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Guru Honor Tanpa NUPTK tak Bisa Nikmati BOS
akan menciptakan masalah 

baru. Menurut dia, alokasi 50 
persen BOS untuk gaji guru 
honorer ini akan membuat 
pemerintah daerali menganggap 
urusan honorer sudah ditangani 
oleh pemerintah pusat lewat 
dana BOS. Dengan alasan itu, 
ia m enduga m ayoritas 
pemerintah daerah akan lepas 
tangan terhadap pendapatan 
gum honorer. Padahal, kata dia, 
Menteri Nadiem menyebutyang 
berhakmendapatkan dana BOS 
50 persen hanyalah mereka 
yang memiliki NUPTK (nomor 
unik pendidik dan tenaga 
kependidikan) dan terdaftar di 
Dapodik. "Banyak sekolah, ketika 
guru honorer yang tidak 
memiliki NUPTK dan tidak 
terdaftar di Dapodik dikeluarkan, 
maka mereka akan mengalami 
kekurangan gum yang artinya 
kelas-kelas mereka akan 
mengalami kekosongankata 
Rarnli d a lam  p esan  
elektroniknya, Kamis (13/2).

Akibat kekosongan itu, 
menurut dia, kepala sekolah 
dengan segala kreativitasnya 
akan tetap mempekerjakan 
m e r e k a  d e n g a n
mengatasnamakan guru-guru 
yang her-NUPTK. "Masalahnya 
adalah pendidikan kita menjadi

tidak mendidik, sekolah kita 
menjadi ladang kebohongan 
serta kepura-puraan dan kepala 
kepala sekolah kita dipaksa 
untuk melakukan sesuatu yang 
sesungguhnya tidak pantas 
dalam dunia pendidikan,” 
ujarnya.

Selain itu, menurut dia, selama 
ini 85 persen dari dana BOS 
digunakan untuk operasional 
sekolah dan hanya 15 persen 
yang digunakan untuk 
membayarguru honorer. Ketika 
angka 15 persen tersebut digeser 
menjadi 50 persen, secara 
otomatis angka 85 persen pun 
akan bergeser ke 50 persen.

Pertanyaannya, kata dia, dari 
mana sekolah memperoleh 
angka 35 persen selisi hnya yang 
selama ini sudah digunakan 
oleh sekolah untuk membiayai 
operasional sekolah? "Apakah 
kemudian listrik bisa dibayar 
setengahnya saja dulu, wi-fi 
dibayar setengahnya saja dulu 
kemudian barang-barang lain 
dibayar setengahnya saja dulu?” 
katanya.Transfer dana yang 
dilakukan langsung dari pusat 
ke sekolah memang sangat 
positif. Sebab, selama ini 
beberapa daerah bermasalah 
dengan transfer dari dana kas 
daerah ke kas sekolah. Namun,

di sisi lain kepala-kepala daerah 
akan lepas tangan karena 
menganggap umsannya adalah 
urusan pusat dan sekolah. 
Masalahnya kemudian menurut 
Ramli, kepala-kepala sekolah 
ini akan sangat kreatif melakukan 
manuver-manuver terhadap 
anggaran dalam  upaya 
m em pertahankan jabatan 
mereka. Apalagi daerah-daerah 
sedang menghadapi Pilkada. 
"Semua hal-hal tersebut sangat 
berpotensi menggiring kepala 
sekolah mengembara di ranah 
hukum,” ujarnya.

Pengamat Pendidikan Indra 
Charismiadji menilai, guru 
honorer tanpa nomor unik 
p en d id ik  dan tenaga 
kependid ikan  (NUPTK) 
sebaiknya diberhentikan. Indra 
melihat mereka tidak layak 
m engajar karena tidak 
berkualitas. Sesuai data 
Kemendikbud 47 persen gum 
honorer dari total 1.498.344 yang 
memiliki NUPTK. Itu berarti 
ada 789.381 guru honorer tidak 
memiliki NUPTK. ”Kok ada guru 
honorer bisa tanpa NUPTK, 
tidak tahu di lapangan pada 
seenaknya saja. Jumlah mereka 
banyak banget memang dan 
mereka memang tidak layak," 
kata Indra. (jp)


