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JOKO SUBAGYO  NIRM. R 100040019.  “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS 
KESEJAHTERAAN GURU BANTU: STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA 
SURAKARTA”  Tesis. Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas 
Muhamadiyah Surakarta  
 
             Permasalahan  yang  timbul dalam penelitian ini adalah  (1) Bagai-manakah 
realisasi perlindungan hukum  atas kesejahteraan Guru Bantu di Kota Surakarta dalam 
pengaturannya mengenai upah kerja, kesehatan kerja, kecelakaan kerja, purna tugas dan 
jaminan hari tua dalam peraturan Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 034/U/2003 
tentang Guru Bantu, (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam melindungi hak-
hak Guru Bantu, (3)  Bagaimanakah  penyelesaian perjanjian kontrak Guru Bantu setelah 
kontrak kerja  berakhir. 
           Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Deskriptif  kualitatif  dengan 
lokasi  penelitian di  Kota  Surakarta.  Sumber data menggunakan  data primer dan 
sekunder  dengan memperhatikan bahan-bahan  hukum  yang terkait.  Responden  dalam 
penelitian ini diambil dengan cara “Purposive sampling” . Teknik pengumpulan data 
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis  data  menggunakan cara  
berpikir  induktif  dengan model analisis mengalir yang terbagi  dalam tiga komponen 
utama Untuk menentukan hasil akhir digunakan  model analisis  interaktif. 
           Hasil pembahasan dan  analisis penelitian ini menunjukkan bahwa  Surat 
Keputusan Menteri Pendidikan No. 034/U/2003 tentang Guru Bantu, tidak memberikan 
secara tegas perlindungan hukum atas kesejahteraan Guru Bantu . Hal ini terbukti bahwa  
yang diatur dalam pasal-pasal pada Surat Keputusan tersebut hanya  tentang  hal-hal 
yang mendasar dari pengangkatan Guru Bantu setelah menandatangani Surat Perjanjian 
Kerja. (SPK)  Hambatan-hambatan yang timbul dalam melindungi hak-hak Guru Bantu 
adalah tidak adanya sinkronisasi  peraturan  yang  berlaku bagi Guru Bantu.  
Penyelesaian perjanjian kontrak Guru Bantu setelah kontrak kerja  berakhir hanya  
dilakukan dengan  memberikan perpanjangan kontrak baru apabila  setelah dievaluasi  
masih bisa diterima dan dilakukan  hanya paling lama 3 (tiga) tahun  atau sampai usia  
46 tahun.  Masa perjanjian kerja  Guru Bantu dapat  diperpanjang  sampai setinggi-
tingginya 60 tahun. 

              Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas kesejah 
teraan Guru Bantu belum  dapat terpenuhi  Diperlukan  kebijaksanaan khusus dari 
pemerintah  pusat  c.q  Direktorat Jenderal  Pendidikan  untuk lebih menyempurnakan 
Surat Keputusan  Menteri Pendidikan  Nasional No. 034/U/2003 tentang Guru Bantu 
sebagai upaya jangka panjang  dalam penanganan kesejahteraan Guru Bantu  yang lebih 
konkrit.-- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

A.   LATAR BELAKANG MASALAH 
            Keberhasilan pengelolaan siswa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab  Menteri   Pendidikan Nasional dengan 
harapan dapat memenuhi  kebutuhan guru yang  setiap  tahun  meningkat  seiring dengan pertambahan  siswa /anak didik secara 
proporsional dan profesional.  Hal ini dapat dipahami karena guru yang ada sekarang sebenarnya belum mencukupi kebutuhan 
dunia pendidikan akan tenaga guru, sementara diketahui bahwa permasalahan kekurangan tenaga guru  merupakan   salah   satu 
kendala yang berdampak negatif kepada usaha-usaha pembangunan pendidikan. Guru-guru yang ada di sekolah-sekolah 
sekarang ini sebagian masih merupakan Guru Tidak Tetap dengan honor yang relatif rendah dan jumlahnya pun relatif masih 
kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah karena terkait dengan kemampuan keuangan sekolah untuk 
pengadaannya.  

          Program Guru Bantu yang diselenggarakan sejak tahun 2003 merupakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No. 
034/U/2003 tentang  Guru Bantu. yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2003 mempunyai strategi dalam upaya 
memenuhi sebagian dari  kekurangan  guru  secara  nasional. Guru  Bantu diadakan untuk memenuhi kebutuhan guru bagi 
sekolah negeri dan swasta. Keputusan tersebut merupakan suatu terobosan dalam mengantisipasi upaya memenuhi kekurangan 
tenaga guru secara nasional.   

Pada  Pasal  1 butir  (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No. 

