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MENAKAR EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PPPK DALAM 
MENUNTASKAN PROBLEM GURU HONORER 

Disusun oleh Departemen Kebijakan Strategis IMuNe 
Riska Hariyani  &  Triana Arinda Harlis 

LATAR BELAKANG 

Persoalan guru honorer menjadi bagian dari persoalan panjang dunia pendidikan di Indonesia. 

Keberadaan guru honorer sendiri merupakan solusi dari kurangnya tenaga kependidikan. Jumlah 

guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang dipekerjakan oleh pemerintah tidak seimbang 

dengan kebutuhan yang semestinya tersedia. Karena kondisi ini, satuan pendidikan harus 

mengangkat guru honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik agar operasional 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), jumlah guru 

yang berstatus PNS baru 1.245.729 orang di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah murid 

keseluruhan adalah 45.342.384 orang sehingga rata-rata rasio guru PNS dengan jumlah murid 

mencapai 1:37. Padahal pada tahun 2017, Ditjen GTK mengupayakan rasio ideal guru dan murid 

adalah 1:28 . Di sisi lain, secara khusus untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs Peraturan Menteri 1

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 2 menyatakan bahwa jumlah peserta 

didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs 

tidak melebihi 36 orang. 

Tabel Rasio Jumlah Guru PNS dan Jumlah murid di Indonesia Tahun Ajaran 2020/2021 

Sumber: http://statistik.data.kemdikbud.go.id/, 18/11/2021 

Jumlah Guru PNS Jumlah murid Rasio

SD 712.714 24.985.662 35,05707

SMP 302.795 10.140.474 33,48957

SMA 143.343 5.009.059 34,94457

SMK 86.877 5.207.189 59,93749

1.245.729 45.342.384 36,39827

 Dhita SeDiawan, Pemerintah Upayakan Rasio Ideal Jumlah Guru, (hMps://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/1

pr-01272971/pemerintah-upayakan-rasio-ideal-jumlah-guru-391745)
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Nampaknya rasio pada jenjang sekolah menengah sudah mencapai angka di bawah batas rasio 

ideal yang diatur dalam Permendikbud, namun apabila dicermati sebaran guru tersebut akan 

nampak ketimpangan. Sebagai contoh untuk tingkat SMP yang datanya tertuang pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel Rasio Guru dan Murid SMP Tahun Ajaran 2020/2021 per Provinsi 

No. P r o v i n s i
Guru 
PNS Jumlah murid Rasio

1 Prov. D.K.I. Jakarta 7.577 375.046 49

2 Prov. Jawa Barat 31.166 1.797.942 58

3 Prov. Jawa Tengah 36.757 1.190.014 32

4 Prov. D.I. Yogyakarta 4.479 130.840 29

5 Prov. Jawa Timur 36.084 1.238.059 34

6 Prov. Aceh 10.497 208.699 20

7 Prov. Sumatera Utara 19.213 667.277 35

8 Prov. Sumatera Barat 9.827 211.862 22

9 Prov. Riau 7.829 262.621 34

10 Prov. Jambi 5.680 126.541 22

11 Prov. Sumatera Selatan 10.694 361.075 34

12 Prov. Lampung 10.648 324.850 31

13 Prov. Kalimantan Barat 6.861 233.814 34

14 Prov. Kalimantan Tengah 5.356 109.621 20

15 Prov. Kalimantan Selatan 5.570 112.670 20

16 Prov. Kalimantan Timur 4.962 161.045 32

17 Prov. Sulawesi Utara 5.209 113.525 22

18 Prov. Sulawesi Tengah 5.941 128.375 22

19 Prov. Sulawesi Selatan 15.237 363.446 24

20 Prov. Sulawesi Tenggara 6.465 129.493 20

21 Prov. Maluku 4.557 97.253 21

22 Prov. Bali 5.495 190.700 35

23 Prov. Nusa Tenggara Barat 6.915 176.373 26

24
Prov. Nusa Tenggara 

Timur 9.097 355.451 39

25 Prov. Papua 4.188 136.421 33

26 Prov. Bengkulu 4.355 87.835 20

27 Prov. Maluku Utara 2.818 63.323 22

28 Prov. Banten 6.688 438.833 66
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Sumber: http://statistik.data.kemdikbud.go.id/, 18/11/2021 

