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Sebaran Jumlah Guru

Di berbagai daerah masih ditemukan sekolah dengan

jumlah guru:

• Sangat kurang

• kurang

• Memadai

• Berlebih



Penyelesaian paling urgent

• Pemerintah daerah di tingkat provinsi untuk Pendidikan SMA dan 

SMK secepatnya pada awal 2020 mengidentifikasi jumlah seluruh

guru yang saat ini ada di seluruh sekolah di wilayah administrasinya. 

• Pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk Pendidikan 

SD dan SMP secepatnya pada awal 2020 mengidentifikasi jumlah

seluruh guru yang saat ini ada di seluruh sekolah di wilayah 

administrasinya. 



Bagaimana mengisi jumlah yang kurang?

1. Mengidentifikasi guru honorer yang sudah ada di sekolah

2. Melakukan penyesuaian kualifikasi para guru honorer

3. Dilakukan crash program  untuk rekrutmen guru barui dengan kualifikasi

yang sesuai melalui kerjasama dengan LPTK terdekat. 

4. Untuk poin 2 tidak diberlakukan ikatan dinas dengan jangka waktu tertentu

melainkan dengan kesediaan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang minim 

jumlah gurunya



KOMPOSISI JUMLAH GURU DAN SISWA

GURU SISWA SISWA/GURU

SMPN 2 BATURA 4 49 12

SMAN 1 BATURA 7 75 11

MAN 2 MURA 24 197 8

MTSN 2 MURA 34 339 10
SMPN 2 Batura: 1 PNS SMAN 1 Batura2 PNS (Kepala dan Wakil) 





Jika persoalan jumlah

belum dapat diselesaikan, maka

persoalan lainnya lebih sulit ditangani.



Permasalahan yang selama ini terhimpun dalam

berbagai penelitian maupun pengalamman saya

1. Kualitas lulusan LPTK belum sepenuhnya siap untuk mendidik

2. LPTK selama ini menyiapkan guru dengan konsep ‘kuliah’dan model 

pemelajarannya ‘dosen-mahasiswa’

3. Rekruitmen Guru dalam skema ASN sama dengan penerimaan pegawai.

4. Bagi ASN guru lebih menghamba kepada pimpinan yang dilihat sebagai atasan.

5. Sekolah swasta memiliki skema penerimaan dan pengembangan guru yang 

berbeda-beda



Pengembangan Guru dalam Jabatan

• Bagi guru ASN pengembangan lebih bersifat top down berbasis regulasi

• Lembaga-Lembaga yang dibangun pemerintah seperti LPMP, P4TK, maupun
MGMP dan KKG dengan tujuan pengembangan guru belum termanfaatkan
optimal dan bersifat sectoral

• Program-program yang dikembangkan lebih untuk memudahkan
pengadministrasian dibandingkan dengan urgensi kepentingan guru di kelas, oleh 
sebab itu kemasan pengembangan guru  bersifat one fit for all

• Sekolah swasta mengatur sendiri dan tidak mendapat ‘jatah’ pengembangan
sebagaimana guru ASN



Guru dan kepala sekolah berdasarkan pendidikan terakhir

tahun 2018/2019 (Total: 2.711.191 hanya guru Kemdikbud)

178.877 36.266 6.497 14.325

1.285.870 599.158 304.413 285.785
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Sumber: http://statistik.data.kemdikbud.go.id/ diakses pada 4 Des 2019

Masih ada 8,7% guru memiliki Pendidikan terakhir belum sarjana, 78% diantaranya

merupakan guru SD.

http://statistik.data.kemdikbud.go.id/


Sertifikasi Guru

❖ Guru SD: total guru yang telah bersertifikasi ialah 47% (paling sedikit Papua 

= 23% dan paling banyak Kep. Bangka Belitung = 58%)

❖ Guru SMP: total guru yang telah bersertifikasi ialah 49% (paling sedikit NTT 

= 26% dan paling banyak DIY=64%)

❖ Guru SM: total guru yang telah bersertifikasi ialah 44% (paling sedikit NTT 

= 29% dan paling banyak Sulawesi Utara = 58%)



Kualifikasi masih bermasalah



Penyelesaian persoalan Kualifikasi tidak bisa

hanya fokus pada pemenuhan secara administratif

pada pemenuhan jumlah tetapi harus dibareni

oleh peningkatan kualitas dan perubahan jenjang

karir guru berdasarkan kompetensinya.



Bagaimana dengan Kompetensi Guru?



Rerata nilai UKG
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Sumber: https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg diakses tanggal 4 Desember 2019

https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=ukg


Apakah UKG perlu dipertahankan?



Kompetensi professional dan Pedagogik

Sudah diwakili oleh nilai UKG.

NAMUN

Perlu ada penajaman dalam evaluasi yang 

lebih mengarah pada PCK



mampu berkolaborasi

menguasai teknik coaching

membiasakan komunikasi

efektif sesuai norma

menyadari & terampil

mengenali potensi

peserta didik

memiliki keterampilan

evaluasi diri & refleksi
merencanakan peningkatan

kualitas diri

menyadari peran

sebagai role model



Rekomendasi Peningkatan Kualitas Persiapan dan 

Pengembangan Guru



Pre – Service Training 

• Melakukan reformasi terhadap seluruh LPTK yang saat ini sudah ada baik negeri maupun swasta.

- LPTK yang sehat dipertahankan dan yang tidak sehat ditutup

- Kurikulum Pendidikan calon guru dievaluasi

- Proses pemelajaran diseimbangkan antara pengetahuan bidang study, pengetahuan pedagogi dan penggabungannya yaitu
pedagogical content knowledge.

- Proses pemelajaran juga mengarah pada penguatan karakter pendidik

• Melakukan penguatan kepada para dosen untuk lebih memposisikan diri sebagai teacher educator

• Temuan-temuan dari penelitian tentang Pendidikan secara global maupun nasional digunakan sebagai bagian
dari sumber pemelajaran

• LPTK harus berkolaborasi dengan Kemdikbud untuk pemenuhan kualitas lulusannya



In- Service Training

• Reformasi peran dan fungsi LPMP, P4TK, MGMP dan KKG

• Melakukan pemetakan guru berdasarkan kuantitas dan kualitas mereka di 

lapangan

• Pengembangan kompetensi guru untuk hal-hal yang mendasar harus

diberikan kepada semua guru (sementara ini adalam PPG daljab)

• Pengembangan guru tidak dipusatkan melainkan diarahkan untuk berbasis

sekolah



In- Service Training

• Sensus kualitas guru secara online

• Kemdikbud mengumpulkan dan mengkurasi praktik-praktik baik di sekolah

untuk disajikan secara online 

• Lembaga-Lembaga pemngembangan guru di luar skema pemerintah dapat

menjadi penyedia pengembangan guru 