034/U/2003 tentang  Guru Bantu.  disebutkan  bahwa  Guru Bantu adalah  guru 

bukan Pegawai Negeri dan  Guru Bantu berkedudukan sebagai  pegawai Departemen 

Pendidikan Nasional yang ditugaskan secara penuh  pada sekolah (Pasal 2 ).  Mereka 

direkrut untuk memenuhi kebutuhan guru bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta 

meliputi TK, SD, SLTP, SMA, dan SMK. dan  Sekolah Luar Biasa (SLB) (Pasal 3) 

Program Guru Bantu  ini bersifat sementara dan tidak mengikat yang ditujukan untuk 
membantu sekolah  dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga guru di suatu 
Kabupaten/Kota atau Provinsi  tertentu melalui sistem seleksi yang telah ditetapkan.  
Bersifat sementara dimaksudkan  bahwa pengadaan Guru Bantu  akan dilaksanakan 
untuk sementara waktu  (tidak terus menerus) sesuai dengan anggaran yang tersedia dan 
akan disalurkan  melalui  proyek pusat bekerjasama dengan proyek  daerah.  Tetapi Guru 
Bantu juga  bersifat tidak  mengikat artinya tidak ada ikatan  bagi pemerintah  untuk 
mengangkat Guru Bantu tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil yang akan dipekerjakan 
di sekolah-sekolah di dalam maupun di luar Kabupaten/Kota  tempat mereka bertugas  
pada saat menjadi Guru Bantu.   Kontrak kerja  merupakan  ikatan sementara  yang 
berlaku sesuai dengan lamanya perjanjian kontrak kerja  yang ditandatangani oleh Guru 
Bantu  yang bersangkutan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya sesuai 
ketentuan yang berlaku dan disepakati  bersama.- Pelaksanaan program Guru Bantu 
merupakan suatu mekanisme yang bersifat nasional, regional dan lokal dimana 
membutuhkan suatu kerangka presepsi konseptual dan pelaksanaan yang sama diantara 
para pelaksana atau orang-orang yang terlibat di dalamnya..  

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Guru Bantu yang sesuai dengan tujuan 
yang diharapkan, maka diperlukan suatu pedoman yang secara rinci dapat 
menggambarkan mekanisme pelaksanaan program tersebut. Artinya, pedoman tersebut 



harus mencakup berbagai aspek pelaksanaan program Guru Bantu dari mulai proses 
persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi berkaitan dengan 
rekrutmen, seleksi, penempatan dan distribusi serta  honor untuk  Guru Bantu, sampai 
kepada perumusan tugas dan fungsi institusi yang terkait baik di daerah maupun di pusat. 
Setelah  mereka  bekerja sebagai Guru Bantu, hak-hak apakah  yang  dapat dijadikan  
pegangan sebagai perlindungan  hukumnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan 
terjadi pada diri mereka, misalnya  menyangkut kesejahteraan mereka. 

Walaupun disadari  benar bahwa dengan diberlakukannya Undang Undang 

No. 22 Tahun 1999 Jo No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah telah 

memberikan peluang kepada daerah otonom yaitu tingkat Propinsi, Kabu-paten/Kota 

untuk menerima wewenang dalam upaya mengembangkan potensi dan kemampuan 

daerah yang mencakup antara lain pendidikan dan kebudayaan, maka penambahan 

dan pengadaan tenaga guru menjadi tanggung jawab daerah. Namun mengingat 

bahwa pemberlakukan Otonomi Daerah masih dalam masa transisi dan mengingat 

kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan bagi pengadaan guru dirasakan 

masih belum memadai, maka pemenuhan kebutuhan akan guru menjadi tanggung 

jawab  pemerintah pusat dalam hal ini  Departemen  Pendidikan  Nasional.  Dr. Ir. 

Indra Djati Sidi menyatakan, mengingat masih terbatasnya anggaran pendidikan yang 

ada untuk mengangkat PNS tenaga guru, maka melalui kerjasama dengan pemerintah 

daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota pemerintah pusat 

melaksanakan pengadaan Guru Bantu yang dikontrak sementara untuk mengajar di 

sekolah-sekolah yang membutuhkannya dalam Kabupaten/Kota tertentu. 1 

Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan rekruitmen Guru Bantu, sebagai 

kelanjutan pengadaan Guru Bantu tahun 2003, pemerintah Pusat melalui Departemen 

Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah akan 

                                                
          1 Indra Djati Sidi, Pedoman Pelaksanaan Program Guru Bantu, Departemen 
Pendidikan Nasional, Jakarta 2004, hal. 6 



melaksanakan pengadaan Guru Bantu untuk tahun 2004. Pelaksanaan Program Guru 

Bantu Tahun 2004 ini diadakan dengan mempertimbangkan antara lain:   

1. Mengingat pengadaan guru bantu tahun 2003 belum sepenuhnya dapat 

 mencukupi kebutuhan atas kekurangan guru, terutama di daerah terpencil;  

2.  Masukan dari daerah-daerah terutama dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota 

mengenai kebermanfaatkan pelaksanaan Guru Bantu tahun 2003 dalam 

menunjang proses belajar mengajar yang kondusif. 2 

           Pelaksanaan dari  Guru Bantu  yang diatur dalam  Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional  R.I. No. 034/U/2003  menentukan  hak dan kewajiban  Guru 

Bantu  termasuk lama kerja.  Setiap Guru Bantu  mendapat peluang bekerja sebagai 

guru  dengan masa kerja  tertentu dan dapat diperpanjang lagi  sesuai  ketentuan Pasal 

15 ayat (2) dan ayat (3)  Surat Keputusan tersebut di atas.. Dengan demikian Guru 

Bantu  bekerja sesuai kontrak setelah menandatangani  Surat Perjanjian Kontrak 

(SPK) 

Pengangkatan Guru Bantu sesuai Surat Keputusan tersebut di atas,  Guru Bantu  harus 
mengadakan kontrak kerja  yang pengaturannya sesuai Undang-undang No.13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan kerja Guru Bantu dengan pemerintah  
(Diknas) didasarkan pada Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
dalam Pasal 1  butir  (15) Undang-undang No. 13 Tahun 203 menyatakan bahwa 
hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Sejak 
diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan  tahun 2003 dapat dijelaskan bahwa 
kondisi Guru Bantu di Surakarta adalah sebagai berikut : 

                                                
       2.  Ibid. 



Tabel  1 :   DAFTAR GURU BANTU DINAS  DIKPORA KOTA 
SURAKARTA 

                                      TAHUN 2003 
NO 

 

1 

GURU 

BANTU 
Kec . Laweyan 

JML T.K.  