Tabel di atas menunjukkan adanya ketimpangan rasio guru PNS yang mengajar tingkat SMP 

dengan jumlah muridnya antar provinsi sekaligus kekurangan guru PNS pada sejumlah provinsi 

dengan jumlah siswa yang banyak.  Provinsi dengan rasio guru tertinggi mencapai 1:66 adalah 

Provinsi Banten dengan jumlah guru PNS 6.688 orang dan jumlah murid 438.833 orang. Hal ini 

menunjukkan persoalan guru di Indonesia tak sekedar jumlahnya namun juga distribusi dari guru 

PNS yang tidak merata. 

Adanya perbedaan sumber pembiayaan dalam penggajian guru honorer, menyebabkan adanya 

perbedaan jumlah penerimaan gaji mereka. Sayangnya, lebih banyak dari guru honorer ini 

mendapatkan upah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Padahal, 

apabila dibandingkan dengan guru PNS, beban tugas yang mereka dapatkan tidak berbeda jauh 

dengan guru PNS. 

Hervita,guru honorer di sebuah Sekolah Dasar Negeri 169 di Sadar, Kecamatan Tellu Limpie, 

Bone, Sulawesi Selatan hanya digaji Rp. 700.000,- selama 4 bulan yang diambilkan dari dana 

BOS. Menjadi guru honorer di luar Jawa memang lebih dilematis. Ruth, Guru honorer di 

Kalimantan Timur sudah mengajar 12 tahun hingga sekarang digaji Rp. 1.000.000,-. Begitu pun 

Sari, guru honorer lulusan SMA di Kalimantan Barat yang digaji Rp. 400.000,- per bulan. Guru-

guru honorer di wilayah pedalaman yang sulit akses, bertahan menjadi guru bergaji rendah 

karena alasan mencintai pekerjaan dan merasa bertanggung jawab terhadap anak-anak di 

lingkungannya. Tidak banyak orang yang mau menjadi guru seperti mereka. Di kota besar yang 

tidak jauh dari ibukota Jakarta, gaji guru honorer memang lebih besar namun dibanding UMR 

yang diterima tenaga kerja lain, jumlahnya berkali lipat di bawahnya. Dewi misalnya, seorang 

guru honorer di Kabupaten Bogor digaji Rp. 1.500.000,-/ bulan. 

Kondisi kesejahteraan yang tidak mencukupi ini dirasakan oleh hampir semua guru honorer yang 

jumlahnya melebihi guru PNS sendiri. Di Indonesia, jumlah guru honorer mencapai 1.486.911 

orang setara dengan 54% dari total jumlah guru yang terdaftar di Kemendikbud. Ketimpangan 

jumlah guru PNS dan PNS yang sangat mencolok nampak pada jenjang SMK. Tujuh puluh tiga 

persen guru jenjang SMK merupakan guru honorer.  

29
Prov. Kepulauan Bangka 

Belitung 2.130 61.552 29

30 Prov. Gorontalo 2.292 48.193 21

31 Prov. Kepulauan Riau 2.436 95.508 39

32 Prov. Papua Barat 2.063 50.531 24

33 Prov. Sulawesi Barat 2.291 59.266 26

34 Prov. Kalimantan Utara 1.418 32.420 23
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Tabel Guru PNS dan Non PNS menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2020-2021 

Sumber: http://statistik.data.kemdikbud.go.id/, 18/11/2021 

Perlu dipahami bahwa meskipun bekerja dengan hati maupun pengorbanan, guru honorer 

merupakan suatu profesi yang ditekuni oleh seseorang dalam rangka mendapatkan gaji yang 

digunakannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sekaligus keluarga yang menjadi 

tanggungannya. Mengingat peran strategis dan jasa yang dicurahkannya untuk mencerdaskan 

anak didik, maka ia berhak mendapat upah yang layak. 

KEBIJAKAN PENGANGKATAN GURU HONORER MENJADI PPPK MELALUI SISTEM SELEKSI 

Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK diatur melalui UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas PNS dan PPPK. Adapun guru PPPK 

adalah guru bukan PNS yang diangkat berdasarkan perjanjin kerja untuk jangka waktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas mengajar. Nadiem Makarim mengatakan, “pembukaan seleksi 

untuk menjadi guru PPPK adalah wujud negara hadir menyediakan kesempatan yang adil untuk 

guru-guru honorer yang kompeten agar mereka mendapatkan penghasilan yang layak.” 

