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AbstrakAbstrakAbstrakAbstrak    

Penelitian ini bertujuan untuk mevalidasi teori WEMC bawa pemberdayaan perempuan 

pertama-tama ditentukan oleh bagaimana perempuan memanfaatkan kesempatan yang 

dihadapinya. Argumentasi penelitian ini ialah ketika perempuan mempunyai kemampuan 

untuk mengidentifikasi masalah dan  mempunyai kapasitas untuk menandai dan menganalisis 

masalah yang ada pada perempuan maka perempuan akan mempunyai keberanian dan 

starategi untuk menawar kekuasaan. 

Sample atau responden dalam penelitian ini ialah kelompok guru TK Non PNS yang 

tergabung dalam PGWB (Paguyuban Guru Wiyata Bakti). Para guru ini mendapat perlakuan 

tidak adil dari oknum pemerintah berupa potongan atau pungutan yang tidak resmi dari 

insentif yang mereka terima. Tidak semua guru TK non PNS berani untuk mempertanyakan 

ketidakadilan ini, para guru mengganggapnya sebagai tanda terimakasih karena telah 

membantu mereka sehingga dana insnetif  turun. Namun ada beberapa guru yang tergelitik 

untuk mempertanyakan dan ingin merubah situasi. Akhirnya para guru ini tergabung dengan 

WEMC serta melakukan penelitian bersama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pilihan apa 

yang diambil para guru untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan ini dan strategi yang 

dilakukan melalui organisasi PGWB. 
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BAB IBAB IBAB IBAB I    

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    

 

 

ecara sekilas guru-guru TK di Indonesia tidak ada bedanya, mereka bekerja  mengajar  

anak usia dini dan tergabung dalam ikatan guru taman kanak-kanak (IGTK). Tetapi pada 

kenyataannya ada perbedaan status diantara mereka, hal ini tidak banyak diketahui oleh 

khalayak. Ada guru yang berstatsus PNS (Pegawai negeri Sipil) dan guru non PNS (pemerintah 

menyebutnya dengan guru tidak tetap/GTT). 

Perbedaan status ini juga mempengaruhi gaji dan kesempatan yang mereka terima. Untuk 

guru PNS mereka mendapatkan gaji setiap bulan, gaji sesuai dengan golongan mereka. 

(mengikuti aturan pemerintah), kesempatan untuk meningkatkan karir, dan kapasitas mereka. 

Sedangkan untuk guru GTT mendapatkan insentif dari pemerintah Pusat, Daerah Tingkat 1 

dan pemerintah Daerah Tingkat II yang diterimakan setiap 3 bulan sekali, serta kesempatan 

untuk meningkatkan kapasitas.  Namun apabila dibandingkan dengan guru PNS, Insentif dan 

kesempatan yang didapat guru non PNS jauh lebih sedikit dibandingkan dengan guru PNS.  

Untuk itulah maka, Kepala Bagian Pendidikan Dasar Kab. Bantul  mengusulkan kepada 

para guru non PNS untuk membuat Paguyuban Guru Wiyata Bakti. Tujuan dari pembentukan 

organisasi ini adalah untuk mewadahi 

aspirasi guru non PNS dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan para 

guru non PNS. Dengan demikian PGWB 

bukan organisasi yang dibentuk oleh 

calon anggotanya tetapi terbentuk 

dari inisiatif orang luar. Organisasi 

PGWB ini diresmikan secara resmi 

dengan  dikukuhkan dengan SK dari 

Dinas pendidikan Bantul No : 

6/113/Kpts/2002. Anggotanya terdiri 

dari guru-guru non PNS yang ada di 

17 Kecamatan di Kabupaten 

Bantul.Dengan total anggota kurang lebih 1200 guru. 

Mayoritas guru non PNS di Kabupaten Bentul memilih bergabung dengan organisasi 

PGWB, bukan karena mereka tertarik dengan tujuan organisasi tetapi lebih pada adanya 

himbauan dari pemerintah agar semua guru mendapatkan NUPTK (Nomer unik pegawai dan 

tenaga kependidikan). Sebab pemerintah meminta PGWB untuk mengkoordinir anggotanya 

untuk mendapatkan nomer ini. Jadi dengan terdaftarnya mereka di keanggotaan PGWB maka 

mereka dipastikan akan mendapat NUPTK. NUPTK merupakan salah satu syarat untuk bisa 

mendapatkan insentif. 

 Peluang menjadi guru di TK terbuka lebar dengan adanya  program 

pemerintah yang mendorong di setiap desa untuk memfasilitasi pendidikan anak usia dini 

dengan membuat TK dan kelompok bermain. Menjadi guru TK bukanlah impian. Tidak 

S
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sedikit mereka menjadi guru TK karena mereka perlu pekerjan. Seperti analisis Ibu Zumaroh 

insentif menjadi faktor penarik orang untuk menjadi guru TK.  

 Menjadi guru TK menjadi pilihan perempuan karena beberapa alasan 1) status guru di 

masyarakat dihormati, 2) pekerjaan ini dekat dengan peran yang diberikan masyarakat 

kepada perempuan yaitu sebagai pendidik anak, 3)Mengajar di TK hanya sampai setengah 

hari, ini memungkinkan mereka untuk masih bisa menyelesaikan tugas domestic 4) Ada 

harapan menjadi PNS untuk peningkatan ekonomi. 

Namun dalam perjalannya, apa yang menjadi cita-cita tidak terwujud. Yang terjadi 

bukanlah kesejahteraan yang yang diterima oleh para guru non PNS ini tetapi malah 

Perlakuan yang tidak adil dari oknum berupa pemotongan dan pungutan yang tidak resmi 

dari dana insentif para guru.  Kesadaran akan adanya perlakuan yang tidak adil pada diri 

mereka, mendorong munculnya inisiatif untuk merubah keadaan dengan melakukan gerakan 

kolektif. 

Penelitian ini akan melihat inisiatif apa yang dilakukan guru non PNS untuk melawan 

ketidakadilan ini, serta faktor apa yang mendorong mereka untuk mempunyai inisiatif. 

Argumentasi dari peneliti adalah ketika perempuan mempunyai kemampuan untuk 

mengidentifikasi masalah dan mempunyai kapasitas untuk menandai dan menganalisis 

masalah yang ada pada perempuan maka perempuan akan mempunyai keberanian dan 

starategi untuk menawar kekuasaan. 
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BAB IIBAB IIBAB IIBAB II    

Hubungan antara Guru TK non PNS dengan PemerintahHubungan antara Guru TK non PNS dengan PemerintahHubungan antara Guru TK non PNS dengan PemerintahHubungan antara Guru TK non PNS dengan Pemerintah    

    

Perkembangan Pemaknaan dan Pilihan Perempuan.Perkembangan Pemaknaan dan Pilihan Perempuan.Perkembangan Pemaknaan dan Pilihan Perempuan.Perkembangan Pemaknaan dan Pilihan Perempuan.    

ara guru TK non PNS telah menjalani pekerjaan mereka dan memaknai 

pekerjaannya dan hubungan kekuasaannya dengan pemerintah yang dialaminya 

selama ini. Bagaimana perempuan memahami pengalamannya sendiri? 