L       P 

-          4

SD 

L      P 

27     13 

SMP 

L        P 

24     52 

SMA 

L        P 

   1   62 

SMK 

L        P 

25     39 

2 Kec. Serengan  -          1  5    15 9       31    7   21   0     12 

3 KecPsr.Kliwon  -          1 16     15   7      5 0   0     15   4     15 

4 Kec.  Jebres  -          3 25     11 26     21 18     23   0     33 

5 Kec Banjarsari  -          4 29     20 34     63 31     59 15     79 

J U M L A H  -        13 102  74 100 217 57   180 44   178 

Sumber DIKPORA, Surakarta , 2003 

 

Tabel 2 :   DAFTAR GURU BANTU DINAS  DIKPORA KOTA SURAKARTA                                  TAHUN 2005 

NO 

 

1 

GURU 

BANTU 
Kec . Laweyan 

JML T.K 

L       P 

-          1

SD 

L      P 

3        5 

SMP 

L        P 

2        9 

SMA 

L        P 

0       13 

SMK 

L        P 

25     39 

2 Kec. Serengan  -          2 5        6 0       12 1        5   3       2 

3 KecPsr.Kliwon  -          1 1       10 0         9 0       12   3       1 

4 Kec.  Jebres  -          5 5         3 5         4 6         6   3     17 

5 Kec Banjarsari  -        13 11     13 8       13 7      11   3     27 

J U M L A H  -        22 25     37 15     47 14     47   37     86 

Sumber DIKPORA, Surakarta , 2005 



Mencermati Tabel 1 dan Tabel 2  di atas, maka  jelas bahwa Guru Bantu yang 

diharapkan sejak diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan di atas,  

permintaan Guru Bantu pada setiap kecamatan  di kota Surakarta  cukup banyak  

sejak tahun 2003  dan 2005.  Di setiap kecamatan  untuk sekolah-sekolah sejak T.K, 

S.D., SMP. SMA dan SMK  Tahun 2004 yang terbanyak membutuhkan Guru Bantu 

adalah  untuk SMP, SMA dan SMK.  Pada Tahun 2005  kebutuhan Guru Bantu 

menurun  sekitar 50%.  karena memang sudah  cukup banyak  perekrutan Guru 

Bantu di setiap jenjang  pendidikan /sekolah  di  SD, SMP, SMA dan SMK. di setiap 

kecamatan . 

Permasalahannya,  bagaimana  Sumber daya manusia  para Guru Bantu  

tersebut bila  dibandingkan  dengan  jumlah kebutuhan akan Guru Bantu.  Sumber 

daya manusia dan pertumbuhan  angkatan kerja  masih relatif tinggi. Tersedianya  

kualitas angkatan kerja yang berpendidikan tinggi cenderung terus meningkat. Dalam 

kondisi pasar kerja yang timpang akan terjadi kompetisi yang ketat dari angkatan 

kerja untuk memperebutkan kesempatan kerja yang terbatas. Kondisi yang demikian 

menyebabkan lemahnya posisi pekerja dalam hubungan kerja.  Meskipun demikian  

Guru Bantu  tetap berhak  atas perlindungan  hukum dalam melaksanakan tugasnya, 

karena mereka terikat pada  perjanjian/kontrak kerja  yang pengaturannya tidak ada  

dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penididikan Nasional  

maupun dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan. 

Perjanjian Kontrak kerja diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 

034/U/2003 tentang Guru Bantu.  Guru wiyata bhakti, guru kontrak, guru honorer 

atau guru  sejenis  yang tidak diangkat dengan menggunakan keputusan tidak 



termasuk guru bantu (Pasal 19 Keputusan Menteri Nomor  No. 034/U/2003). Di 

Yogyakarta, sebanyak 1899 Guru Bantu  terpaksa harus dapat nmenyiasati  

pengeluaran karena perubahan prosedur administrasi gaji dan keterlambatan  dari 

pusat mengakibatkan penundaan pembayaran gaji mereka untuk  bulan Maret dan 

April. Gaji mereka yang hanya  Rp.400.000,- (empat ratus ribu)  tiap builan selama 

ini hanya cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari. 3   Di Surakarta  

upah yang diterima Guru Bantu  Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) 

yang berarti upah Guru Bantu  di bawah Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)  di 

wilayah  kota Surakarta bulan Mei 2005 yang besarnya Rp. 531.333 /bulan 4   

Jenis perlindungan hukum yang terkait dengan kesejahteraan untuk pekerja menurut UU No. 
13 Tahun 2003  tentang Ketenaga kerjaan  dan UU  No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja,  khususnya meliputi : 

1. Perlindungan upah kerja, 

2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, 

3. Perlindungan kecelakaan kerja, 

4. Perlindungan purna tugas, dan 

5. Perlindungan jaminan hari tua. 
3   Kompas. 14 April 2005 
4   Sumber data  Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta , 2005 