(www.kemdikbud.go.id)  

Kemendikbud menghitung kebutuhan guru di sekolah negeri berdasarkan Dapodik, di luar guru 

PNS mencapai satu juta guru. Saat ini, jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60 

persen dari jumlah yang dibutuhkan. Sejak empat tahun terakhir, jumlah ini terus menurun 

sebanyak enam persen setiap tahunnya sedangkan jumlah guru ASN hanya sekitar dua persen 

setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kurangnya pelayanan yang optimal kepada peserta didik. 

(www.kemdikbud.go.id)  

Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah 

melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan mengubah 

sistem rekrutmen guru pegawai pemerintah dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seleksi ini terbuka bagi guru 

 Jenjang
PNS Non PNS

Total
Jumlah % Jumlah %

SD              712.714 49%              736.694 51%         1.449.408 

SMP              302.795 46%              352.464 54%              55.259 

SMA              143.343 46%              166.821 54%              10.164 

SMK                86.877 27%              230.932 73%              17.809 

Rata-rata          1.245.729 46%          1.486.911 54%        2.732.640 
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honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan lulusan Pendidikan Profesi Guru 

(PPG) yang saat ini tidak mengajar.  

Untuk bisa diangkat menjadi guru PPPK, sesuai Keputusan MenPAN-RB nomor 1127 tahun 2021 

setiap peserta wajib melewati tes seleksi  yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi 

manajerial, kompetensi sosiokultural dan wawancara. Nilai ambang batas untuk kompetensi 

manajerial dan sosiokultural sebesar 130 dan untuk wawancara adalah 24. Sedangkan untuk 

kompetensi teknis, nilainya berbeda sesuai bidang masing-masing.  

Sesuai PP Menteri PANRB No.28 Tahun 2021, seleksi kompetensi PPPK guru dilaksanakan sebanyak 

3 kali. Seleksi menggunakan sistem UNBK Kemendikbudristek.  

Berikut jenis seleksi dan peserta yang boleh mengikutinya 

• Seleksi kompetensi tahap  I: diikuti guru THK II dan guru non-ASN di sekolah negeri 

• Seleksi kompetensi tahap II: diikuti peserta yang sebelumnya tidak lulus di tahap I 

ditambah guru swasta dan lulusan PPG 

• Seleksi kompetensi tahap III: diikuti oleh peserta yang tidak lolos di tahap II 

Alur seleksi PPPK 

  

Sumber: www.gurupppk.kemdikbud.go.id 
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IRONI REKRUTMEN PPPK 

Mayoritas peserta mengeluhkan tes kompetensi teknis karena dinilai memiliki ambang batas yang 

terlalu tinggi. Nilai ambang batas dan soal-soal yang sulit menjadi hal yang dikeluhkan peserta 

seleksi selain juga persoalan pemberian afirmasi yang tidak adil bagi seluruh peserta seleksi. 

Pemerintah memberi afirmasi atau nilai tambahan 15 persen hanya kepada peserta seleksi yang 

berusia di atas 35 tahun serta 100 persen bagi yang memiliki serdik. Seperti dikatakan Muhaimin, 

guru SMKN1 Bolo, Bima NTB ,“Meski umur saya belum 35 tahun, tapi saya sudah mengabdi lebih 

dari 10 tahun, sejak 2009”. Koordinator nasional P2G Satriwan Salim mendorong pemerintah 

untuk memberi afirmasi tidak hanya berdasarkan usia tetapi jg lamanya pengabdian serta 

menurunkan nilai minimal ambang batas.  Menurutnya seleksi PPPK guru 2021 dinilai justru 

menyulitkan para guru dan tidak berpihak kepada guru honorer yang telah lama mengabdi.  

Ketua komisi X DPR RI Syaiful Huda juga gerah dengan kebijakan seleksi rekrutmen guru PPPK ini. 

Mendibud Nadiem Makarim sebelumnya menyebut sekitar 100 ribu guru honorer yang sudah 

dinyatakan lolos seleksi. Jumlah tersebut merupakan 30 persen dari total 326.476 formasi 

pelamar. “Jadi angka yang lolos itu kecil sekali. Ini karena pembobotan passing grade yang tinggi 

dan afirmasi yang kecil,” ujar Huda.  