Terinsiprasi oleh Paulo Freire (1970) WEMC memandang perlu untuk melihat apakah 

pengalaman perempuan mendorong mereka untuk memperjuangkan pemberdayaan 

perempuan.1 Peneliti akan menggunakan alat yang dikembangkan Paulo Freire dalam 

memahami kemampuan perempuan dalam melakukan analisis dan merencanakan aksi 

strategis. Freire (1972,1973) membedakan tiga jenis kesadaran yaitu naif, magis, dan kritis.Tiga 

kesadaran ini dibedakan berdasarkan bagaimana masing-masing menamai kejadian, 

menganalisa kejadian, dan merencanakan aksi untuk mengubah supaya kejadian itu tidak 

terjadi lagi.2 

Skema Kategori Pengkodean Conscientizao 

KemampuanKemampuanKemampuanKemampuan        KesadaranKesadaranKesadaranKesadaran        

    Magis Naif Kritis 

MenamaiMenamaiMenamaiMenamai    • Mengingkari ada 

masalah 

• Mementingkan 

masalah 

kebutuhan dasar 

• Menyalahkan 

penindasan 

• Menyalahkan 

sistem yang 

menindas 

MenganalisaMenganalisaMenganalisaMenganalisa    • Percaya pada 

kekuatan 

supranatural 

sebagai penyebab 

• Membenarkan 

ideology 

• Menyalahkan 

oknum yg 

menindas 

• Menolak 

ideology yang 

menciptakan 

penindasan 

• Analisa makro  

Merencanakan Merencanakan Merencanakan Merencanakan 

aksiaksiaksiaksi    
• Menerima 

penindasan 

• Menunggu 

penindas berubah 

• Tergantung pada 

penindas 

• Kolusi dengan 

penindas 

• Menjauh dari 

penindas 

 

• Menentang 

sistem 

• Mengubah 

sistem 

Sumber : Smith, WA,2001, Conscientizacao: Tujan Pendidikan Paulo Freire, hal. 55 – 57 

 Penamaan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kesadaran magis akan 

berbeda dengan penamaan yang dimiliki oleh orang dengan kesadaran naif dan kritis. Orang 

magis akan cenderung mengingkari bahwa ia menghadapi masalah,orang naif cenderung 

melihat masalah adalah pada perilaku seseorang terhadap mereka, sedangkan orang kritis 

akan melihat sebagai masalah sistem. Dalam penelitian tentang guru TK non PNS ini peneliti 

menduga akan menemukan jawaban-jawaban dari perempuan yang merupakan refleksi 

adanya berbagai tingkatan kesadaran ini. Berangkat dari penamaan yang berbeda ini, peneliti 

yakin akan mendapatkan analisis dan rencana aksi yang berbeda pula. 

                                                             
1 Vivienne Wee and Farida Shaheed (2008), Women Empowering Themselves : A Framework that interrogates 
and transforms, hal. 18 - 19 
2 Smith, WA,2001, Conscientizacao: Tujan Pendidikan Paulo Freire, hal. 54 

 P
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Pelatihan Analisis Gender 

 Berdasarkan perspektif WEMC, peneliti mengasumsikan bahwa kesiapan perjuangan 

untuk pemberdayaan cenderung dimiliki oleh perempuan dengan kesadaran kritis. Namun 

demikian, peneliti mempercayai bahwa sesungguhnya kemampuan perempuan berkembang. 

Karena itu kesadaran kritis tidak hadir begitu saja, melainkan merupakan hasil perkembangan 

dari tingkat kesadaran sebelumnya yaitu dari magis ke naif dan ke kritis.  

 Penelitian ini diawali dengan perjumpaan mb Pipin 

(LSPPA) dan Ibu Kartini. Ibu Kartini sering mendiskusikan 

kegelisahannya tentang ketidakadailan yang diterima para 

guru  non PNS di Kabupaten Bantul. Ketidakadilan yang 

mereka terima antara lain tentang pemotongan/ pungutan 

insentif . Dari situlah lalu ada perjumpaan LSPPA dengan 

pengurus PGWB Kabuapten Bantul untuk bersama-sama 

melakukan penelitian. Peneliti dalam penelitian bersama  ini  

terdiri dari Tim LSPPA dan narasumber (guru non PNS), yang dalam tulisan ini kita sebut 

dengan Tim Peneliti Lokal (TPL). Peneliti LSPPA melakukan wawancara untuk menggali 

informasi kepada narasumber, melakukan obeservasi, menganalisi, mendokumentasi dan 

menuliskan laporan. Selain itu Tim LSPPA juga melakukan PAR bersama dengan TPL. 

Metodology Participatory Action ResearchMetodology Participatory Action ResearchMetodology Participatory Action ResearchMetodology Participatory Action Research    

 Participatory Action Research (PAR) peneliti pergunakan untuk memungkinkanWEMC 

ini berguna (memberdayakan) para narasumber. PAR adalah penelitian untuk transformasi 

masyarakat yang di dalam prosesnya menggunakan perspektif narasumber untuk memahami 

diri sendiri dan merencanakan aksi perubahan. Pentingnya melibatkan narasumber dalam riset 

untuk perubahan karena banyak riset yang tidak pernah bermanfaat untuk mereka. Comstock 

(1980) mengkritik dengan pedas bagaimana banyak penelitian telah menjadikan narasumber 

sebagai obyek yang diperlakuan sebagai data mentah yang kebenarannya dapat direkayasa 

oleh peneliti.3 Chambers (1994,1997) mengembangkan tehnik-tehnik yang dapat dipakai 

bersama antara peneliti dengan narasumbernya, yang dikenal dengan nama participatory 

rural appraisal (PRA). 

 Mengapa WEMC perlu menggunakan PAR? Berbasis teori Freire di atas, kesadaran 

kritis dibangun oleh kemampuan-kemampuan menamai, menganalisa, dan merencanakan 

aksi. Karena itu narasumber perlu diajak serta mengenali/menamai dan menganalisa situasi 

mereka, dan ini hanya dimungkinkan jika mereka melakukan penelitian sendiri secara 

kolaboratif. Peningkatan pengetahuan akibat penelitian akan membantu mereka memahami 

situasi secara lebih kritis dan membuat perencanaan aksi yang lebih strategis. 

Melalui metode PAR inilah peneliti bersama guru Paguyuban Guru Wiyata Bakti 

(PGWB) mencoba untuk mengetahui permasalahan yang ada pada diri dan lembaganya 

dengan memetakan permasalahannya,  memahaminya akar permasalahan dan kemudian 

menyusun rencana aksi untuk melakukan perubahan . Proses atau siklus PAR itu sendiri 

melalui tahapan yaitu guru bersama LSPPA melakukan observasi atau melakukan evaluasi 

terhadap keadaan yang ada pada dirinya, lembaga maupun dinas pendidikan. Pada tahap 

                                                             
3 Comstock, DE, 1980,  A Method for Critical Research,Departement of Sociology, diterjemahkan Ahmad 
Mahmudi 
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berikutnya dilakukan refleksi sehingga bisa memunculkan rencana aksi strategis, melakukan 

tindakan untuk perubahan dan kemudian kembali lagi dengan observasi atau evaluasi dari 

kegiatan yang telah dilakukan itu. Begitu seterusnya sehingga siklus ini akan terus berputar 

dengan permasalahan yang selalu baru atau berkembang, tidak berhenti pada satu titik. 

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dengan menggunakan metode PAR ini 

adalah sebagai berikut. Pertama-tama para narasumber penelitian ini diminta memilih misi 

mereka. Pada waktu itu mereka memilih misi meningkatkan kesejahteraan guru TK non PNS 

melalui advokasi kepada pemerintah. Narasumber ini membentuk diri menjadi tim peneliti, 

yang di mata peneliti bernama Tim Peneliti Lokal (TPL). Kedua, mereka mulai terlibat 

serangkaian kegiatan penggalian informasi tentang situasi guru TK non PNS di Bantul yang 

telah menjadi anggota PGWB. Cara yang ditempuh adalah dengan survey, dialog kebijakan 

dan wawancara-wawancara. Tim LSPPA memberi bantuan dalam pengolahan data survey 

dan analisis dengan program SPSS. Kemudian informasi yang diperoleh dicatat dan 

didiskusikan dengan difasilitasi oleh Tim LSPPA. Ketiga, mereka diberi pengayaan 

pengetahuan sesuai dengan kebutuhan, misalnya analisis gender untuk meningkatkan 

kemampuan analisis mereka. Keempat, mereka menyusun kertas posisi dan laporan survey 

untuk bahan advokasi. Selama penelitian ini, dalam menyusun rencana aksi, PGWB TK Bantul 

telah menyusun kertas posisi dan membuat laporan hasil survey mereka yang diterbitkan 

dalam dua booklet. Booklet pertama berjudul “Hasil survey PGWB TK Kabupaten Bantul 

2008” yang berisi tentang profil TK, program kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap Taman 

Kanak-kanak (GTT TK) (kebijakan & Permasalahan seputar penerimaan insentif), harapan dan 

rekomendasi GTT TK kepada pemegang kebijakan. Sedangkan booklet kedua berjudul 

“Sampai Kapan Menjadi GTT ……”, yang berisi tentang situasi dan kondisi guru non PNS di 

Kabupaten Bantul. Atas dukungan dari WEMC LSPPA, kedua booklet ini dicetak dan 

diperbanyak serta dibagikan kepada beberapa anggota DPRD, BKD Bantul, pengurus PGWB 

kecamatan dan lain-lain.  

