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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Relasi Negara dan Gereja Dalam Pendidikan 

Relasi Negara dan Gereja telah ada sejak setiap 

individu masih ingin berusaha mengorganisasikan diri 

mereka secara bersama (Titaley, 1994:32). Relasi ini 

tidak terwujud begitu saja melainkan tidak jarang terjadi 

“perlombaan” untuk saling mendominasi satu terhadap 

yang lainnya. Keinginan untuk saling mendominasi 

inilah yang kemudian dijelaskan oleh Yewangoe 

(1994:23-24) telah melahirkan tiga model umum 

pembentukan negara, yaitu: 

1. “Gereja-Negara” dimana Negara mendominasi 

Gereja sehingga segala sesuatu yang berlaku 

didalam Gereja ditentukan oleh Negara. Bentuk 

relasi ini dapat dilihat sejak Romawi berada 

dibawah pemerintahan Konstantin yang Agung. 

Sejak Konstantin yang Agung menjadi Kristen, 

kecenderungan Negara untuk ikut menentukan 

apa yang baik dan tidak baik, yang patut dan 

yang tidak patut bagi Gereja telah merupakan 

kenyataan.  

2. “Negara-Gereja” dimana Gereja mendominasi 

kehidupan bernegara. Norma-norma yang 

berlaku di dalam masyarakat adalah norma 

Kristen dan tentu saja dengan sanksi bagi 

mereka yang melawan. Gereja bahkan 

mempunyai posisi yang bertugas untuk 

menangkap bukan saja mereka yang 
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berperilaku lain, tetapi yang juga mempunyai 

pandangan lain dari yang secara resmi dianut 

dan diajarkan oleh Gereja. 

3. Model relasi Negara dan Gereja dimana Negara 

dan Gereja berdiri terpisah, dengan tugas 

masing-masing tetapi dengan tujuan yang 

sama yaitu bagi kesejahteraan semua umat 

manusia tanpa saling mendominasi  

 

Model relasi ketiga ini menjelaskan dimana Negara 

tidak mencampuri urusan internal Gereja seperti 

pengangkatan dan pemindahan para pendeta. Akan 

tetapi, Negara mengambil peran aktif dalam membantu 

Gereja apabila Gereja berperan dalam kesejahteraan 

umat manusia, salah satunya dilakukan dalam bentuk 

pendirian Yayasan Pendidikan Kristen (Dirjen Bimas 

Kristen Protestan, 1982:7, 22). 

Relasi Negara dan Gereja dalam pendidikan sendiri, 

telah ada sejak abad pertama, ketika Gereja mulai ada. 

Pendidikan yang dilakukan oleh Gereja dilakukan dalam 

bentuk pengajaran yang identik dengan berkhotbah 

dimana sarana sekolah dan fasilitas gereja disatukan 

(Sherrill, 1960 dalam Supriadi, 2005).  

Pemisahan sarana sekolah dan fasilitas baru 

dilakukan sekitar tahun 633 M dan merupakan awal 

baru peranan Gereja dalam pendidikan dalam bentuk 

sekolah formal yang tidak hanya mengajarkan Injil 

melainkan juga ilmu pengetahuan khususnya filsafat 

dan sains (Boehlke, 1991 dalam Supriadi, 2005).  
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2.2 Relasi Negara dan Gereja Dalam Pendidikan di 

Indonesia 

2.2.1 Pra Kemerdekaan 

Pelaksanaan pendidikan Pra-Kemerdekaan 

di Indonesia sebenarnya sudah ada semenjak 

kebudayan Hindu-Budha berkembang di 

nusantara. Institusi-institusi pendidikan yang 

didirikan umumnya adalah institusi pendidikan 

keagamaan yang mana letaknya di luar lingkungan 

kerajaan dan sering dikunjungi dan dijadikan 

rujukan untuk menempuh pendidikan oleh 

keluarga istana (BSNP, 2011).  

