya;  

• Menyusun produk  hukum dalam bentuk peraturan 
bupati/walikota atau produk  hukum lainnya terkait 
penataan dan pemerataan guru PNS yang merujuk pada 
Peraturan Bersama;  

• Sosialisasi program penataan dan pemerataan guru PNS 
diwilayah kabupaten/kota;   

• Verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, 
SMP, SMA, dan SMK di setiap satuan pendidikan di 
wilayah kabupaten/kota;  

• Penyediaan Peta Guru yang menginformasikan tentang 
kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS di wilayah 
kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD);  

• Pemindahan guru PNS antar satuan pendidikan; 

• Penyediaan dana pemindahan guru PNS antarsatuan 
pendidikan di wilayah kabupaten/kota; 

 

  Jenis Pelanggaran dan Bentuk Sangsi  
 

No Jenis Pelanggaran  Bentuk Sangsi 

1  Pemerintah propinsi/kabupaten/kota 
tidak membuat perencanaan penataan 
dan pemerataan guru PNS  

Penghentian seluruh bantuan finansial  fungsi 
kependidikan  

2  Pemerintah propinsi/kabupaten/kota 
tidak melaksanakan penataan dan 
pemerataan guru PNS  

3  Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota 
terlambat melaporkan perencanaan 
penataan guru PNS  

Penghentian sebagian bantuan finansial fungsi 
kependidikan  

4  Pemerintah propinsi/kabupaten/kota 
terlambat melaporkan pelaksanaan 
penataan dan pemerataan guru PNS  

5  Pemerintah propinsi/kabupaten/kota 
tidak  melakukan pemenuhan 
kebutuhan guru PNS sesuai dengan 
hasil perhitungan kebutuhan guru  

Kemendikbud memberikan rekomendasi 
kepada Kementerian PAN&BR untuk menunda 
pemberian formasi guru PNS  

6  Pemerintah propinsi/kabupaten/kota 
tidak melaksanakan penataan dan 
pemerataan guru PNS dengan optimal  

Kemendikbud memberikan rekomendasi 
kepada Kementerian Keuangan untuk 
menunda penyaluran dana perimbangan  

Kemendikbud memberikan rekomendasi 
kepada Kementerian Dalam Negeri untuk 
memberikan penilaian kinerja kurang baik 
dalam penyelenggaraan urusan penataan dan 
pemerataan guru PNS  

 

Tim Koordinasi  
Pembangunan Pendidikan 

Aceh (TKPPA) 

Oktober 2012 

Didukung oleh program SEDIA 
(Support for Education Sector 
Development in Aceh) 

 

 



   

Lokakarya pertama tentang Distribusi Guru yang Proporsional telah dilaksanakan di KKRSP Wilayah 
VI pada Maret 2012.  Sejumlah tanggapan peserta yang sempat direkam adalah sbb:  

 “Hal yang baik telah dilakukan TKPPA dengan melibatkan Badan Kepegawaian dalam 
penataan guru. Selama ini tidak ada konsistensi antara penataan guru dengan rekruitmen 
guru. …. Keberadaan Kelompok Kerja Regional Sektor Pendidikan merupakan pembaharuan 
untuk percepatan pembangunan pendidikan” (Peserta dari Aceh Jaya) 

 “Selama ini distribusi guru terganjal oleh kepentingan elit politik. Karena itu rekomendasi 
yang disusun berbasis data sangatlah baik dan penting” (Peserta dari Nagan Raya) 

  “ Perlu ada Peraturan Bupati untuk Distribusi Guru yang Proporsional”, (Peserta dari Nagan 
Raya) 

 “Masalah pendidikan, khususnya distribusi guru cukup kompleks. Saat ini terdapat sekitar 
2000 tenaga honor dan 600 diantaranya adalah guru.  … Masalah penataan guru harus 
dipecahkan bersama-sama” (Peserta dari Aceh Jaya).  

 “Pembangunan fisik untuk pendidikan sudah cukup. Saatnya fokus kepada peningkatan 
kualitas” (Peserta dari Aceh Barat)  

   

Dukungan TKPPA 
untuk Distribusi 
Guru yang 
Proporsional di 
Aceh  

Forum Komunikasi 
Pemerintahan 
Kabupaten/Kota se 
Aceh (FKKA)  
  

Forum ini beranggotakan 

pimpinan daerah 

(Bupati/Walikota, Wakil 

Bupati/Walikota, dan 

Pimpinan DPRK) 

Kabupaten/Kota se Aceh. 

TKPPA bekerjasama 

dengan FKKA dalam 

melaksanakan sosialisasi, 

sinkronisasi dan 

harmonisasi kebijakan dan 

emmastikan proses 

implementasi berbagai 

strategi dan kebijakan, 

termasuk juga kebijakan 

tentang distribusi guru 

yang proporsional.  