            Mendasarkan pada  latar belakang  di atas, maka  perlu diadakan penelitian  tentang Perlindungan Hukum Atas 
Kesejahteraan  Guru Bantu di Kota Surakarta  agar hak-haknya selama  melakukan pekerjaannya  baik dalam waktu tertentu 
maupun waktu tidak tertentu. tetap terlindungi hukum.- 

B.  RUMUSAN MASALAH 
                Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka fokus 

permasalahannya adalah “ Perlindungan Hukum Atas Kesejahteraan Guru Bantu  : 

Studi kasus  di Kota Surakarta.  Adapun permasalahan tersebut dapat dirinci dalam 

sub-sub bab  sebagai berikut: 



1. Bagaimanakah realisasi perlindungan hukum atas kesejahteraan  Guru  Bantu di 

Kota  Surakarta  dalam pengaturannya yang jelas mengenai  upah kerja, 

kesehatan kerja, kecelakaan kerja, purna tugas dan  jaminan hari tua dalam 

peraturan  Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 034/U/2003 tentang Guru 

Bantu. 

2. Apakah  hambatan-hambatan  yang  timbul   dalam   melindungi    hak-hak               

Guru Bantu? 

      3.  Bagaimana penyelesaian perjanjian kontrak Guru bantu setelah kontrak  kerja 

berakhir ? 

 

C.   KERANGKA KONSEPTUAL 
1. Masalah Perlindungan Hukum 

          Hukum  itu disusun,  dibuat  dan disahkan  tentu  ada tujuannya bagi 

kehidupan manusia, baik hukum itu berasal dari Allah SWT, maupun produk 

manusia iti sendiri.  Dengan tujuan itu maka akan ada suatu atau beberapa 

pencapaian (idealistis) yang didambakan manusia  selaku subyek dan obyek 

pemberlakuan hukum. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan 

manusia, hukum mempunyai tujuan pokok, yaitu menciptakan tatanan 

masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan 

harapan kepentingan manusia terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum 

bertugas membagi hak dan kewajibannya antar perorangan di dalam masyarakat, 



membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum  serta 

memelihara kepastian hukum 5   

           Di dalam ilmu hukum dikenal adanya   suatu pemikiran hukum yang  

dikenal  sebagai “Legisme”.  Aliran ini  yang mengidentikan  hukum dengan 

undang-undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang. Satu-satunya sumber 

hukum adalah undang-undang 6. Penganutnya antara lain  Paul Laband, Jelliniek, 

Hans Kelsen ,  dan lain-lain   

5.   Sudikno  Mertokusumo.  “Mengenal Hukum”   ( Liberty, Yogyakarta., 2003),  
halaman  19-20 
              

            6.  Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum,(Citra    
Aditya Bakti, Bandung, 2001),  halaman . 60 - 61 

          Hans Kelsen, dengan tegas tidak menganut hukum alam karena  menurut 

asal usulnya, ajaran hukum murni ini merupakan suatu pemberontakan yang 

diajukan terhadap ilmu idiologis, yaitu yang hanya mengembangkan hukum itu 

sebagai alat pemerintahan dalam negara – negara totaliter   Ajaran hukum murni 

menolak ajaran yang bersifat idiologis dan hanya menerima hukum sebagaimana 

adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. 

          Menurut Hans Kelsen  yang menganut  ajaran hukum murni. ada dua teori  

yang dapat dikemukakan, yaitu pertama ajaran tentang hukum murni yang 

bersifat murni,  yang mengutamakan  terntang adanya hukum yang bersifat 

murni, kedua, yang mengutamakan  tentang adanya hierarkhis daripada 

perundang-undangan   Inti ajaran hukum murni Hans Kelsan adalah :”Bahwa  

hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak  yuridis, seperti etis, 

sosiologis, politis dan sebagainya.” 7 



               Dari unsur etis. berarti konsepsi hukum Hans Kelsen tidak memberi 

peluang terhadap alam. Etika memberikan penilaian tentang baik dan buruk.    

Dari unsur sosiologis, ajaran Hans Kelsen  tidak memberi tempat bagi hukum 

kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat Hans Kelsen hanya 

memandang   hukum   sebagai  “sollen yuridis”  yang   sama  sekali lepas  dari   

7  Ibid.  halaman  60 

“das sein”, lepas   dari   “seins kategori”   atau kenyataan sosial.. Hukum 

merupakan “sollenskategori”  bukan seins kategori.   

          Pendapat Hans Kelsen kedua, mengutamakan  tentang adanya hierarkhis 

daripada perundang-undangan.. Hans Kelsen berpenadapat bahwa  sistem hukum 

itu merupakan suatu hierarkhi dari hukum. Stuffen theorie berpendapat bahwa 

sistem hukum itu merupakan suatu hirarkhi dari hukum. dimana suatu ketentuan 

hukum tertentu, bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang  lebuh tinggi.  