Kuota satu juta formasi guru yang diusulkan pemerintah pun, baru sekitar 506.247 usulan formasi 

yang masuk, itupun tak seluruhnya diisi pelamar. “Kalau model seleksinya terus begini, bisa-bisa 

7 tahun kebutuhan guru ini baru akan terisi. Ini memberatkan dan tidak ada semangat 

mengafirmasi. Padahal kebutuhan kita per hari ini sekitar 1,4 juta guru, belum ditambah yang 

akan pensiun,” ujarnya lagi.  

 

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2P) Satriwan Salim pun menyayangkan 

tidak tercapainya target usulan 1 juta guru. Menurutnya ini karena ada ketidaksinkronan 

informasi di pusat dan di daerah mengenai skema anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK 

nantinya. Selain juga buruknya manajemen guru PPPK dari pemerintah pusat yang sudah lolos 

seleksi tahap pertama tahun 2019.  
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Pelantikan guru PPPK yang lolos ujian tahun 2019 belum dilakukan oleh sebagian besar daerah. 

Beberapa daerah yang sudah melantik diantaranya adalah Pemerintah Kota Cirebon yang 

melantik  44 orang guru PPPK pada tanggal 18 Agustus 2021. Selain itu 35 orang guru PPPK 

dilantik Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 3 Februari 2021.  

Pada daerah-daerah yang belum melaksanakan pelantikan guru PPPK lolos uji 2019 menjadikan 

para guru honorer berharap dalam kecemasan. Pemerintah Daerah setempat ada yang berdalih 

pelantikan akan dilaksanakan berbarengan dengan pelantikan guru PPPK yang lolos ujian 2021. 

Guru ASN yang lolos uji PPPK 2019 merasa digantung karena cukup lama menunggu kapastian NI 

PPPK dan SK penugasannya sebagai ASN PPPK . Kesimpangsiuran pelantikan guru PPPK semakin 2

menunjukkan kurangnya persiapan Pemerintah dalam pelaksanaan teknis pengangkatan satu juta 

guru PPPK pada tiap proses dan tahapannya.  

Merujuk pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) 

Nadiem Makarim, semua gaji dan tunjangan guru PPPK ditanggung pemerintah pusat. Namun 

masih ada kekhawatiran keberlangsungannya karena bisa jadi tahun berikutnya ditanggung 

daerah. Hal inilah yang menyebabkan Pemda tidak maksimal dalam mengajukan formasi ke 

pusat. Padahal secara nasional, Indonesia darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri.  

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN GAJI DAN TUNJANGAN PPPK 

Polemik penggajian guru PPPK antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menunjukkan 

adanya keraguan atas kemampuan pemerintah dalam menggaji guru PPPK pasca dilantik nanti. 

Menyamakan gaji dan tunjangan guru PPPK dengan guru PNS merupakan awal yang baik. Sudah 

sekian lama guru non PNS digaji bukan ditakar dari jasa yang telah dicurahkan sebagaimana guru 

PNS. Mereka digaji berdasarkan kemampuan pengontrak. Yayasan bonafit dengan pendapatan 

yang besar dapat menggaji guru melebihi gaji guru PNS. Namun apabila Yayasan tempat bekerja 

minim pemasukan, gaji guru honorer pun ikut memprihatinkan. Tak jauh beda dengan guru 

honorer daerah (honda) juga menerima gaji yang kebanyakan di bawah UMR daerah. Sistem 

penggajian seperti ini merugikan guru honorer yang telah mencurahkan tenaganya, 

kemampuannya, dan ketrampilannya mengajar setara dengan guru PNS.  

Pemerintah pusat memastikan bahwa anggaran gaji guru PPPK telah masuk ke dalam Dana 

Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke daerah. Anggaran sebesar Rp19,4 triliun untuk seluruh 

Indonesia dinilai cukup untuk membayar gaji guru PPPK, sehingga daerah tidak perlu khawatir 

"Ketum Honorer: Ada Apa dengan Anggaran Rp 19,4 Triliun untuk 1 Juta PPPK Guru 2021?", 2

hMps://www.jpnn.com/news/ketum-honorer-ada-apa-dengan-anggaran-rp-194-triliun-untuk-1-juta-pppk-guru-2021?
page=2
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kekurangan anggaran . Hal ini diungkapkan Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan 3

Tenaga Kependidikan, Kemendikbud-Ristek Praptono kepada Media Indonesia pada bulan 

September lalu. 