Tahapan berikutnya  mereka melakukan rencana aksi advokasi. Rencana Aksi berupa 

audiensi ke Komisi A DPRD Kabupaten  Bantul dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul serta  

distribusi booklet ke masyarakat dan PWGB Tingkat Kecamatan. Tujuan audiensi ke DPRD 

Bantul dan distribusi booklet adalah untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi 

dan menjelaskan bagaimana kondisi guru GTT TK. Ketika audiensi mereka diterima oleh ketua 

DPRD dan Komisi A DPRD Kabupaten Bantul (yang membidangi masalah pendidikan dan 

kesejahteraan rakyat). Dalam kesempatan itu komisi A DPRD Bantul juga mengundang BKD 

Bantul yang memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah guru TK yang akan diangkat 

untuk menjadi guru negeri atas usulan dari dinas pendidikan.  

Hasil dari audiensi ini adalah adanya penambahan prosentase/kuota pada guru non 

PNS untuk meningkatan kapasitas (beasiswa, ikut pletihan dll) serta pengelolaan insentif yang 

dulunya dikelola IGTK/Dinas Pendidikan Kecamatan (Pengawas) di ambil alih PGWB 

kecamatan. Sehingga kasus pemotongan dan pungutan liar tidak terjadi lagi.  

Dampak dari audiensi tidak hanya positif tetapi ada juga yang negative yaitu adanya 

reaksi dari Dinas Pendidikan dan para pengawas sekolah.   Kondisi ini  mendorong PGWB 

untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Hasil dari evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk 

perencanaan aksi ke depan. Tahapan-tahapan dalam PAR yang mestinya dilakukan telah  
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terjadi dalam penelitian yang dilakukan para guru PGWB yaitu mulai dari pemetaan masalah, 

menyusun recana aksi, melakukan refleksi dan evaluasi.  

NarasumberNarasumberNarasumberNarasumber    

 Para narasumber sekaligus peneliti dalam penelitian ini adalah beberapa guru TK, total 

ada 21 orang dan 20 diantaranya adalah perempuan. Satu-satunya narasumber laki-laki 

akhirnya tidak aktif,4 karena istrinya ikut dalam tim ini. Pemilihan ke 21 orang ini dilakukan 

sendiri oleh PGWB berdasarkan yang mau terlibat dalam kerjasama dengan WEMC ini. Status 

kepegawaian mereka dari pandangan pemerintah adalah ”guru tidak tetap” (GTT). Dalam 

tulisan ini peneliti akan menyebutkan mereka sebagai guru non PNS atau guru saja. Mereka 

ini aktif mengurusi PGWB TK Kabupaten Bantul, sebuah organisasi untuk para guru non PNS 

TK Kabupaten Bantul. Mereka terlibat penelitian WEMC karena merasa diabaikan oleh 

pemerintah padahal mereka bekerja sama kerasnya atau bahkan lebih keras (masa pengabdian 

yang lebih lama dan jam kerja yang lebih panjang) daripada guru TK yang berstatus PNS. 

Diharapkan kalau mereka terlibat dalam penelitian dan aksi WEMC, mereka akan dapat 

terbantu dalam memperdayakan diri mereka sendiri, karena WEMC juga dilakukan untuk 

memberikan dampak positif bagi para narasumber. 

 Disamping para narasumber inti, Tim WEMC LSPPA juga mempunyai narasumber lain, 

baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian jumlah narasumber lebih dari 20 orang. 

Guru PNS dan Non PNSGuru PNS dan Non PNSGuru PNS dan Non PNSGuru PNS dan Non PNS    

Mengapa para guru non PNS disebut guru “tidak tetap”?. Dari mana sebutan ini? Mengapa 

sebutan ini diberikan ? Menurut mereka sebutan GTT diberikan kepada mereka pada tahun 

2002 pada saat pemerintah akan membagikan dana insentif untuk yang pertama kali. 

Sebelumnya sebutan mereka adalah “guru tetap yayasan (GTY)”. Beberapa guru mengaku 

sempat mempertanyakan perubahan nama ini kepada orang pemerintah.”SK yang saya terima 

adalah GTY mengapa sekarang disebut GTT? Saya ini guru tetap kok disebut tidak tetap?” 

kata beberapa guru. Salah satu guru menjelaskan “ketika saya tanya, orang Dinas mengatakan 

bahwa sebutan tetap tidak tetap tidak berhubungan dengan jumlah gaji yan diterima, jadi ada 

kriteria menerima gaji yang besar.” 

 Sebutan ini dibuat secara sepihak oleh pemerintah, yang mengasumsikan bahwa hanya 

guru PNS yang statusnya “tetap”. Pada kenyataannya banyak guru non PNS yang telah 

mengabdi puluhan tahun di yayasan sekolah mereka kadang-kadang melebihi lama 

pengabdian para guru yang telah berstatus PNS. Sebutan lain dari guru non PNS adalah “guru 

wiyata bakti”atau kurang lebih berarti “guru yang masih magang”. Sebutan ini juga dibuat 

pemerintah yang cenderung mengganggap para guru PNS lebih kompeten. Hal ini 

bertentangan dengan kenyataan. Salah satu guru wiyata bakti yang telah mengabdi lebih dari 

30 tahun, yaitu ibu Zumaroh, pada suatu ketika pernah terpilih sebagai guru teladan tingkat 

nasional. 

 Selama ini mereka menerima diberi label apa pun dari pemerintah karena mereka 

merasa tidak kuasa melawannya.”Saya pernah tanya kenapa kok diberi nama GTT padahal SK 

                                                             
4 Dari 1200 an GTT TK hanya empat yang berjenis kelamin laki-laki (hasil survey PGWB 2008) 
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saya GTY, tapi saya kemudian menerima disebut GTT karena alasan pemerintah adalah untuk 

pembagian dana insentif.” kata seorang guru. 

 Pelabelan itu selama ini tidak terlalu dipusingkan oleh para guru, sebab mereka lebih 

memusingkan adanya perilakuan yang tidak adil  yang mereka alami. Mereka merasa 

dinomerduakan dalam meraih kesempatan meningkatkan kapasitas, misalnya peluang 

mengikuti seminar, mendapatkan pelatihan atau beasiswa mengikuti pendidikan yang lebih 

tinggi. Dalam pengambilan keputusan tentang masalah ke TK an pemerintah cenderung 

meminta pendapat pada pengurus IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak) yang didominasi 

oleh guru-guru berstatus PNS. Mereka pada umumnya juga merasa dibawah kekuasaan 

pemerintah di level Kecamatan (Cabang Dinas Pendidikan), karena orang-orang dari level 

inilah melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja mereka.  

 Mereka adalah pegawai Yayasan pemilik TK tempat mereka bekerja. Yayasan mereka 

kurang  fasilitatif  bahkan seringkali menyerahkan hidup mati sekolah kepada guru ini. Salah 

satu narasumber bahkan mengalami pemotongan gaji pada tahun 2008 karena jumlah anak 

lebih sedikit sehingga pemasukan sekolah juga sedikit. Tahun-tahun sebelumnya narasumber 

ini digaji Rp 140.000 sebulan, dan tahun 2008 ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika yayasan 

“menyesuaikan gajinya dengan pemasukan sekolah” sementara yayasan tidak mempunyai 

sumber pendapatan lainnya. Dalam survey yang mereka lakukan bersama LSPPA, ternyata 

kemampuan yayasan bervariasi dalam memberikan honor, bahkan sebagian para guru tidak 

mendapatkan honor sama sekali. 