Pada hirarkhi itu suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan 

hukum yang lebih tinggi, dan ketentuan yang lebih tinggi adalah Grundnorm atau 

norma dasar yang bersifat hipotetis, ketentuan yang lebih rendah merupakan 

konkritisasi dari ketentuan yang lebih tinggi.  Ketentuan yang lebih rendah adalah 

lebih konkret daripada ketentuan yang lebih tinggi.8  Sebagai contoh dapat  kita 

ketahui  peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia setelah terjadinya 

amandemen keempat  UUD 1945  maka  TAP MPR No. III/MPS/2000 dirubah 

dan diganti dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang dijelaskan dalam Pasal  7 ayat (1)  Undang-undang 



tersebut tentang jenis dan hierakhi Peraturan perundang-undangan  adalah 

sebagai berikut:      

 

8  Ibid.  halaman  60 

1. Undang-undang Dasar  Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 

2. Undang-undang /Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-undang  

3. Peraturan Pemerintah   

4. Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah  9 
              Perlindungan hukum bagi  guru bantu dimaksudkan  agar Guru Bantu dapat 

hidup sejahtera  terkait  dengan upah kerja, kesejatan kerja,  kecelakaan kerja, 

purna tugas dan jaminan hari tua   dalam peraturan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan No. 034/L/U/2003 tentang Guru Bantu.- 

2.   Tinjauan  Tentang  Guru Bantu  

           Profesi guru di Indonesia belum mendapatkan imbalan yang sepantasnya.  

Secara  realita memang banyak lulusan  dari IKIP atau FKIP yang memiliki 

predikat  guru, namun banyak pula yang tidak memiliki kemampuan mengajar.  

Kasus terjadi di Yogyakarta yang memecat seorang guru lulusan salah satu  

Universitas Terbuka  karena ternyata  tidak kompeten mengajar . Demikianlah 

potret guru  yang hanya secara formal punya ijasah untuk mengajar, tetapi  

penampilan mengajar hanya diperoleh dari  kuliah melalui modul-modul. 10      



9. R.I. Undang-undang No. 10 Tahun 2004  tentang Pembentukan Peraturan 
perundang-undangan , Jakarta : Sinar Grafika, 2005, halaman  5 

10  Kompas, 9 Maret 2005,  halaman  9 
       

            Pemerintah  yang   mempunyai  kebijaksanaan tentang  perlindungan 

hukum bagi Guru Bantu ternyata belum dapat memenuhi  kebutuhan hidup 

minimum para Guru Bantu seperti yang  diberitakan dalam  media bahwa ada 

16.700 Guru Bantu  di Banten, Serang  yang belum terima gaji selama  tiga bulan,  

padahal  mereka harus menghidupi keluarganya. 11  .  

          Seorang guru adalah pendidik yaitu tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara,   tutor, 

instruktur, psikiator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (pasal 1 angka 5, Undang-

Undang No. 20 tahun 2003).  Untuk memenuhi kebutuhan guru di seluruh 

Indonesia.   Menteri  Pendidikan  Nasional  R.I. telah menerbitkan  Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional  R.I. Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu  yang 

menjelaskan bahwa  Guru bantu adalah guru bukan pegawai negeri (Pasal 1 ayat 

(1) Kedudukan Guru Bantu sebagai Pegawai  Departermen Pendidikan Nasional 

yang ditugaskan secara penuh  pada sekolah.  (Pasal 2).  

            Guru Bantu mempunyai kewajiban  sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 

ayat (1)  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  R.I. Nomor 034/U/2003 tentang 

Guru Bantu  yaitu  mempunyai kewajiban  melaksanakan  tugas  menjajar, 

melatih, membimbing, dan unsur pendidikan lainnya  kepada peserta  



11 Kompas ,  18 Maret 2006,  halaman 9 

didik  serta melaksanakan  tugas-tugas administrasi sesuai ketentuan yang berlaku,  

dan  memenuhi   ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian  Kerja ( selanjutnya  

disingkat SPK).  

         Di samping itu Guru Bantu mempunyai hak untuk memperoleh : 

honorarium,  cuti berdasarkan peraturan perundang-undangan  ketenaga-kerjaan  

dan perlindungan hukum.  Untuk dapat melaksanakan sebagai Guru Bantu, 

mereka harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) yaitu  perjanjian 

antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja memuat syarat-syarat 

kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 Undang-undang  No 13 

Tahun 2003). 

3.   Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja 

    Untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Guru Bantu,  pelamar yang telah 

lulus seleksi  mereka harus bersedia menandatangani SPK  untuk kemudian 

diangkat sebagai Guru Bantu.  Penandatanganan  kontrak kerja antara  calon 

Guru Bantu dengan pemerintah  (didelegasikan kepada Biupati/Walikota dan 

Kepala Dinas  atas nama Menteri menandatangani  SPK bagi Guru Bantu  T K, S 

D,  SMP. SMA/SMK ..  

           Dalam Pasal 51 Undang-undang No. 13 tahun 2003 juga disebutkan 

bahwa perjanjian kerja  harus dibuat secara tertulis,  dan dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Adapun syarat-syarat 



perjanjian kerja  sebagaimana diatur dalam :Pasal 52 ayat (1)  Undang-undang 

Ketenagakerjaan dibuat atas dasar : 

(1)  a.  Kesepakatan kedua belah pihak 

        b.  kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

 c.   adanya   pekerjaan yang diperjanjikan, dan 

d.   pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan Peraturan perundang-undangan  yang berlaku.  

(2) Perjanjian  kerja  yang  dibuat  oleh  para  pihak yang bertentangan 

dengan ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b 

dapat dibatalkan. 