Anggaran 19,4 triliun diperhitungkan berdasarkan besaran gaji guru PPPK yang disamakan dengan 

golongan III a masa kerja 0 tahun Berdasarkan lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977, yaitu 

sebesar Rp2.579.400. Apabila dihitung anggaran tersebut hanya akan memenuhi gaji guru PPPK 

sebanyak 626.761 orang. Melihat angka ini, wajar apabila pihak pemerintah daerah masih merasa 

berat membuka formasi yang lebih banyak untuk memenuhi angka satu juta darurat guru. 

Merespon keberatan daerah ini, Pemerintah Pusat pun menyanggah bahwa Pemerintah Daerah 

tetap memiliki kemampuan membayar gaji guru PPPK mengingat adanya sejumlah guru yang 

akan pensiun. Tahun 2022, guru pensiun mencapai 77.000 orang. 

Tentu saja persoalan pembiayaan pendidik tidak hanya terletak pada gaji. Selain gaji, salah satu 

hak guru PPPK meliputi tunjangan kinerja. Anggaran pembiayaan tunjangan kinerja ini berasal 

dari anggaran daerah. Hal ini tentunya juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Pemerintah 

Daerah dalam penyusunan formasi yang di bawah permintaan pusat. Pada aspek tunjangan ini 

pula terdapat perbedaan kemampuan daerah terkait besaran tunjangan yang mampu diberikan. 

Dalam hal ini, ketimpangan penghasilan guru PPPK antardaerah masih akan terjadi. 

KEBIJAKAN APBN UNTUK PENDIDIKAN 

Kesimpangsiuran penggajian dan pembayaran upah guru PPPK berawal dari sumber penerimaan 

negara yang bertumpu pada pajak. Penerimaan pajak negara pada APBN tahun 2021 mencapai 

1.444,5 tirliun rupiah, hampir setara dengan 83% dari total penerimaan yang berjumlah 1.743,6 

triliun rupiah . Tumpuan utama pajak ini membuat negara tidak dapat leluasa mengangkat 4

pegawai sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan serta menggaji dengan standar yang layak.  

Apabila kebijakan yang dibutuhkan pemerintah membutuhkan alokasi anggaran, sebagai 

konsekuensinya akan menarget peningkatan penerimaan pajak. Semakin tingginya angka pajak 

akan semakin memberatkan masyarakat baik langsung maupun tidak. Apabila tidak berasal dari 

pajak, peluang menambah penerimaan yang digenjot oleh negara adalah penerimaan negara 

bukan pajak (PNBP) pada pemasukan penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah 

serta penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda 

hMps://mediaindonesia.com/humaniora/434021/anggaran-dau-rp194-triliun-dinilai-cukup-untuk-gaji-guru-pppk 3

 Kemenkeu, Informasi APBN 2021 Pencapaian Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi4

 11

https://mediaindonesia.com/humaniora/434021/anggaran-dau-rp194-triliun-dinilai-cukup-untuk-gaji-guru-pppk


administrasi, yang keduanya berasal dari layanan Kementerian/Lembaga,  mencapai 109,2 triliun 

rupiah pada APBN 2021, dibanding PNBP sumber daya alam senilai 104,1 triliun rupiah . 5

Padahal PNBP SDA inilah yang seharusnya menjadi tumpuan APBN agar kestabilan finansial negara 

dapat dicapai dan diupayakan untuk mencapai tujuan dan strategi nasional. Meskipun naik 25 

triliun rupiah tahun 2021, kenaikan PNBP SDA ini dipengaruhi oleh lifting migas dan batubara. 