Relasi Negara dan Gereja dalam pendidikan 

di Indonesia baru dimulai ketika pedagang-

pedagang bangsa Portugis mengunjungi 

kepulauan Indonesia (Dirjen Bimas Kristen 

Protestan, 1982:4). Hal ini dibuktikan dengan 

didirikannya sekolah seminari, suatu sekolah yang 

mendidik calon-calon misionaris/pekerja agama 

pada tahun 1536 di Ternate (Soemanto & 

Soeyarno, 1983:35; Sirait & Tri, 2003:23)  

Model persekolahan ini kemudian 

dilanjutkan oleh VOC10 dan Pemerintah Belanda 

ketika berkuasa atas Indonesia. Pemerintah 

Belanda memperbolehkan zending (lembaga 

pekabaran Injil) mendirikan sekolah-sekolah 

                                                           
10

 VOC (verenigde Oost Indische Companie) merupakan perkumpulan perdagangan 
Belanda yang didirikan pada tahun 1602 dan dibubarkan tahun 1799. 
Perkumpulan ini bertujuan untuk mencari laba sebanyak-banyaknya dan 
sekaligus menggalang kekuatan untuk melawan Portugis dan Spayol. 
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swasta Kristen (Boehlke, 1997 dalam Supriadi, 

2005; Suminto,1986:4; Azra, 2008:125). 

Keberadaan sekolah swasta Kristen, oleh 

Belanda, mula-mula dipusatkan di Indonesia 

bagian timur dengan mendirikan berbagai sekolah 

swasta Kristen di Ambon (1607),  Pulau Timor 

(1710), P. Sawu (1756), P.Kisar, (1700) (Soemanto 

& Soeyarno, 1983:37; Nasution, 2008:4-7).   

Di Batavia -saat ini dikenal dengan nama 

Jakarta-, sekolah swasta Kristen baru didirikan 

pada tahun 1817 namun hanya dikhususkan 

untuk anak-anak pegawai Belanda (Soemanto & 

Soeyarno, 1983:39). Pendidikan yang benar-benar 

berorientasi kepada warga pribumi baru muncul 

setelah adanya Politik Etis yang dikumandangkan 

oleh Van Deventer pada tahun 1848 (Soemanto & 

Soeyarno, 1983:35,39).  

Politik Etis muncul karena terbitnya sebuah 

artikel oleh Van Deventer berjudul Hutang 

Kehormatan pada tahun 1899 yang kemudian 

ekspresi idenya tertuang dalam pidato Raja 

Belanda pada tahun 1901 yang berbunyi sebagai 

berikut:  

“sebagai negara Kristen, Nederland berkewajiban di 

Kepulauan Hindia Belanda untuk lebih baik mengatur 

kedudukan legal penduduk pribumi, memberikan 

bantuan pada dasar yang tegas kepada misi Kristen, 

serta Nederland mempunyai kewajiban moral untuk 

kesejahteraan rakyat Jawa yang merosot” 11 

                                                           
11

 Lihat Nasution S, (2008) dalam tulisannya yang berjudul Sejarah Pendidikan 
Indonesia  Hal: 15. 
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Politik Etis menyebabkan bermunculan 

sekolah swasta untuk pribumi yang didirikan di 

Jogjakarta, Kebumen, Purbalingga, Gombong 

(1913), Purworejo (1915), Magelang (1916), 

Purwakerto, Klaten, Sragen, Wates, dan Surakarta 

(1921) (Wolterbeek, 1995:202 dalam Sulasmono, 

2010:61). 

Relasi antara Negara dan Gereja dalam 

pendidikan pada masa Pra-Kemerdekaan diwarnai 

oleh kekuatan Negara dalam hal ini pemerintah 

Belanda. Hal ini dipertegas oleh Frank (1976:31) 

dalam menggambarkan realitas peranan Negara 

dan Gereja dalam sekolah swasta Kristen di Pulau 

Timor sebagai berikut : 

“Sekolah di Pulau Timor sejak semula merupakan 

alat Pekabaran Injil (PI). Benteng-merupakan 

simbol keberadaan perwakilan negara-, Gereja, 

sekolah dibangun berdekat-dekatan. Ini 

membuktikan bahwa sejak semula Gereja dan 

sekolah berjalan bersama-sama. Pada tahun 

1701, sekolah pertama dibuka di Kupang dengan 

jumlah muridnya mula-mula hanya 22 orang. 

Sekolah itu diawasi oleh Majelis Gereja Kupang. 

Segala peraturan sekolah diatur dari pusat 

(Batavia)12; Tiap setengah tahun diadakan ujian” 

 

Sedangkan Suminto (1986:4) menjabarkan 

bahwa realitas keberadaan sekolah swasta Kristen 

di Indonesia, tidak terlepas dari peranan 

pemerintah Belanda dalam menjalankan 

                                                           
12

 Kupang merupakan pusat kekuasaan Belanda di Timor sedangkan Batavia 
merupakan pusat kekuasaan Belanda di Indonesia 
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kersteningpolitiek atau politik kristenisasi dengan 

alasan untuk meminimalisir atau bahkan 

menghilangkan pemberontakan yang mayoritas 

dilakukan oleh orang-orang Islam fanatik di 

Indonesia. 