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d   batal  

demi hukum..12 

     Sedangkan Perjanjian kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1601 

KUH Perdata. perjanjian kerja atau hubungan kerja harus memenuhi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut: 

      a. Adanya pekerjaan 

  b. Adanya upah yang dibayarkan 

  c. Adanya hubungan berwibawaan (yang memerintah dan diperintah) 

  d. Selama waktu tertentu atau tidak tertentu.  
12  Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Sinar Grafika,  

Jakarta, 2004)  halaman 18 

    Perjanjian Kerja dapat dibedakan menjadi dua, menurut waktu  ber-         

lakunya dan untuk jenis pekerjaan tertentu, yaitu :                 

            (1)   Jenis pekerjaan dilihat dari waktu berlakunya : 



Berdasarkan  penentuan jangka waktu, perjanjian kerja terdiri dari dua   

jenis, yaitu : 

        (a).  Kesepakatan  Kerja Waktu Tidak Tertentu (KKWTT) 

         Perjanjian  Kerja  ini   tidak  membatasi   jangka  waktu  berlakunya  

perjanjian,  sehingga berakhirnya perjanjian ini  apabila   disepakati     

oleh kedua belah pihak.  Dalam perjanjian kerja ini ditentukan macam 

pekerjaan, cara pelaksanaannya, jam kerja dan tempat kerja.  Besarnya 

upah dan waktu pembayarannya  ditentukan termasuk fasilitas yang  

akan diperolehnya  Pekerja  mempunyai hak-hak  yang berkaitan 

dengan kesejahteraan  seperti biaya dokter, poliklinik,  dan sebagainya. 

  (b). Kesepakatan  Kerja Waktu Tertentu  (KKWT). Perjanjian kerja ini 

mencantumkan jangka waktu berlakunya perjanjian atau berakhirnya 

perjanjian apabila pekerjaan tertentu sudah selesai. Perjanjian Kerja ini 

dibuat hanya untuk jenis pekerjaan tertentu saja, karena sifat dan jenis 

pekerjaan itu memang hanya untuk sementara saja, akan tetapi sulit 

menentukan secara pasti kapan perjanjian itu akan selesai.      

(2)   Jenis  Perjanjian  Kerja  Lainnya,  misalnya   perjanjian Pemborongan     

Pekerjaan,  Perjanjian Kerja Bagi hasil,  Perjanjian Kerja Laut,  Perjanjian 

untuk  melakukan Jasa-jasa.  

         Mencermati ketentuan tersebut di atas, maka  Guru Bantu sebagai  pekerja   

termasuk   jenis  pekerjaan   untuk   waktu  tidak tertentu  sehingga memerlukan 

perlindungan hukum  yang meliputi  (1) Upah kerja, (2) kesehatan kerja,  (3) 



kecelakaan kerja, (4)  purna tugas, (5) hari tua.     Menurut Undang-undang No. 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di dalam Pasal 1 butir (30)   yang  dimaksud  

upah adalah :         

“Hak  pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau 
buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,  
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,  termasuk tunjangan bagi 
pekerja atau buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan atau jasa 
yangbtelah atau akan dilakukan. (Pasal 1 butir (30) UU  No. 13 Tahun 2003) 
13 

     Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur 

tentang  kesejahteraan  pekerja / buruh, sebagai berikut:: 

“Kesejahteraan pekerja / buruh adalah pemenuhan kebutuhan dan/atau 
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rokhaniah, baik di dalam maupun   di 
luar  hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat 
mempertinggi produkstivitas kerja dalam lingkungan  kerja yang aman dan 
sehat” (Pasal 1 butir (31)..14      

 

     13   bid. halaman  5 
        14. Ibid. halaman  5 

           Ketentuan perjanjian kerja bagi Guru Bantu terkait dengan  upah 

kesejahteraan  Guru Bantu tidak diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003  

tentang Ketenagakerjaan  dan juga tidak diatur dalam  Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang SISDIKNAS  maupun  Keputusan  Menteri  Pendidikan 

Nasional   Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu.  Padahal, seorang Guru Bantu 

bekerja  dengan mengharap menerima upah  dan dapat hidup sejahtera. Melalui  

SPK seorang Guru Bantu hanya  mengikatkan diri dalam suatu pekerjaan, namun  

kelangsungan hidup untuk memenuhi kebutuhannya  masih perlu dilindungi. 



 

D.  TUJUAN  PENELITIAN 
        Setiap penelitian mempunyai tujuan.  Tujuan penelitian ini adalah : 
 
1.   Untuk mengetahui dan mengkaji  realisasi   perlindungan   hukum  atas   kese- 

jahteraan  Guru  Bantu di Kota  Surakarta  dalam pengaturannya yang jelas 

mengenai  upah kerja, kesehatan kerja, kecelakaan kerja, purna tugas dan  

jaminan hari tua dalam peraturan  Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 

034/U/2003 tentang Guru Bantu. 

      2.   Untuk  mengetahui  hambatan-hambatan   yang   timbul   dalam     melindungi     

            hak-hak  Guru Bantu dalam mencapai kesejahteraannya 

3.  Untuk  mengetahui  penyelesaian  perjanjian  kontrak Guru bantu setelah             

kontrak  kerja berakhir  

E.   MANFAAT PENELITIAN 
               Penelitian ini diharapkan dapat  bermanfaat  bagi : 

1.   Bagi  Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi   

perkembangan  ilmu pengetahuan  hukum, khususnya pada perkembangan                 

Hukum ketenagakerjaan  dan Pendidikan Ketengakerjaan 

1. Bagi  Pemerintah  

Hasil penelitian ini  dapat bermanfaat bagi  para pengambil kebijaksanaan  

sehingga  pemerintah  dapat menentukan kebijakan yang sesuai  dengan  

kebutuhan  para Guru Bantu , baik menyangkut kesejahteraannya maupun  

penentuan  nasibnya sebagai  Guru Bantu. 