 Sebagian besar TK swasta di Bantul didirikan oleh organisasi yang ada dalam 

masyarakat desa seperti LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) atau PKK 

(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), organisasi keagamaan seperti Aisyiyah, Masyitoh 

dan Kanisius.5 Sebagian besar dari organisasi ini kurang aktif mengurusi operasional sekolah 

karena sudah ada kepala sekolah dan guru. Kekurang aktifan ini arena kapasitas yang masih 

kurang terutama dalam mobilisasi sumberdaya sehingga sebagian besar TK swasta di Bantul 

masih miskin. Pemerintah merespon kekurangan ini dengan pengadaan sumbangan berupa 

satu orang tenaga guru PNS dan sedikit alat peraga, meskipun secara jumlah, mutu dan 

insentif yang tidak memadai. 

Inilah kondisi guru GTT di Kabupaten Bantul. Namun ini tidak membuat guru berhenti 

bekerja,  karena keputusan mereka menjadi guru TK lebih didasari pada keinginan bekerja 

dengan anak disamping mencari pekerjaan. 

Struktur Kekuasaan dalam konteks Guru TK non PNSStruktur Kekuasaan dalam konteks Guru TK non PNSStruktur Kekuasaan dalam konteks Guru TK non PNSStruktur Kekuasaan dalam konteks Guru TK non PNS    

 Pada umumnya para guru TK non PNS merasa berada dibawah kekuasaan banyak 

orang. Mereka menyebut pengawas, pengurus IGTK, dan bahkan pengurus PGWB sendiri. 

Setelah peneliti teliti, orang-orang itu berada pada level yang berbeda-beda seperti piramida. 

                                                             
5
 Aisyiyah merupakan organisasi perempuan dibawah Muhammadiyah, Masyitoh adalah organisasi perempuan 

di bawah Nadlatul Ulama (NU). Aisyiyah dan Muslimat berbasis Islam, sedangkan Kanisius ialah organisasi 

pendidikan berbasis Katolik. 
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Grafik Struktur Kekuasaan di Konteks Guru TK Non PNS 

 

1. Pemda/Bupati. 

Bupati adalah kepala pemerintah tingkat kabupaten yang mempunyai wewenang 

pengelolaan pendidikan mulai jenjang TK hingga SMU. Dalam Kacamata guru TK non 

PNS Bantul, nasib mereka tergantung kepada Pemda/Bupati. Dana insentif tidak ada 

aturan yang pasti sehingga ini sangat tergantung pada keputusan Pemda/Bupati untuk 

mengalokasikan dana insentif atau tidak. 

2. Dinas Pendidikan/Kepala Bagian TU  

Personil pada bagian ini mempunyai wewenang menentukan nama-nama penerima 

dana insentif dari Pusat dan Propinsi pada bagian Kabupaten 

3. Pengawas 

Adalah sosok yang paling berpengaruh terhadap kinerja guru. Para guru merasa 

bahwa kalau mereka salah di mata pengawas akan membahayakan posisi mereka 

sebagai penerima dana insentif.  

4. Pengurus IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak) 

Di mata sebagian besar guru TK non PNS, pengurus IGTK dianggap tangan kanan 

pemerintah dalam penyelenggaraan ke TK an sehingga para guru non PNS merasa 

wajib mematuhi para pengurus IGTK di wilayah masing-masing, salah satunya ketika 

meminta para guru non PNS menyisihkan dana insentif yang diperolehnya untuk kas 
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IGTK. Para guru TK non PNS menilai IGTK tidak adil. Karena sumbangan ke kas IGTK 

tidak dibebankan kepada para guru TK PNS yang punya gaji jauh lebih besar dari 

pemerintah.Selain itu dibeberapa kecamatan pengelolaan insentif dilakukan oleh 

IGTK. Sehingga para guru non PNS merasa harus menghormati dan mengikuti apa 

yang dikatakan IGTK supaya tetap mendapatkan insentif 

5. Pengurus PGWB Tingkat Kecamatan 

Para pengurus PGWB tingkat kecamatan sesungguhnya sama tertindasnya dengan para 

guru non PNS ini, karena status mereka yang masih non PNS juga. Namun seorang 

pengurus PGWB Kecamatan dapat makin menekan anggotanya ketika keputusan yang 

dibuatnya cenderung pro para penguasa guru non PNS, terjadi di salah satu 

Kecamatan yang ketua PGWBnya menyetujui untuk setiap anggotanya menyisihkan 

Rp 5.000 sebagai tali kasih kepada salah satu oknum pemerintah. Yang dilakukan 

pengurus PGWB ini sebenarnya juga muncul karena ada ketakutan namanya dicoret 

dari penerima insentif 

Ketergantungan Guru non PNS dan Kasus pemotongan/pungutan liarKetergantungan Guru non PNS dan Kasus pemotongan/pungutan liarKetergantungan Guru non PNS dan Kasus pemotongan/pungutan liarKetergantungan Guru non PNS dan Kasus pemotongan/pungutan liar    

Sejak tahun 2002, dana insentif diberikan pemerintah kepada guru non PNS di semua 

jenjang sekolah ( TK sampai SMU). Dana insentif ini merupakan hasil advokasi yang dilakukan 

guru non PNS dari jenjang TK sampai SMU. Para guru non PNS mendapatkan insentif dari 

Tingkat Pusat sebesar Rp 200.000, Tingkat Propinsi sebesar Rp 100.000 dan Tingkat 

Kabupaten sebesar Rp 200.000.6 Penerimaan dana insentif pun terjadi 3 – 4 bulan sekali plus 

dikurangi pajak 6%.7 

Akan sangat beruntung bila guru itu juga mendapat honor dari yayasan. Namun 

setinggi-tingginya honor guru non PNS masih tinggi honor guru PNS.  Selain itu tidak semua 

guru non PNS mendapatkan dana insentif dari pemerintah dan tidak semua guru non PNS 

mendapat honor dari yayasan.  

Pemberian dana insentif merupakan bentuk etika baik dari pemerintah, namun sangat 

disayangkan tidak diikuti dengan kebijakan yang menjamin pemerataan dan keberlanjutan 

dana insentif. Setiap tahun para guru non PNS selalu merasa was-was, karena kebijakan 

pemerintah setiap waktu dapat mengubah criteria penerima insentif. Dengan alasan tidak 

cukup landasan hukum dan keterbatasan dana, pemerintah tidak membuat kebijakan bahwa 

setiap guru non PNS akan diberi insentif. Rencana pengganggaran dana insentif bagi para guru 

non PNS menjadi kurang transparan, karena menurut narasumber dari Pemerintah Propinsi 

DIY kebijakan ini diadakan bukan karena peraturan tetapi karena “kebaikan hati” Pemerintah 

Propinsi yang hanya bertanggungjawab pada SLB (sekolah Luar Biasa) dan lainnya (TK-PT) 

menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.8 

Dalam audiensi, Komisi A DPRD Kabupaten Bantul menyampaikan bahwa yang bisa 

mereka lakukan adalah mengusulkan kenaikan insentif dan membuat kesepakatan dengan 

                                                             
6 Nilai Insentif yang diterima tahun 2009 
7 Penerimaan insentif dari Kabupaten seharusnya dberikan per 3 bulan, ettapi prkateknya per 6 bulan, begitu juga 

dengan insentif dari Porpinsi dan dari Pusat. Khusus insnetifdari Kabupaten, akhir tahun 208 naik menjadi 200 ribu 

perbulan. 
8 Narasumber Ibu Sri Widayati, Kabag TU Dinas Pendidikan Propinsi DIY, Agustus 2008 
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bupati agar GTT/PTT mendapat perhatian atas dana insentif. Terakhir DPRD telah 

merekomendasikan dalam catatan strategis dalam LPJ (laporan pertanggungjawaban) Bupati 

Bantul supaya GTT/PTT sepanjang APBD Bantul memungkinkan, agar insentif diberikan 

sebesar upah minimal propinsi (UMP) Rp 700.000,-. 