Pernyataan Snouck Hurgronje yang dikutip 

oleh Steenbrink (1995:120) menjabarkan bahwa 

keberadaan sekolah kristen yang didirikan pada 

masa kolonialisme Belanda diperlukan sebagai 

kewajiban moral Belanda untuk mengajarkan 

kaum bangsawan Indonesia (hindia belanda) guna 

terbentuknya kesatuan antara Indonesia dan 

Belanda dalam suatu ikatan Belanda Raya.  

2.2.2 Pasca Kemerdekaan (Pancasila) 

Istilah Pancasila muncul pertama kali pada 

tanggal 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno 

menyampaikan pidato pada sidang BPUPKI yang 

membahas tentang Dasar Negara Indonesia 

(Utomo, 2012). Dalam sila pertama Pancasila 

sebagai ideologi negara telah memberikan prinsip 

relasi antara Negara dan Agama, termasuk 

didalamnya Kristen (Gereja).  

Sulasmono (2010:21) menjelaskan bahwa 

Pancasila didalam sila “Ketuhanan Yang Maha 

Esa” mengandung artian bahwa : 

1. Negara Indonesia bukan negara atheis,  

2. Negara Indonesia bukan negara agama;  

3. dan yang terakhir adalah bahwa terdapat relasi 

antara Negara Indonesia dan Agama berbentuk 
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pembedaan fungsi dalam semangat kerjasama 

antara negara dan agama. 

 

Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan yang 

menghadirkan sekolah swasta Kristen di Indonesia 

merupakan salah satu perwujudan relasi antara 

negara dan agama dalam membangun pendidikan 

di Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila dan UUD 1945 (Sirait & Tri, 2003:21). 

Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan 

bahwa salah satu tujuan bernegara adalah 

“mencerdaskan kehidupan bangsa” telah 

menempatkan pendidikan di masyarakat kita 

dalam kehidupan plural. Hal ini menyebabkan 

banyak sekolah-sekolah kristen dikunjungi oleh 

murid-murid non-kristen dan sebaliknya serta 

adanya kewajiban Negara dalam memberikan 

subsidi/bantuan pada sekolah-sekolah swasta 

kristen semisalnya guru-guru, gedung dan fasilitas 

lainnya -namun hal ini juga tergantung pada 

pemerintah yang berkuasa- (Sirait & Tri, 2003:70) 

Sekolah-sekolah swasta Kristen yang ada saat 

ini, sebenarnya merupakan sekolah-sekolah 

Kristen warisan lembaga kristen (zending) yang 

tergabung dalam Schoolraad Voor Christeljke 

Scholen in Netherlandsch Indie sejak tahun 1934 

yang mana setelah proklamasi Indonesia namanya 

diganti menjadi Majelis Pusat Pendidikan Kristen 

Indonesia (MPPK) (Soemanto & Soeyarno, 

1983:141; Sirait & Tri, 2003:22).  
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Unsur-unsur yang termasuk dalam MPPK 

dikenal dengan beberapa nama seperti Badan 

Penyelenggara Pendidikan Kristen (BPPK) atau 

Badan Penyelenggara Sekolah Kristen (BPSK) yang 

mempunyai bermacam-macam bentuk organisasi. 

Bentuk Yayasan merupakan bentuk yang umum, 

disamping ada pula bentuk perkumpulan dan 

departemen atau bagian didalam organisasi gereja 

(misalnya didirikan oleh satu sinode, jemaat atau 

klasis) (Sulasmono, 2010: 118-119).  

Beberapa contoh hal diatas, di Jawa Barat 

berdiri sekolah swasta Kristen yang sekarang 

dikenal dengan nama BPK Penabur (Supriadi, 

2005) ataupun di NTT berdiri sekolah swasta 

Kristen yang hingga saat ini berada dibawah 

naungan Yupenkris (Mali, 2003 dalam 

Darmaningtyas, 2006).  

 

2.3 Eksistensi Sekolah Swasta Kristen 

Negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 

pendidikan bagi warga negaranya. Dibawah hukum 

Internasional, hak untuk memperoleh pendidikan 

mewajibkan negara untuk menfasilitasinya. Negara tidak 

boleh membedakan antara swasta dan negeri, jika ada 

fasilitas swasta yang memadai maka negara bisa 

dianggap sudah memenuhi kewajibannya (Sirait & Tri, 

2003:78-79). 