Sayang, semakin dalamnya jerat liberalisasi dan privatisasi kekayaan negara cukup menggerus 

kestabilan pemasukan keuangan negara. Penghasilan dari SDA yang seharusnya menjadi 

penerimaan negara justru melejitkan kekayaan sektor privat dan menyebabkan jurang 

kesenjangan makin menganga. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pengangkatan guru menjadi PPPK mungkin menjadi langkah awal menyejahterakan tenaga 

pendidik. Sistem penggajian terpusat dari APBN menyelesaikan problem ketimpangan gaji antara 

guru PNS dengan honorer yang menstandarkan besaran gaji berdasarkan kemampuan finansial 

pengontrak yang sebenarnya tidak layak secara ekonomis untuk memenuhi tujuan mencari 

penghasilan bagi seorang guru. 

Masalah yang belum teratasi dari ketimpangan gaji guru adalah adanya perbedaan signifikan 

pada nominal tunjangan kinerja yang diperoleh. Hal ini karena besaran tunjangan kinerga guru 

PPPK berasal dari anggaran daerah. Semakin besar APBD suatu daerah kemungkinan tunjangan 

kinerja yang diperoleh guru PPPK juga besar. Namun berlaku juga sebaliknya. 

Pengelolaan anggaran pemerintah secara terpusat sebenarnya meminimalisir adanya kesenjangan 

yang lebar antara pendapatan guru di suatu daerah dengan daerah lain. Adapun perbedaan 

karena taraf hidup yang berbeda antarwilayah tetap dapat dipertimbangkan. Namun demikian, 

faktor ini tidak akan membuat gap pendapatan yang mengundang kecemburuan antarguru non 

PNS. 

Langkah pemerintah dengan kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dengan sistem 

seleksi 3 tahap masih belum efektif untuk memenuhi kebutuhan kekurangan satu juta guru. 

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, Satya Pratama mengatakan dari 1.213.374 

pe se r t a s e l ek s i t ahap I dan I I h anya 293 . 757 gu ru yang l o l o s s e l ek s i . 

(www.edukasi.sindonews.com) 
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Oleh karena itu pemerintah harus berupaya mencari solusi terbaik agar kebutuhan kekurangan 

guru  dan kesejahteraan yang layak dapat dinikmati oleh para guru. Hal ini bisa kita lihat dengan 

bercermin pada peradaban Islam,  bagaimana perlakuan khalifah kepada mereka selama 14 

abad.  

1. Islam memposisikan pendidikan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. 

Karena dengan ilmulah, seseorang bisa mengenal Rabb-nya sehingga paham tujuan 

hidupnya didunia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalilnya bahwa Rosulullah 

saw menetapkan tebusan orang-orang kafir yang menjadi tawanan perang badar dengan 

mengajari 10 orang anak-anak kaum muslimin 

2. Negara memberikan gaji yang layak bagi para guru. Bahkan ini menjadi hal yang pertama 

dipenuhi. Syaikh Najamuddin Al-Habusyani yang diangkat oleh Sultan Shalahuddin Al-Ayubi 

untuk mengajar di sekolah Ash-Shalahiyah digaji 40 dinar setiap bulannya sebagai 

pengajar, 10 dinar sebagai penanggung jawab wakaf sekolah dan 60 liter roti dan aliran 

sungai nil setiap harinya 

3. Para guru berstatus sebagai pegawai negara  

4. Untuk menjamin kualitas dan kapabilitas para guru diberlakukan sistem ijazah 

(pengakuan/akreditasi). Ijazah adalah ketetapan pusat untuk para pengajar bahwa 

muridnya mempunyai kapasitas untuk mengajar di halaqoh sendiri, pada bagian ilmu 

tertentu dari aneka macam ilmu. Cara mendapatkan ijazah melalui nukilan dari seorang 

guru kepada yang lain. Yaitu, seorang syaikh memberikan kitabnya atau sebagian kepada 

muridny, atau kepada salah seorang ulama yang menguatkan bahwa dia telah menjadi 

wakilnya. Mereka memberitahukan nama syaikh yang telah dinukil darinya dan menimba 

ilmu darinya kemudian syaikh tsb membenarkan untuk menyampaikan kepada yang lain. 

Ijazah tsb berlaku untuk seluruh ilmu. Misalnya pakar ilmuwan kedokteran pada abad ke-4 

H Sinan bin Tsabit memberikan ijazah bagi setiap orang yang ingin bekerja sebagai dokter.  

5. Menyediakan sekolah dan sarana serta prasarana yang menunjang bagi pelaksanaan KBM 

sehingga anak-anak tidak mengalami kesulitan dalam bersekolah 
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