Dana insentif menimbulkan ketergantungan guru non PNS kepada pemerintah karena 

mayoritas perhatian para guru TK di kabupaten Bantul (PGWB) adalah bagaimana 

mendapatkan dana insentif dan diangkat menjadi PNS (status). Sehingga mereka berusaha 

memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Kalau kriteriannya harus sarjana, misalnya, 

maka mereka berduyun-duyun sekolah lagi di perguruan tinggi. Para guru berusaha dapat 

mengikuti kuliah di PGTK (Pendidikan guru TK) tingkat S1, D3 atau D2. Namun demikian, 

mengikuti kuliah bukanlah persoalan mudah bagi mereka karena sebagian besar dari mereka 

kurang mampu kalau harus membiayai sendiri.  

Tanpa mereka sadari sebenarnya, beberapa guru telah mandiri secara ekonomi tanpa 

bergantung pada dana insentif dan status PNS. Lingkaran masalah ketergantungan terhadap 

pemerintah yang dialami para guru terbentuk sejak awal ketika mereka memilih menjadi guru 

TK. Motivasi menjadi guru TK cenderung untuk mencari pekerjaan. Pengganguran dapat 

dikatakan merupakan faktor pendorong dan kebijakan dana insentif menjadi faktor penarik 

orang menjadi guru TK . Selain itu  ada peluang diangkat menjadi PNS atau mendapat 

tunjangan profesi  cukup dari pemerintah.  

Tahun 2008 benar-benar tahun yang membuat para guru seperti dibuyarkan dari cita-

citanya menjadi guru PNS. Karena Pemerintah Kabupaten Bantul tidak membuka lowongan 

PNS bagi guru TK. Pemerintah memberikan kesempatan kepada guru non PNS untuk 

mengikuti sertifikasi. Untuk para guru yang lolos sertifikasi akan mendapatkan tunjangan 

profesi dari pemerintah. 

Para guru non PNS kembali berusaha untuk lolos dalam program sertifikasi dan 

berlomba-lomba memenuhi kriteria yang diajukan pemerintah. Sangat disayangkan aturan 

dari pemerintah tentang program sertifikasi yang sudah diatur dengan jelas tidak tersampaikan 

ke guru non PNS sehingga banyak yang tidak lolos. Sehingga yang ada di lapangan yang 

terjadi adalah adanya manipulasi data yang dilakukan para guru agar bisa lolos sertifikasi 

(terkait dengan lama mengajar) 

Keadaan yang penuh persaingan memperebutkan dana pemerintah yang terbatas itu 

membuat para guru resah, saling curiga, dan tidak kompak. Beberapa guru melakukan upaya-

upaya pribadi mengambil hati orang-orang kunci dari struktur kekuasaan yang ada, seperti 

orang dari Dinas Pendidikana atau pengurus IGTK. (yang teribat dalam pengelolaan dana 

insentif). Pada orang-orang kunci ini mereka memberikan “ucapan terimakasih”  yang 

diberikan pada saat dana insentif turun . 

Tradisi “amplop” adalah sebuah bentuk ucapan terimakasih berupa uang kepada 

orang berkuasa atas yang dianggap dapat melakukan sesuatu yang hasilnya menguntungkan 

pihak pemberi. Guru PNS dan non PNS tidak lepas dari tradisi ini. Sebagian besar penerima 

amplop adalah oknum yang dekat dengan struktur kekuasaan dan dianggap mempunyai 

wewenang untuk memutuskan masa depan para guru. (kenaikan pangkat, dana insentif, 

dsbnya) Tradisi  “amplop” diwariskan oleh senior ke junior. Seorang senior yang biasa 
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melakkan tradisi “amplop” juga akan menyarankan agar juniornya melakukan hal yang sama. 

Kalau junior tidak mau melakukan, si senior akan menakut nakuti bahwa orang yang tidak 

diberinya uang akan mempersulit dirinya. Guru yang tidak percaya diri dan terlalu tergantung 

kepada pemerintah akan menelan begitu saja ancaman ini tanpa mengunyah, kemudian tanpa 

berpikir panjang lagi akan melakukan tradisi “amplop” juga. Karena tradisi ini  dilakukan 

secara kolekif dan turun temurun, maka seperti ada budaya korupsi. 

Tradisi pemotongan/pungutan insentif dilakukan dengan alasan : 

• Untuk pemerataan bagi anggota yang tidak mendapatkan insentif. 

• Sebagai biaya administrasi selama pengurusan dari awal usulan sampai pencairan insentif, 

antara lain untuk rental computer untuk memasukkan data guru, membuat Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) 

• Untuk memberi ucapan terimakasih (tradisi amplop) 

 

Para guru non PNS ini, tidak menyadari bahwa sesungguhnya pemerintahlah yang 

tergantung kepada mereka. Bayangkan seandainya 1200 guru PGWB TK Bantul itu pindah 

pekerjaan atau menolak untuk mengajar, maka yang akan terjadi adalah ambruknya sistem 

pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bantul. Apa yang dapat dilakukan pemerintah dengan 

sebuah TK negeri yang mereka miliki di tengah jumlah puluhan ribu anak usia 4 – 6 tahun 

yang perlu dilayani ? Para guru non PNS ini hampir tidak mempercayai bahwa mereka 

memiliki kekuatan sebesar itu, sebaliknya justru mereka masing-masing merasa hanya sebagai 

guru TK yang rendah karena belum berstatus PNS. 

Pertanyaannya adalah apa peran pemerintah dalam membentuk kesadaran seperti itu?  

Peneliti mencoba menganalisis isu kesadaran ini dari bagaimana hubungan yang terjadi selama 

ini yang pada akhirnya menstruktur menjadi demikian kuat seperti sekarang. Hubungan 

antara pemerintah dan TK swasta dimulai ketika TK didaftarkan ke pemerintah.Mengapa 

mereka mendaftar? Di kota Yogyakarta bermunculan banyak TK swasta yang sengaja tidak 

mendaftarkan diri karena mereka menggunakan system pembelajaran yang mereka 

kembangakan sendiri.9 Selain itu di kota Yogyakarta, yayasan penaung sekolah cukup berdaya 

untuk mengembangkan sekolah dan memperhatikan kesejahteraan para gurunya. Dalam 

konteks Bantul, yang masyarakatnya masih cenderung menganggap pemerintah sebagai 

sumber legalitas, TK-TK swasta mayoritas telah mendaftarkan diri kepada pemerintah. 

Yayasan sekolah berharap dengan terdaftarnya sekolah ke pemerintah  akan ada dukungan 

sumberdaya (fasilitas, SDM dan dana). 

Ketika mereka telah terdaftar, maka TK-TK itu akan masuk dalam sistem pengawasan 

pemerintah. Di Bantul, secara struktural TK yang telah terdaftar berada dalam wilayah 

administrasi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, sebuah kantor cabang Dinas Pendidikan 

tingkat Kabupaten. Setiap Cabang Dinas mengorganisir TK-TK yang telah terdaftar menjadi 

beberapa kelompok/gugus. Gugus-gugus TK ini diawasi oleh seorang/lebih pengawas yang 

merupakan staf  Kantor Cabang Dinas. Masalah dimulai karena pengawas berarti “orang yang 

mengendalikan” keputusan TK-TK agar selalu sesuai dengan kehendak pemerintah. Apa 

akibatnya ? Sebagian besar guru TK, baik yang berstatus PNS maupun non PNS, takut pada 

                                                             
9
 Sumber : wawancara seorang penyelenggara TK swasta “Rumah Cita” Kota Yogyakarta 
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pengawas karena penilaian pengawas dapat mempengaruhi akses sekolah terhadap 

sumberdaya yang disediakan pemerintah.  