Di Belanda, eksistensi sekolah swasta didukung 

oleh pemerintah dengan mendanai sekolah swasta 

Kristen dengan membiayai secara langsung tenaga guru 
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swasta oleh Negara sedangkan Negara menggunakan 

ujian negara sebagai kontrol mutu pendidikan (Karel 

&Boudewijn, 1990 dalam Brummelen, 1993).  

Di Prancis, eksistensi sekolah swasta didukung 

oleh pemerintah dengan syarat sekolah swasta harus 

terbuka dan kelasnya harus bersifat sekuler sehingga 

memunculkan sekolah swasta “quasi-state school” 

(sekolah semi negeri); sehingga sekolah swasta Kristen 

(Katolik) lebih ingin mempertahankan eksistensi 

sekolahnya walau tanpa bantuan pemerintah (Geoffrey, 

1989:133; Frances, 1987 dalam Brummelen, 1993).  

Di Swedia, PBB pernah mengecam praktek 

pendidikan dimana negara membedakan antara sekolah 

Negeri dibandingkan dengan swasta dimana sekolah 

Negeri diberi kemudahan dalam bentuk kebijakan dan 

fasilitas-fasilitas pendidikan baik untuk siswa maupun 

guru Negeri (Sirait & Tri, 2003:79)  

Di Indonesia, pada pemerintahan kolonial, booming 

sekolah swasta untuk mendidik pribumi mulai 

bermunculan pada tahun 1880 ketika Belanda 

menghadapi kondisi krisis ekonomi dimana bersamaan 

dengan itu tuntutan pendidikan sudah semakin tinggi 

dengan bermunculan sekolah-sekolah swasta walaupun 

tanpa bantuan subsidi dari pemerintah (Suminto, 

1986:61).  

Sekolah-sekolah swasta pribumi ini dikenal sebagai 

“sekolah liar” dan ijazah dari lulusan ini tidak diterima 

pada kantor-kantor pemerintahan. Untuk mengontrol 

dan mengendalikan bermunculannya sekolah-sekolah 

swasta pribumi ini, pemerintah mengeluarkan 
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“ordonansi sekolah liar” melalui ketetapan Toezicht-

ordonantie particulier Onderwijs (semacam peraturan 

yang mengikat saat ini) pada tanggal 17 September 1932 

dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1932 

yang mana didalamnya berisi antara lain tiga pokok 

berkaitan dengan sekolah swasta, yaitu:  

1. sebelum memperoleh izin tertulis dari 

pemerintah, suatu lembaga pendidikan yang 

tidak sepenuhnya dibiayai oleh dana pemerintah 

tidak dibenarkan memulai aktivitasnya;  

2. hanya lulusan sekolah pemerintah atau sekolah 

swasta bersubsidi yang dinilai baik oleh 

pemerintah berhak mengajar disekolah ini;  

3. ordonansi ini tidak berlaku bagi lembaga 

pendidikan agama (Suminto, 1986:58-61). 

 

Pasca kemerdekaan Indonesia, realitas eksistensi 

sekolah swasta Kristen diwarnai oleh pengaruh dari 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih 

didominasi oleh kegagalan manajemen13 sekolah atau 

YPK dalam menjalankan fungsi maupun merespon 

perubahan yang ada (Kusyadi, 1989; Widihandojo, 2000 

dalam Sulasmono, 2010) dan kurangnya daya saing YPK 

baik dalam dana maupun strategi bertahan dalam 

menghadapi booming sekolah swasta maupun negeri 

yang bermunculan dengan segala fasilitas dan 

perlengkapannya (Slameto & Wasitohadi, 2000:1; 

Komandoko, 2008:34).  

                                                           
13

Kegagalan manajemen yang dimaksudkan adalah manajemen organisasi maupun 
manajemen pembiayaan/finansial. 
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Sedangkan, faktor eksternal disebabkan hubungan  

pemerintah / kekuasaan politik dengan sekolah swasta 

Kristen dari segi kebijakan pendidikan (Sulasmono, 

2010:69). Sirait & Tri (2003:79) menjelaskan faktor 

realitas faktor eksternal ini dimana seringnya 

pemerintah cenderung menggunakan sistem pendidikan 

sebagai alat untuk mendiskriminasikan ras, agama dan 

kelompok-kelompok minoritas serta kelompok-kelompok 

rentan lainnya. 

