
“Lampu Kuning” Dunia Pendidikan Kabupaten Malang 

Peran guru di daerah pelosok dan perbatasan bisa dikatakan sangat vital. Keterbatasan 

sarana dan prasarana sekolah, menjadikan mereka poros utama bagi perkembangan 

murid. Itu artinya, guru berperan sebagai “juru kunci” atas prestasi para murid. 

Sayangnya, kondisi seperti ini tidak diimbangi oleh perhatian cukup oleh pemerintah, 

baik pusat, maupun daerah. Kesejahteraan para guru, hingga saat ini masih belum dapat 

dikatakan terpenuhi. Ya, memang pemerintah sudah mengaturnya dalam undang-

undang. Aturan pemenuhan kesejahteraan guru itu berbentuk intensif yang dinamai 

Bantuan Kesejahteraan (Bankes). 

Pemerintah mengatur Bankes dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Kemudian ketentuan tersebut diteruskan dalam Permendiknas nomor 32 Tahun 2007 

tentang Bantuan Kesejahteraan Guru yang Bertugas di Daerah Khusus. Dalam aturan 

tersebut, besaran insentif yang seharusnya diterima guru di pelosok dan perbatasan 

sebenarnya cukup layak, yakni Rp 1.350.000 per bulan. Sayangnya, dalam proses 

pelaksanaan, ada saja beberapa permasalahan yang menghambat proses tersebut. 

Alhasil, pemenuhan kesejahteraan guru di pelosok tak kunjung teratasi. 

Permasalahan ini sudah terlihat dari perbedaan data penerima tunjangan khusus berupa 

Bankes di pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan ini terjadi lantaran data guru yang 

sudah pindah atau berhenti hanya sampai ke tingkatan daerah dan tidak sampai ke 

pemerintah pusat. Persoalan lainnya, sebagaimana dilansir dari waspada.co.id, yaitu 

kekurangan dana sertifikasi pada tahun 2013 dan 2014. Masalah ini terjadi di Pulau 

Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. 

Pemerataan distribusi tunjangan khusus di daerah pelosok dan perbatasan juga masih 

bermasalah. Salah satunya ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Dari 500 

guru yang bertugas di daerah tertinggal pada tahun 2015, tunjangan khusus hanya 

diterima oleh 264 guru. Padahal bila melihat kuota tahun sebelumnya, jumlah kuota 

penerima tunjangan khusus di daerah tersebut mencapai 700 guru. 

Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tunjangan khusus guru di daerah 

terpencil masih belum berjalan dengan baik. Padahal, seperti kita ketahui tunjangan 

khusus sangat penting bagi guru. Tunjangan khusus ini bisa menjadi salah satu bentuk 

apresiasi untuk guru di daerah terpencil. 



Salah satu bukti bahwa tunjangan khusus atau Bankes sangat penting bagi guru di 

daerah terpencil bisa kita lihat di Kabupaten Sukabumi. Hasil riset dari Lembaga 

Penelitian Semeru menunjukkan bahwa di Kabupaten Sukabumi, terdapat perbedaan 

jumlah absensi (tidak masuk kerja) antara guru di SDN penerima dan nonpenerima 

Bankes. Tingkat absensi guru SDN penerima maupun nonpenerima Bankes adalah 

12,2%. Angka tersebut sedikit lebih rendah daripada tingkat absensi guru di SDN 

nonpenerima 13,3%.  

Masih merujuk pada hasil riset dari Lembaga Penelitian Semeru, di antara lima daerah 

(Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lahat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten 

Kolaka dan Kabupaten Nunukan) yang menjadi objek penelitian mereka, Kabupaten 

Sukabumi merupakan kabupaten dengan tingkat absensi terendah. 

Setelah dikaji lebih lanjut, ini bisa terjadi karena peraturan mengenai pemberian intensif 

serupa Bankes diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah melalui Peraturan 

Bupati nomor 17 tahun 2007. Di dalam Perbup tersebut, dijelaskan bahwa bidang 

pendidik dan tenaga kependidikan yang merupakan urusan Kabupaten Sukabumi adalah 

peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidikan dan tenaga 

pendidik di semua jenjang. 

Hasil riset ini telah menunjukan kepada kita, bahwa kesejahteraan guru (dalam bentuk 

tunjangan khusus) perbatasan merupakan faktor penting untuk meningkatkan motivasi 

guru di pelosok dan perbatasan. Sebab, tunjangan khusus adalah bentuk apresiasi dari 

pemerintah terhadap kerja keras para guru. Sebagaimana kita ketahui bersama, kerja 

keras guru di perbatasan tidaklah mudah. Dengan apresiasi tersebut, guru akan lebih 

semangat mengajar. Efek selanjutnya adalah kualitas anak didik yang juga ikut 

meningkat.  

Guru Malang yang Malang 

Lalu bagaimana dengan pemenuhan kesejahteraan di Kabupaten Malang?. 

Kesejahteraan guru di Kabupaten Malang sendiri ternyata masih rendah, khususnya 

untuk guru tidak tetap. Sejak tahun 2002 para guru tidak tetap mendapat bayaran 

perbulan Rp 300.000 hingga tertinggi Rp.650.000. Angka yang terlampau jauh melihat 

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kabupaten Malang mencapai Rp 2.188.000. 

Padahal di sisi lain, Kabupaten Malang juga mengalami kekurangan guru. Pada tahun 

2015, jumlah kekurangan guru di Kabupaten Malang mencapai 3.596 orang. 

Kekurangan guru dialami oleh sekolah dari jenjang SD sampai SMA. Angka yang 



tergolong banyak, meski pada tahun yang sama sudah ada 2.900 orang guru tidak tetap 

dan 11.000 guru PNS di Kabupaten Malang.  

Angka ini belum ditambah dengan prediksi guru pensiun di tahun 2016. Menurut 

sumber dari media nasional, pada tahun 2016 ada 425 guru di Kabupaten Malang yang 

akan pensiun. Itu artinya beban kekurangan guru di Kabupaten Malang akan semakin 

bertambah pada tahun ini.  

Persoalan ini sudah seharusnya menjadi “lampu kuning” bagi Pemerintah Kabupaten 

Malang. Bila tidak segera diatasi, nasib guru-guru, khususnya guru tidak tetap, di 

Kabupaten Malang dapat berbuntut negatif.  

Pemerintah Kabupaten Malang setidaknya bisa belajar dari pengalaman di daerah-

daerah lain. Dimana ketiadaan kesejahteraan guru di sana berdampak buruk bagi 

keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dampak buruk itu, bisa berupa 

kurangnya motivasi mengajar, hilangnya profesionalitas mereka, sampai yang paling 

berbahaya adalah tingginya tingkat absesnsi guru di sekolah.  

Bila ini terjadi, persoalan guru di Kabupaten Malang akan terus berlarut-larut. Bahkan 

makin parah. Karena selain kesejahteraan guru tidak tetap yang berkurang, setiap tahun 

jumlah guru di sana terus berkurang. 

Setidaknya, Pemerintah Kabupaten Malang bisa mencontoh Kabupaten Sukabumi yang 

sangat memperhatikan kesejahteraan gurunya.Pemerintah Kabupaten Malang bisa 

mengimplementasikan usaha pemenuhan kesejahteraan guru ke dalam peraturan resmi 

dari pemerintah daerah, baik berbentuk peraturan bupati, maupun undang-undang. 

Hal ini tidak lain karena guru merupakan kunci kesuksesan di dunia pendidikan. Maka 

dari itu kesejahteraan mereka pun harus di perhatikan agar semangat mengajar mereka 

tetap terjaga. 