Hegemoni pemerintah dan bentuk ketidakadailan yang ada mulai dikritisi oleh para 

guru non PNS.Pemberdayaan mereka ini didukung oleh dua faktor utama yaitu gerakan 

kolektif yang berorientasi pada visi yang sama dan keberanian individu pemimpin.  
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BAB IIIBAB IIIBAB IIIBAB III    

INISIATIF GURU NON PNS MELALUI PGWBINISIATIF GURU NON PNS MELALUI PGWBINISIATIF GURU NON PNS MELALUI PGWBINISIATIF GURU NON PNS MELALUI PGWB    

    

ebelum bergabung dengan program WEMC ini pada umumnya para guru TK non 

PNS menyelesaikan masalah mereka dengan pendekatan praktis (melengkapi diri 

dengan persyaratan yang diatur pemerintah dan melakukan tradisi “amplop”), 

dan pendekatan struktural (advokasi). Advokasi yang mereka lakukan adalah atas nama 

perseorangan dan bukan atas nama PGWB. Hal ini disebabkan karena mereka belum 

melakukan diskusi secara terbuka kepada seluruh anggota. Asumsi mereka, banyak anggota 

takut berhadapan dengan struktur kekuasaan yang selama ini menghambat mereka karena 

resiko yang mereka bayangkan adalah pemerintah akan mencoret nama mereka dari 

penerima insentif. 

Inisiatif Inisiatif Inisiatif Inisiatif PGWB Kecamatan BanguntapanPGWB Kecamatan BanguntapanPGWB Kecamatan BanguntapanPGWB Kecamatan Banguntapan    

Sebelum terfasilitasi WEMC LSPPA, inisiatif untuk bergerak secara kolektif dan 

terorganisir baru dimiliki oleh PGWB Kecamatan Banguntapan. Faktor penyebabnya adalah 

karena ada kepemimpinan yang kuat pada PGWB Kecamatan ini.  Sosok seperti Ibu Nur 

Hazanah dan Tuti Haryati  adalah sosok seorang pemimpin yang berani . Sosok – sosok 

individual yang kuat inilah yang mempengaruhi gerakan mereka terhadap anti korupsi 

meningkat menjadi terorganisisr (melalui PGWB Kecamatan Banguntapan) dan memenangkan 

perubahan sampai terinstitusionalnya aturan (tidak tertulis) bahwa PGWB Kecamatan 

Banguntapanlah yang mengelola sendiri dana insentif pemerintah untuk para anggota PGWB. 

Aturan ini mengganti aturan sebelumnya (tidak tertulis juga) bahwa IGTK  yang mengelola  

dana insentif. Perubahan ini terjadi kurang lebih 2 tahun sejak  dana insentif diterimakan yaitu 

tahun 2004. 

Inisiatif dari PGWB Kecamatan Banguntapan inilah yang menjadi inspirasi PGWB 

Kabupaten untuk melakukan perubahan bersama.  

InisiatInisiatInisiatInisiatif PGWB Kabupaten if PGWB Kabupaten if PGWB Kabupaten if PGWB Kabupaten     

Inisiatif WEMC LSPPA adalah menawarkan pendampingan PGWB dalam 

mensistematisasikan inisiatif mereka sendiri yaitu advokasi. Fasilitasi WEMC LSPPA berupa 

pertanyaan-pertanyaan kritis seperti “bagaimana menyakinkan Bupati tanpa argumentasi yang 

kuat?” dan dorongan kepada PGWB Kabupaten untuk melakukan penyusunan argumentasi 

berbasis data.Ketika mereka setuju, Tim LSPPA kemudian memperkenalkan mereka dengan 

metodologi penelitian aksi (participatory action research). Namun disampaikan kepada para 

guru bahwa ini membutuhkan energy dan waktu tersendiri .Tampaknya para guru waktu itu 

telah bertekad bulat untuk mengikutinya sehingga mereka menyetujuinya. Tim LSPPA 

mencatat bahwa partisipasi guru sangat tinggi (99%) selama kerjasama ini. Keikutsertaan 

mereka suka rela. Pilihan mereka untuk aktif dalam riset aksi ini peneliti hargai sebagai sebuah 

inisiatif untuk pemberdayaan. 

Riset menjadi langkah  yang penting ketika guru sebagai pemilih masalah menghadapi 

banyak pertanyaan seputar masalah mereka sebagai guru TK non PNS. Namun ketika mereka 

memutuskan bergabung, mereka dilanda ketakutan baru. Riset itu sendiri menakutkan 

S
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mereka, sebab riset itu tentang potongan/ pungutan liar terhadap dana insentif yang mereka 

terima. Reaksi ketakutan pada sebagian guru adalah mengisi jawaban sejujurnya terhadap 

“berapa potongan”, “siapa memotong”, dan “alasan pemotongan”, sehingga muncul 

beberapa perilaku sebagai berikut : 

• Beberapa menggangap bahwa mereka tidak dipotong tetapi “menyumbang” atau 

“memberi tali kasih”.  

• Ketika mau mengisi, ada yang menanyakan apakah penelitian ini sudah seijin Dinas 

(maksudnya pengawas dari kantor Cabang Dinas Pendidikan Tingkat Kecamatan) dan 

Ketua PGWB. Alasan mereka adalah mereka takut menyalahi “aturan”yang ada (padahal 

tidak ada aturan yang dilanggar). 

• Beberapa ketua PGWB tingkat Kecamatan mendikte isian yang dianggapnya “aman” pada 

ketiga pertanyaan diatas pada sebuah form dan kemudian mengopi form itu sebanyak 

jumlah anggotanya, sehingga tiap anggota tinggal mengisi identitas diri saja. Alasan 

mereka adalah jawaban itu tidak menyinggung perasaan “para pemotong” sehingga nama 

mereka tidak dicoret dari daftar penerima dana insentif pada tahun berikutnya.  

• Mengumpulkan form pada akhir batas waktu penelitian. Alasannya ialah bahwa mereka 

belum sempat mengumpulkan. 

 

Kekhawatiran itu memang sempat terbukti ketika ada reaksi dari IGTK yang meminta 

ketua PGWB Siti Zumaroh dan Ketua PGWB Kecamatan Sewon, Naimah yang juga anggota 

TPL untuk menjelaskan pendataan tersebut. Salah seorang oknum dari Cabang Dinas sebuah 

Kecamatan juga menunjukkan ketidaksenangan dengan menyebut anggota PGWB yang 

terlibat dalam penelitian sedang memata-matai mereka. Reaksi dari IGTK dan Dinas 

membuktikan adanya resiko dari tindakan PGWB. 

Namun penelitian jalan terus, karena rasa ingin tahu terhadap hasil melebihi rasa takut 

mereka. Tim LSPPA kemudian memfasilitasi mereka dengan memperkenalkan metode 

pengolahan data survey. Mereka terlibat dalam membuat kode (coding) jawaban. Tim LSPPA 

selalu meyakinkan mereka bahwa keterlibatan mereka sangat penting dalam proses coding 

karena mereka lebh paham konteksnya. Bantuan yang diberikan oleh Tim LSPPA adalah 

memasukkan data ke computer dengan program SPSS. Setelah itu peneliti menunjukkan cara 

menganalisis yang paling sederhana dengan alat-alat yang telah tersedia dalam program SPSS 

seperti distribusi frekfuensi dan tabulasi silang.  

Kegiatan analisis dilakukan bersama dalam kelompok. Dalam kegiatan itu Tim LSPPA 

menempatkan diri sebagai fasilitator dan operator computer (yang telah dihubungkan ke 

LCD), dan peneliti tinggal bertanya “Data apa yang ibu mau tahu?”Lalu mereka menyebutkan 

data yang mereka mau. Di sini bantuan teknologi membuat suasana lebih dramatis karena 

mereka terkagum kagum dengan “beberapa klik” data muncul di layar dengan lengkap. 

Dramatis, karena data yang keluar di layar membuat emosi mereka teraduk-aduk mengetahui 

bahwa selama ini mereka tertindas. Data mereka juga menunjukkan adanya penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi terhadap “aturan” yang selama ini mereka ikuti. Dari peserta 

muncul pertanyaan,”lho kok ada yang berumur 60 dan dapat, katanya aturannya tidak dapat 

(insentif)? Jadi aturan yang benar seperti apa?” 

Suasana diskusi waktu itu sempat berubah menjadi gerundelan sebagai ekspresi 

kekecewaan mereka sebagai fasilitator kemudian peneliti bertanya “ Ibu-ibu apa ada 



19 

 

keinginan bertanya kepada yang berwewenang?” Pertanyaan ini rupanya membangunkan 

mereka bahwa informasi yang mereka terima kurang, namun disisi lain ada kekhawatiran 

apakah mereka bisa bertanya ke Dinas Pendidikan ? Apalagi ini mempertanyakan hal yang 

sensitive yaitu tentang kebijakan dana insentif. 