 

KKRSP  
Kelompok Kerja 
Regional Sektor 
Pendidikan 

Saat ini telah dibentuk dan 

difungsikan lima KKRSP 

yang mencakup 17 

kabupaten/kota di Aceh, 

KKRSP terutama penting 

untuk terlaksananya dialog 

kebijakan antara eksekutif 

dengan legislatif.     

  

Langkah TKPPA dalam Mengatasi Masalah 

Distribusi Guru  

Mandat dari SKB 
5 Menteri  
 
 Perencanaan 

Kebutuhan Penataan 

Guru oleh 

Kabupaten/Kota  

  Pelaksanaan 

Penataan Guru 

berbasis perencanaan 

kebutuhan  

 Laporan Pelaksanaan 

Penataan Guru  

  

 Implikasi lain 
bagi Pemerintah 
Propinsi dan 
Kabupaten/Kota 
 
 Penyusunan 

rekomendasi untuk 

distribusi guru yang 

proporsional  dengan 

mempertimbangkan 

kondisi geografis 

kab/kota masing-

masing  

 Penyusunan regulasi 

dan petunjuk teknis 

untuk pelaksanaan 

distribusi guru yang 

proporsional   

 Penyediaan anggaran 

untuk distribusi guru 

yang proporsional  

 

“Becoming a new  

IT manager means  

you must actively 

take the reins”  

Aceh memiliki modal yang belum tentu 
dimiliki propinsi lain yang dapat digunakan 
untuk mem-percepat penataan guru yang 
proporsional.  

Dengan dukungan berbagai lembaga donor, 
kapasitas Dinas Pendidikan dan Kantor 
Kementerian Agama di propinsi dan 23 
kabupaten/kota dalam manajemen data 
pendidikan telah ditingkatkan. Dengan 
kapasitas yang meningkat, ketersediaan 
data yang akurat dan valid, Aceh memiliki 
sumber data yang dapat dipercaya untuk 
perencanaan kebutuhan guru.  

Dengan dibentuknya Tim Koordinasi 
Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA) 
melalui SK Gubernur No. 420.50/15/2010 
Aceh telah berhasil mempersatukan 
dinas/instansi dari berbagai sektor, 
perguruan tinggi, lembaga pusat (Kemenag 
dan LPMP),  serta lembaga madani dalam 
penyusunan strategi, kebijakan dan regulasi 
untuk pembangunan pedidikan; termasuk 
dalam penataan guru.  

Kelompok Kerja Manajemen Guru di bawah 
TKPPA, sejak tahun 2009 telah melakukan 
analisis tentang penataan guru. Sekalipun 
sempat menimbulkan kontroversi, hasil 
analisis tentang distribusi guru yang 
disosialisasikan ke-23 kabupaten/kota di 
Aceh telah mampu mem-bangkitkan 
kesadaran banyak pihak tentang masalah 
penataan guru di Aceh.  

. 

 

Tanggapan peserta Lokakarya Distribusi Guru  

 

 

 

 

Siklus Perencanaan dan Penyusunan 

Kebijakan Penataan Guru  

TKPPA juga telah menghasilkan Laporan 
Perkembangan Pendidikan Aceh (LPPA) 
untuk tahun 2009 sampai tahun 2011. 
Didalamnya juga terdapat rekomendasi 
untuk mengatasi masalah dstribusi guru. 
LPPA dinilai oleh lembaga donor sebagai 
salah satu bukti bahwa Aceh telah 
menerapkan pola pembuatan kebijakan 
berbasis  analisis data (knowledge to policy). 
Aceh juga merupakan satu-satunya propinsi 
yang menerbitkan laporan tahunan tentang 
perkembangan pendidikan 

Melalui kerjasama dengan Forum 
Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota 
se-Aceh (FKKA), Tim Koordinasi 
Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA) 
menggunakan  KKRSP sebagai wadah untuk 
dialog kebijakan di antara eksekutif dan 
legislatif dalam pembangunan sektor 
pendidikan.    Melalui KKRSP diharapkan 
dapat dihasilkan rekomendasi untuk 
mengatasi masalah distribusi guru, untuk 
disampaikan kepada pimpinan daerah 
(eksekutif dan legislatif) melalui FKKA.  

Dalam mendukung upaya pembangunan 
pendidikan khususnya dalam mengatasi 
masalah distribusi guru, berbagai lembaga 
donor juga memiliki peran  penting. Saat ini 
setidaknya terdapat dua program bantuan 
yang membantu pemerintah Aceh dalam 
distribusi guru, yaitu SEDIA (bantuan 
pemerintah Australia/Australian Aid) dan 
KINERJA (bantuan      pemerintah Amerika/ 
USAID).   

 

 

 

 


