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Data Iumlah Guru Bermasalah

Berpengaruh
Terhadap

Tunjangan Profesi
IAXARTA, TIMEX-KeIuaKomisiXDPRTeuku RiefkyHarsyamengatakan, balyak hal yang dipenanya.kan

terkait kebijakan Menteri
Keuangan Sri Mulyani memangkas antgaran Tuniangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp 23,4 triliun.

Sri

Mu\nni

beralasan ke-

bijakan ini dilalcrkan karena
penunuran justhh guru bersenifikat ya4g btlak mqn-

peroleh TFG.d.fi .1.300.758

orang menFd!.1;221.947
oran& disebabkan karena
pensiun.

Pada APBN-P 2016 total
alokasi anggaran TPG sebesar Rp 69,7 riliun, sehingga dengan adanya rencana
penundaan penlaluran TPG
inl alggaranTPG akan men-

iadi Rp ,16,3 triliur. Menumt
Teulu Rie&y, ada persoalan
serius di balik masalah ini.
"Menyikapi kebijakan ini
tidak sekadar dengan alasan
salah hitung. Ada persoalan
lebih seriuslanghamsdiielaskan dahulu oleh pemerintah
Pertam4 ada perbedaan data
junlah guru artara Kemenkeu dengan Kemendikbud,"
kata fuefl(y di lakana, Ming/8).

tusi tentang anggaran pendidikan yang mewajibkan minimal20 persen.

Soal perbedaan data,
menurutnF perlu diklarifi -

TeEpiangalan l"Gyangditunda sebesar Rp 23,4 triliun.
Aninya alokasi anggaran per
guru np 296,9iura/tahun atau

lagi. RekapNasional Semester
20 16/2017 ganjiL total guluse-

Rp 24,7

banyak 1.&8.237 orang.

Kedua, kalaupun ada

pemenuhan amanat konsti-

orang). Sementara data total
guru menurut IGmendi}bud
yang disampaikan pada saat

pemotdrgan bataimana posisi APBNP 2016 terhad,p

jukkan bahwa guru yang diangkat sampai dengan tahrul 2015 sebany"k 1.755.010
orang (te8ertiffkasi 1.638.240
omng).Adapeft edaansi$ifi l.an selml.h 337.4a2 gruu.
Ketiga, bila disandingkan
dengan data pokok pendidikan damr dan menengah per
27Agustus20 I6akan berbeda

Mengingatantaraiurnlah
gum dengan anggaran yang
akan ditunda tidak rasional.
Data fang dikemukakan teriadi lebih hitrng 7B.Br I guru.
kasi.

iuta/bulan.
Kedua, data guru yang
bersertifkat yang dikemukakan Menkeu sebanyak
1.300.758 orang (sebelum
dikoreksi menjadi 1.22I.942

sr(

naker dengan lordsi X pada
tanggal 16luni 2016 mentul-

"Sampai di sini ada riga
data yang berbeda. Pertama 1.300.758 guru, kedua
I .63B.2,10

guu, dan yang ter-

akhir 1.648.237 guru. Yang
mana data yapg benar?"
ujamya mempefianyakan.

(faVhnn/tto)