Rasa ingin tahu yang besar membunuh rasa ketakutan  mereka, maka PGWB Kabupaten 

mengirim surat surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY untuk menjadi narasumber 

dalam kegiatan dialog kebijakan yang mereka adakan. Tujuan dari dialog ini adalah 

mempertanyakan Kebijakan Pemerintah tentang dana insentif. Surat mereka direspon secara 

positif ,dan Dinas Pendidikan Propinsi DIY  mengirim ibu Sri Widayati, Kabag TU, orang yang 

menjadi pelaksanan langsung penurunan dana ke Kabupaten Bantul. 

Untuk itu dilakukan persiapan  dengan mendaftar pertanyaan-pertanyaan seputar masalah 

dana insentif untuk guru TK non PNS. Pada hari H Pelaksanaan, narasumber datang sesuai 

janji dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Penampilan yang ramah dan 

terbuka membuat para guru yang hadir terdorong untuk aktif bertanya. Rupanya pengalaman 

hari itu memberikan pengertian pada guru yang hadir terdorong untuk aktif bertanya dan 

memberikan pengertian pada mereka bahwa bertanya kepada pemerintah itu “tidak apa 

apa”(legal) dan mereka mampu melakukannya secara lancar.Selain itu, pengalaman tersebut 

juga membukakan mata mereka bahwa selama ini banyak penyimpangan yang terjadi di 

lapangan, misalnya guru yang seharusnya tidak dapat malah dapat.  

Pengalaman dalam dialog publik ini memperkuat keinginan PGWB untuk melakukan 

dialog dengan pembuat kebijakan dalam hal ini DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Bantul. Untuk mempersiapakan itu kemudian disusun kertas posisi dan laporan hasil survey 

PGWB TK 2008 dalam bentuk Booklet. Selain disampaikan ke pengambil kebijakan, booklet 

ini juga disebarluaskan kepada masyarakat dan PGWB Kecamatan. Namun muncul 

kekhawatiran dari Tim TPL tentang dampak dari pendistribusaian booklet ini. Karena  

beberapa temuan di booklet tersebut kemungkinan akan menimbulkan gejolak dari beberapa 

pihak yang terkait dengan permasalahan dana insentif (pemotongan). Sementara PGWB 

Kecamatan sendiri merasa belum siap apabila muncul pertanyaan seputar isu yang ada di 

kedua booklet. Oleh karena itu PGWB kemudian mengusulkan  untuk mengkaji ulang rencana 

aksinya. 

 Tim PGWB meminta LSPPA memfasilitasi proses diskusi untuk perencanaan ulang 

rencana aksi.  Beberapa kekhawatiran yang muncul diatasi dengan merubah strategi distribusi 

booklet. Distribusi ke PGWB Kecamatan dan masyarakat  akan didistribusikan pasca audiensi.  

 PGWB kemudian melayangkan surat permohonan audiensi ke Komisi A DPRD 10dan 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul secara bersamaan. Surat tersebut langsung direspon 

Komisi A DPRD Bantul, dan PGWB dijadwalkan untuk audiensi pada tanggal 23 Juni 2009 

pukul 09.30 – 13.30. 11 Untuk menindaklanjuti respon Komisi A DPRD Kabupaten, maka 

dibentuklah tim kecil untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan. 

                                                             
10 Komisi A adalah komisi yang bertanggungjawab pada kesejahteraan dan pendidikan 
11 Sedangkan sampai paper ini ditulis Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul belum ada waktu untuk menerima PGWB 

untuk audiensi. 
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Pertemuan Koordinasi Anggota PGWB dapat dilakukan 

di sekolah TK, tempat mereka bekerja 

Audiensi ke Komisi A DPRD Kabupaten 

Bantul, diikuti oleh 62 orang anggota PGWB yang 

terdiri dari Tim TPL, Pengurus PGWB Kabupaten 

serta wakil dari PGWB Kecamatan. Sedangkan Pihak 

Komisi yang hadir terdiri dari anggota, ketua, 

sekretaris Komisi A, serta pihak terkait yaitu BKD dan 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul yang diundang 

oleh Komisi A. Selain itu PGWB mengundang media 

baik cetak maupun elektronik (TV) tingkat lokal dan 

nasional. 

 

Dalam audiensi itu sekretaris PGWB Tuti Haryati menyampaikan 2 booklet PGWB TK 

Kabupaten Bantul, yang berisikan data GTT TK Se Kabupaten Bantul serta menyampaikan 

permasalahan yang dihadapi PGWB berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh tim peneliti 

PGWB. Beberapa pertanyaan yang diajukan ke Komisi A  adalah :  

1. Dalam UU No 20 tahun 2003 tentang sikdiknas, sekolah TK termasuk sekolah Anak Usia 

Dini. Bagaimana dengan alokasi anggaran untuk sekolah TK ? mengapa yang hanya 

mendapat fasilitas hanya TK Negri ? Siapa yang bertanggungjawab terhadap 

keberlangsungan TK Swasta ? 

2. Masalah status yang GTT (guru tidak tetap) TK. Apa beda guru GTT dan GTY. 

3. Kebijakan insentif yang selalu berubah dan belum semua guru Wiyata Bakti mendapatkan 

dana insentif. 

4. Kasus pemotongan /pungutan liar  dana insnetif yang para guru Wiyata Bakti terima, baik 

dana insentif dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tingkat I  (propinsi) 

ataupun APBD Tingkat II (kabupaten). 

5. Mohon dilakukan revisi data mengenai daftar penerima insentif kabupaten karena sejak 

tahun 2005 tidak ada penyesuaian data. 

6. Mohon agar organiasai PGWB diikutkan dalam Musrenbang Kabupaten Bantul. 

7. Bagaimana dengan kesempatan peningkatan kapasitas mis beasiswa, pelatihan dll 

 

Menanggapi beberapa pertanyaan dari PGWB tersebut ketua Komisi A menjelaskan  tentang  

kejelasan status GTT/PTT 

‘….beberapa waktu yang lalu DPRD menghadap Men PAN (Menteri Pemberdayaan Aparatur 

Negara) dan Kantor BKN (Badan Kepegawaian Negara), dan dijawab bahwa belum ada 

kebijakan tentang itu. Yang dilakukan DPRD adalah dalam rapat APBD tahun 2009, guru 

wiyata bakti digabung dengan GTT/PTT tidak dibedakan dengan pertimbangan GTT/PTT 

sudah ada aturannya. Dimana menurut hasil pertemuan dengan Men PAN pada tahun 

2008/2009 pemerintah akan focus pada pengangkatan tenaga honorer. Sampai saat ini yang 

menjadi tanggungjawab pemerintah adalah tenaga honorer. Namun disampaikan setelah 

pengangkatan tenaga honorer selesai, akan dilaksanakan perubahan aturan pemerintah No 48 

thn 2008 tentang GTT/PTT…” 
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Selain itu DPRD juga sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk memperjelas posisi 

GTT/PTT  dengan mengacu pada juklak dan juknis/surat keputusan Men PAN. Untuk itu 

tahun 2009, DPRD meminta diakurasi data GTT/PTT dan mengusulkan untuk pengangkatan 

GTT/PTT dihentikan dengan alasan supaya tidak menimbulkan permasalahan baru.  

Terkait  dana insentif,  yang bisa dilakukan DPRD adalah mengusulkan dalam LPJ 

(Laporan Pertanggungjawaban) Bupati Bantul supaya GTT/PTT  agar insentif tetap diberikan 

sepanjang APBD Bantul memungkinkan. Dana insentif hanya diberikan kepada GTT/PTT 

dengan usia aktif. Mengingat ini semua sesuai dengan aturan dan kemampuan daerah, maka 

hak akan diberikan. Sedangkan untuk kasus pemotongan/pungutan  komisi A akan 

mengalokasikan waktu untuk mencermati ini. 