 

2.4 Penempatan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

pada Sekolah Swasta 

Guru yang adalah bagian dari manajemen 

personalia pendidikan, didalamnya oleh  Utomo 

(2007:359-361), meliputi beberapa kegiatan utama, 

yakni: 

a. Pengadaan dan penempatan Guru. Pemenuhan 

Guru dalam yayasan pendidikan dapat 

dilakukan dengan menggunakan promosi bagi 

guru yang telah ada dalam sebuah yayasan dan 

atau bisa diperoleh dari orang-orang yang belum 

bekerja dalam yayasan tersebut. Penempatan 

pegawai berasaskan pada asas the right man on 

the right place dimana kebutuhan guru 

ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai 

dengan keahlian dan ketrampilannya dan juga 

disesuaikan dengan kebutuhan yang 

diperlukan.  
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b. Pengembangan. Bentuk-bentuk peningkatan 

guru dapat dilakukan dengan cara diskusi 

kelompok, ceramah ilmiah, karyawisata dan lain 

sejenisnya. 

c. Penghargaan.  Penghargaan kepada guru 

merupakan suatu bentuk balas jasa atas 

pekerjaan yang telah dilakukannya dalam 

memajukan lembaga atau yayasan yang 

diwujudkan dalam bentuk kompensasi dan 

dalam bentuk promosi-promosi jabatan atau 

promosi pengembangan diri dalam 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

melalui pemberian kesempatan untuk 

melanjutkan studi.  

d. Pengimbalan. Implementasi pengimbalan yang 

dilaksanakan dalam bidang pendidikan adalah 

pemberian imbalan atau kompetensi yang 

diberikan pada guru yang berprestasi. 

Pemberian imbalan dapat diberikan berupa 

uang atau dapat berupa piagam, sertifikat, 

promosi atau pujian atas prestasi tersebut. 

 

Di Indonesia, hingga saat ini, melalui UU No.14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan turunannya 

PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru menjelaskan 

mengenai pemenuhan guru baik dalam jumlah, 

kualifikasi akademik maupun dalam kompetensinya.  

Didalam pasal 24 UU No. 14 Tahun 2005 ayat 1, 2 

dan 3 mengandung makna bahwa pemerintah baik 

pusat, propinsi maupun kabupaten/kota wajib 
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memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, 

kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara 

merata guna menjamin keberlangsungan satu satuan 

pendidikan; sedang pada ayat 4 mengatur keberadaan 

sekolah yang didirikan oleh masyarakat sebagai berikut : 

“Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi 

kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, 

kualifikasi akademik, maupun kompetensinya 

untuk menjamin keberlangsungan pendidikan” 

 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa baik 

pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten/kota) 

maupun masyarakat mempunyai peranan dalam hal 

pemenuhan Guru dalam menjamin keberlangsungan 

satu satuan pendidikan.  

Guru ditinjau berdasarkan statusnya pada sekolah 

yang diselenggarakan oleh masyarakat 

(lembaga/yayasan pendidikan swasta), terbagi atas 

pegawai yang diperbantukan (PNS), pegawai yayasan 

dan pegawai honorer (Arikunto & Lia, 2012:164). 

Penempatan guru negeri (PNS) pada sekolah-

sekolah swasta sebenarnya telah diberlakukan semenjak 

booming sekolah swasta di Indonesia ketika Indonesia 

masih bernama Hindia Belanda dan berada dibawah 

kolonialisme Belanda. Dalam konteks saat itu, 

penempatan guru negeri pada sekolah swasta pribumi 

yang dikenal dengan nama “sekolah liar” dimaksudkan 

untuk menekan lajunya perkembangan sekolah swasta 

pribumi yang dianggap oleh pemerintah (Belanda) 
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“sangat jauh dari yang diharapkan” sehingga ijazahnya 

tidak diakui di kantor-kantor pemerintahan (Suminto, 

1986:61).  

Hal ini tercermin dari munculnya ketetapan 

peraturan pemerintah Belanda kala itu, dalam point 

kedua ordonansi sekolah liar yang menitikberatkan pada 

makna bahwa sekolah swasta pribumi (sekolah liar) 

hanya bisa dididik/diajar oleh guru yang berasal dari 

lulusan pemerintah (negara) ataupun dari sekolah 

swasta yang bersubsidi dari pemerintah (negara) 

(Suminto, 1986:61). 