Untuk fasilitas TK,  para guru disarankan untuk langsung membuat surat ke Bupati 

agar fasilitasi TK tidak terbatas pada TK resmi. Surat itu disarankan ditembuskan ke DPRD agar 

DPRD bisa memantau dan mendisposisi ke Komisi Pembangunan di tingkat Daerah. Selain itu 

surat itu bisa dipakai bahan pembahasan dan rekomendasi bagi Dinas terkait.  

Terkait dengan Musrenban , PGWB dipersilahkan aktif . Saat ini Kabupaten Bantul 

telah memiliki Perda berkenaan dengan partisipasi publik. PGWB akan diundang dalam 

Musrenbang bidang pendidikan tingkat Kabupaten. 

Sedangkan untuk beasiswa, ada kuota untuk beasiswa guru karena kemampuan daerah 

yang terbatas. Yang akan DPRD lakukan adaah merekomendasi Dinas terkait untk melakukan 

peninjauan ulang kebijakan kuota. 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menanggapi masalah tuntutan beasiswa dari para 

guru PGWB mengatakan: 

Beasiswa guru swasta, tahun 2008 saya mengusulkan 100 orang. Ini belum disetujui, 

untuk guru negeri baru 9 orang. Sedangkan untuk para guru GTT/PTT yang mendapatkan 

dana insentif sesuai dengan Perbub (Peraturan Bupati) hanya sampai usia 55 tahun. 

Dinas Pendidikan Bantul melalui stafnya dalam audiensi itu melihat bahwa 

pemotongan ini sebagai sesuatu yang memprihatinkan, seperti dikatakan berikut: 

Untuk kasus pemotongan/pungutan ini sangat memprihatinkan, saya akan melakukan 

monitoring ke cabang dinas kecamatan. Tentang program sertifikasi pada awalnya 

untuk guru PNS/DPK, untuk guru swasta syaratnya harus GTY, pendidikan sarjana, usia 

50 tahun, dan masa kerja minimal 20 tahun. Program ini sifatnya kuota dari 

pemerintah pusat lewat LPPG (Lembaga Penjamin Pendidikan Guru) 

Audiensi ini, ternyata berdampak luar biasa dengan adanya reaksi dari pihak-pihak yang 

merasa dirugikan yaitu Dinas Pendidikan dan para pengawas sekolah. Dampak ini dipicu 

dengan munculnya berita-berita di media massa terutama media cetak yang mengedepankan 

kasus pemotongan/pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pengawas. Padahal dalam 

audiensi, PGWB hanya mengatakan ada oknum yang melakukan pemotongan/ pungutan liar. 

Berita sensasi ini akhirnya menimbulkan reaksi dari Dinas Pendidikan dan langsung 

mengadakan koordinasi dengan semua kepala cabang dinas pendidikan dan pengawas 

sekolah untuk membahas masalah pemotongan/ pungutan liar yang terjadi pada guru PGWB.  
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Anggota PGWB sedang melakukan pertemuan koordinasi 

menjelang hearing dengan DPR 

 Akibat pemberitaan media tersebut, 

menjadikan para pengawas tersinggung  dan 

mendesak PGWB melakukan klarifikasi melalui 

surat pembaca di media cetak untuk 

mengembalikan nama baik mereka. Beberapa 

pengawas  langsung merespon berita tersebut 

dnegan beberapa sikap seperti yang terlontat 

dalam refleksi dampak audiensi ke DPRD:  

“saya ditelepon oknum dari Dinas Kecamatan  

dan ditanyai macam-macam dengan nada yang 

tidak ramah.. Dan diminta dilakukan  

pertemuan PGWB TK se kecamatan secara 

mendadak. Dalam pertemuan tersebut 

dibacakan berita yang dimuat di media. Saya sangat takut, hati seperti tersayat-sayat 

tetapi saya kuat-kuatkan agar bisa memberikan penjelasan kepada forum tentang 

kebenaran yang dilakukan PGWB.  Respon teman-teman PGWB TK sangat takut. Dan 

setelah saya jelaskan Bapak pengawas mendukung PGWB dan teman-teman meras 

lega. (salah satu peserta audiensi)12 

Peserta audiensi yang lain menerima  pesan singkat melalui ponsel dengan menuduh bahwa 

PGWB telah memecah belah kerjasama, hubungan yang selama ini sudah terbangun. Namun 

ada juga pengawas yang secara langsung menemui dan menanyakan permasalahan itu, seperti 

diakui Ketua PGWB.  

Secara kebetulan bersamaan dengan penjurian sekolah, maka banyak Pengawas yang 

datang ke sekolah dan mereka menanyai perihal berita di media . Saya mencoba 

menjelaskan apa yan dilakukan PGWB sebenarnya bahwa tidak seperti yang 

diberitakan dalam media. Namun PGWB diminta untuk membuat surat klarifiasi lewat 

media. 13 

Untuk menanggapi respon dan situasi serta perkembangan yang ada. PGWB 

mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi permasalahan dengan Membuat 

surat klarifikasi yang  dikirimkan ke Kedaulatan Rakyat (media cetak lokal) . Meskipun ada 

tuntutan untuk meminta maaf kepada para pengawas, namun isi surat klarifikasi tetap 

berkaitan dengan apa yang dilakukan PGWB ketika audiensi ke DPRD Bantul. Apabila ada 

yang merasa tersinggung itu bukan menjadi tanggungjawab PGWB. Mereka hanya 

menggunakan hak bertanya kepada DPRD.  Selain itu PGWB Kabupaten juga memperbanyak 

dan menyebarluaskan materi  dan kronologis audiensi PGWB ke DPRD kepada Tim TPL dan  

PGWB Kecamatan.Supaya semua anggota PGWB tahu apa yang sebenarnya terjadi.  

Tidak hanya dampak negative, dampak positif  yang sangat menyolok adalah PGWB 

di 16 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Bantul saat ini telah mengelola dana insentif 

sendiri. Dengan dikelolanya dana insentif oleh PGWB di setiap Kecamatan masing-masing 

maka potongan dan pungutan tidak terjadi lagi di guru GTT.  

                                                             
12 Dirangkum dari refleksi bersama  dalam kegiatan “refleksi dampak audiensi ke DPRD” 
13 ibid 
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BAB IVBAB IVBAB IVBAB IV    

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP    

 

eberhasilan yang dicapai para guru yang tergabung dalam PGWB, didorong 

adanya persamaan tujuan yaitu adanya keinginan untuk merubah situasi 

ketidakadilan yang mereka alami. Bisa dibilang persamaan nasiblah yang 

membuat mereka bersatu dan berjuang bersama menjadi satu gerakan kolektif.  Serta para 

guru  telah mampu mengidentifikasi bahwa PGWB bisa dijadikan Wahana untuk berjuang 

bersama. Dengan anggota 1200 guru merupakan kekuatan yang besar untuk “ posisi tawar” 

mereka dengan pemegang kebijakan. 

 Kesadaran ini mereka peroleh ketika melakukan hasil dari survey penelitian yang 

dilakukan mereka sendiri. “Aha” (terhadap ketidakadilan) menjadi faktor pembuka kunci 

untuk seseorang tergerak untuk melakukan perubahan.  

 Peningkatan kapasitas yang difasilitasi oleh WEMC LSPPA, semakin mempercepat 

proses meningkatnya kesadaran mereka menjadi ke “kesadaran kritis”. Sehingga mereka 

mampu untuk mengidentifikasi akar masalah, sehingga strategi yang dipilih bisa tepat. 

 Dari pengalaman melakukan penelitian bersama dengan para guru non PNS yang 

tergabung dalam PGWB TK Kabupaten Bantul adalah ketika seseorang “sadar” akan situasinya 

dan punya kemauan untuk berubah maka individu ini akan membuat strategi. Apapun bentuk 

strateginya tetapi akan berujung pada perubahan yang diinginkan. Pilihan strategi disetiap 

individu/organisasi bisa tidak sama meskipun masalah sama. Karena sangat tergantung pada 

situasi dan kondisi dimana individu/organisasi tersebut berada. 

  

  

 K 
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