Pada pertengahan Oktober 1933, ordonansi 

sekolah liar dicabut disebabkan adanya perlawanan 

keras dari pihak pribumi sehingga jumlah sekolah 

swasta pribumi ini menjadi semakin banyak serta 

digunakan sebagai alat untuk menumbuhkan semangat 

nasionalisme (Suminto, 1986:63).  

Hal ini berarti bahwa sekolah swasta telah 

memainkan peranan penting dalam menghasilkan 

tokoh-tokoh nasionalis dalam memperjuangkan 

kemerdekaan sehingga benar pendapat Supriyoko (2011) 

bahwa penempatan Guru PNS pada sekolah swasta 

pantas dilakukan dengan mengacu pada dua hal yakni 

secara ideologi merupakan wujud penghargaan negara 

kepada pihak swasta atas perjuangan yang telah 

dilakukan dan secara teknis bertujuan untuk 

memeratakan kualitas pendidikan.  

Aoer (tanpa tahun) menyatakan bahwa penarikan 

Guru pada sekolah swasta secara tidak langsung 

merupakan bentuk diskriminasi pemerintah dan/atau 
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pemerintah daerah kepada pelajar-pelajar di sekolah 

swasta yang juga merupakan anak negara. 

 

2.5 Pengelolaan Pendidikan di Daerah 

Pengelolaan pendidikan di aras daerah memiliki 

landasan hukum yang kuat, yaitu UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, beserta 

berbagai peraturan pelaksanaannya; UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah (telah diubah 

dengan UU No.12 Tahun 2008) beserta berbagai 

peraturan pelaksanaannya; dan UU No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, beserta berbagai peraturan 

pelaksanaannya.  

2.5.1 Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam 

Pengelolaan Pendidik Dan Tenaga Pendidikan 

Berkembangnya desentralisasi di Indonesia 

mengakibatkan pendidikan saat ini merupakan 

salah satu urusan wajib yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Daerah seiring dengan 

adanya UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi 

Daerah.  

Menurut PP No. 38 Tahun 2007, kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam pendidikan meliputi 

pengelolaan kebijakan, pembiayaan, kurikulum, 

sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga 

kependidikan dan pengendalian mutu pendidikan, 

dengan deskripsi kewenangan Pemerintah Daerah 

dalam pengelolaan pendidik dan tenaga 

pendidikan adalah sebagai berikut : 
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a) Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga 

kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan non-formal sesuai kewenangannya. 

b) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan 

tenaga kependidikan PNS untuk Pendidikan 

Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan non-formal sesuai 

kewenangannya. 

c) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan 

PNS di Kabupaten/Kota. 

d) Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan 

perlindungan pendidik dan tenaga 

kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan non-formal.  

e) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan 

tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia 

Dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah 

dan pendidikan non-formal. 

f) Pemberhentian pendidik dan tenaga 

kependidikan PNS pada Pendidikan Anak Usia 

Dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah 

dan pendidikan non-formal selain karena 

alasan pelanggaran peraturan perundang-

undangan. 
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2.5.2 Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan di 

SD/MI 

Standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru diatur dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan No. 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 

sedangkan mengenai komposisi dan jumlah 

minimal pendidik dan tenaga kependidikan 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar isi.  

Standar pendidik dan tenaga kependidikan di 

SD/MI adalah sebagai berikut: 

a. Komposisi dan jumlahnya  

Pendidik yang ada di sebuah SD/MI minimal 

terdiri atas guru kelas, guru pendidikan agama, 

dan guru olahraga. Jumlah guru kelas sesuai 

jumlah rombongan belajar atau minimal 6 

orang. Oleh karena itu jumlah pendidik dan 

tenaga kependidikan di SD/MI minimal ada 10 

orang terdiri atas 6 guru kelas, 2 guru mata 

pelajaran, satu kepala sekolah dan satu 

penjaga sekolah. 

b. Kualifikasi Akademik 

Kualifikasi akademik guru SD/MI yaitu 

minimum D IV atau S1 dalam bidang 

pendidikan PGSD/PGMI atau psikologi dari 

program studi terakreditasi. 
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c. Kompetensi Guru 

Kompetensi guru SD/MI harus menguasai 

empat kompetensi dasar guru yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial. Untuk guru 

mata pelajaran dituntut untuk menguasai 

bidang ilmu masing-masing mata pelajaran 

yang akan mereka ajarkan kepada para peserta 

didik. 

 

 

2.6 Kerangka Pikir 
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