3.   Bagi masyarakat  

    Hasil penelitian ini dapat  dipergunakan sebagai acuan  masyarakat  yang telah 

bekerja dengan status Guru Bantu untuk membenahi dirinya  segera  

menyelesaikan statusnya  guna kepentingan  kesejahteraannya. 

 

F.   METODE PENELITIAN 
     1.   Jenis Penelitian       

         Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non doktrinal (sosiologis). 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan 

analisis kualitatif.  Penelitian yang digunakan ini kualitatif karena  dalam 

penelitian ini  memakai analisis kualitatif dimana peneliti meneliti permasalahan 

yang terjadi secara faktual  sebagai gejala sosiologis dan dikaitkan dengan 

ketentuan-ketentuan normatif dalam pembahasannya.   Sedangkan yang 

dimaksud  metode kualitatif  adalah  

“:suatu  cara  penelitian yang menghasilkan data deskriptif – analistis,  yaitu 
apa  yang dinyatakan oleh  responden  secara tertulis  atau lisan dan juga 
perilakunya yang nyata, yang diteliti  dan dipelajari sebagai sesuatu yang 
utuh”  15 

  
            Sedangkan  menurut Burhan Ashofa, “Metode penelitian kualitatif 

dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, 

kasuistis sifatnya  namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal 

pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang 

eksekutif (yang disebut variabel).  Dalam hubungan ini metode kualitatif juga 

dikembangkan  untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat  itu 

sendiri  dan dari kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti (naturlistik) 16              



2.  Lokasi Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di  wilayah  kota  Surakarta, tepatnya di beberapa 

kantor dinas terkait, yaitu DIKPORA  di  Surakarta.  dan  Sekolah-sekolah di 

Kecamatan-kecamatan  di Surakarta yang menggunakan Guru Bantu. 

             15   Soerjono  Soekanto.  Metode Penelitian Hukum  (Jakarta : UI Press, 1986) 
halaman  25)  
 

            16  Buhan Ashshofa,  Metode Penelitian Hukum ,  (Jakarta : Rineka Cipta, 2001)  
halaman  33 
     3.    Bentuk dan Strategi Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini  peneliti 

menggunakan  penelitian  deskriptif.  Menurut Soerjono Soekanto, metode 

deskriptif  adalah metode  yang bertujuan menggambarkan suatu obyek dan 

merumuskan secara sistematis, fakultatif dan akurat mengenai  fakta-fakta 

populasi suatu daerah tertentu.17  Hal ini  karena  metode tersebut  merupakan 

suatu cara untuk memecahkan masalah-masalah yang ada serta dapat 

memberikan gambaran, melukiskan dan memaparkan data.  Pada penelitian ini   

penulis   menuturkan  dan  menafsirkan  masalah  yang  ada  pada  masa  

sekarang ini dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan serta 

menginterpretasikan arti data itu. 

           Data yang penulis gunakan  adalah data yang relevan dengan maksud dan 

tujuan  dalam penelitian ini.   Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa   

            a.      Data   Primer,   adalah   sejumlah   keterangan    atau    fakta yang diperoleh   

melalui penelitian  langsung.  Untuk memperoleh data primer dilakukan  

dengan   wawancara   dengan   para  pejabat  dan  staf  (petugas)   dari 



DIKPORA Surakarta  dan beberapa  kepala sekolah di setiap kecamatan  di 

Surakarta yang menggunakan Guru Bantu.  

 

            17.  Soerjono  Soekanto , Op. cit.  halaman  ( 9 - 10) 

b.  Data  Sekunder  adalah  sejumlah keterangan  atau fakta  yang secara  tidak 

langsung diperoleh  melalui bahan-bahan: hukum seperti peraturan per-undang-

undangan, dokumen, literatur, catatan atau brosur mengenai peraturan 

perundang-undangan tentang  Guru Bantu    

         Data sekunder  dalam penelitian ini  adalah  literatur dan dokumen yang  terkait  

dengan obyek penelitian  ini.. 

 
4.   Teknik  Pengambilan Sampel 

 Sumber data  dalam penelitian ini seharusnya  adalah semua Guru Bantu  

yang bekerja  di sekolah-sekolah semua tingkat yaitu T.K, SD, SMP. SMA/SMK. 

Tetapi dalam penelitian ini sumber data diperoleh dengan cara “purposive 

sampling”,  dalam mana peneliti menentukan  lebih dahulu informan  kunci (key 

informant).  Informan kunci ini dapat menunjuk informan lain yang dipandang 

mengetahui lebih banyak hal-hal yang ingin diungkapkan melalui penelitian ini, 

sehingga jumlah informan berkembang sesuai kebutuhan. Dengan demikian 

penelitian ini menerapkan teknik cuplikan “Snowball sampling”.  

Informan kunci (key informant)  yang juga merupakan responden 

penelitian yaitu  staf DIKPORA kota Surakarta.,  Kepala Sekolah yang  

mempekerjakan Guru Bantu.,  Guru Bantu yang telah bekerja.  

 



 

 

5.  Teknik   Pengumpulan Data 

            Menurut Goetz & Le Comte (1984) dalam HB. Sutopo 18   penelitian 

kualitatif terdapat  strategi  pengumpulan data yang dapat dikelompokkan dalam 

dua cara pokok, yaitu metode interaktif dan non interaktif.  Metode interaktif 

meliputi interview dan observasi, sedangkan  non interaktif  meliputi  observasi  

tak berperan, kuesioner, mencatat  dokumen dan arsip. 

           Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, diperlukan cara-cara  
tertentu, sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar,  terarah dan akurat  Teknik 
pengumpulan data  yang dilakukan   dapat dijelaskan sebagai berikut::  

      a.  Metode   Wawancara. 

            Wawancara  merupakan cara  yang digunakan  untuk memper-oleh 
keterangan  secara lisan guna  mencapai tujuan tertentu.  Burhan Ashshofa  
menyatakan bahwa : 

“Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 
keterangan secara lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan 
keterangan  tentang kehidupan manusia  serta pendapat-pendapat 
mereka.  Dalam  suatu wawancara  terdapat dua pihak yang 
mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa 
disebut pewawancara  atau interviewer dan pemberi informasi yang 
disebut informan, atau responden. Biasanya kedua pihak berhadapan 
secara phisik”  19 

               
 
                    18. H.B.Soetopo. Metodologi Penelitian Kualitatif II.  Surakarta : Departemen 
Pendidikan  R.I. Universitas Sebelas Maret Surakarta , 1995) halaman 2 
 
                   19    Burhan Ashshofa, Metode Peneliian  Hukum. Jalakrta,  2001) halaman 95 

 

           Menurut Moleong wawancara adalah “Percakapan  dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara  



(interviewer)  yang  mengajukan  pertanyaan dan  yang diwawancarai 

(interviewee) yang  memberikan jawaban atas  pertanyaan” 20 

           Bertolak pada pendapat tersebut di atas, maka dalam penelitian ini 

penulis mengadakan wawancara berstruktur, artinya dalam  melakukan 

wawancara  dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun  

supaya dapat memperoleh  data secara langsung  mengenai hal-hal yang  

berkaitan dengan pokok permasalahan. Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan   kepada  Kepala   Sekolah  yang   menerima  Guru Bantu  dari 

pemerintah,  Guru  yang  berstatus   Guru  Bantu,  DIKPORA  Surakarta.   

Wawancara mendalam dapat menciptakan  “good report”  peneliti dan 

informan.  Wawancara mendalam ini disebut juga “in-depth  interviewing”21   

Data yang  diperoleh  dipakai untuk  mengungkap latar belakang  responden. 

Cara analisis  yang sesuai  dengan sifat data  yang diperoleh itu  dilakukan 

untuk  memperoleh  gambaran  deskriptif yang agak menyeluruh tentang 

permasalahan  yang diteliti.  . 

                   20.Lexy, J. Moleong  . Metodologi  Penelitian Kualitatif  (Bandung :    
Perguruan Tinggi Remaja Rosdakarya, 2001)  halaman  135 

 

           21  Patton, (1983). Miles and Huberman. (1984)  dalam H B Sutopo. Op.Cit.  
(1995) 

 

      b.   Metode   Observasi 

           Dalam kegiatan observasi dapat dilakukan  baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  Observasi  langsung merupakan teknik 

pengumpulan data  dilakukan  dengan berperan  atau tidak berperan, 



sehingga menggunakan penelitian partisipatif atau pengamatan terlihat, 

dimana  peneliti mengamati langsung kegiatan orang-orang yang menjadi 

sasaran dalam penelitian ini.    

       c .  Dokumentasi 

         Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara 

mencatat arsip dan dokumen  yang tersimpan mengenai latar belakang  

obyek penelitian.  Melalui metode ini dapat  menghemat waktu    

karena dapat  melihat secara  langsung dan sekaligus  mencatatnya serta 

dapat mengetahui data  yang telah lalu. 

Dalam  hal ini penulis menggunakan data berupa peraturan perundang- 

undangan, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan hasil penelitian  dari 

peneliti sebelumnya yang terkait dengan permasalahan .             

 
   6.   Teknik  Analisis Data 

          Pemilihan rancangan analisis untuk penelitian dengan pendekatan  

kualitatif  didasarkan pada tiga komponen  utama 22       Ketiga komponen   

 

            22  Miles, Matthew B. & AA Michael  Hubermann , “Qualitative Data 
Analysis”  (Sage Publication  Baverly Hills., New Delhi,  1984 ) Page  21-23. 

pokok  tersebut    meliputi reduksi data  (data reduction),  penyajian data  

(data  display) dan   penarikan   kesimpulan   (veifikasi).   Data   reduksi   

      merupakan proses  seleksi, pemfokusan,  penyederhanaan  dan abstraksi 

data (kasar) yang ada dalam  field note.  Proses ini berlangsung terus 

sepanjang pelaksanaan riset,  bahkan dimulai sebelum  proses pengumpulan 

data  dilakukan.   Data display  (penyajian data)  adalah suatu  rakitan 



organisasi  informasi  yang memungkinkan  kesimpulan riset  dapat 

dilakukan.  Dalam proses ini dilakukan  pembuatan metriks,            

gambar/skema , jaringan kerja  kegiatan atau  pembuatan tabel, yang 

dirancang  untuk merakit  informasi  secara teratur  agar mudah dilihat dan  

dimengerti  secara kompak.  Sedangkan conclusion drawing  berarti  proses 

verifikasi  data baik dilakukan sendiri oleh peneliti maupun  melalui diskusi  

atau saling memeriksa  antar sejawat  sehingga dapat dipaparkan suatu 

konklusi  hasil penelitian secara tepat dan akurat.           Proses analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan model analisis 

mengalir (flow model of analysis)  maupun  mengalir berarti  melakukan 

analisis dengan menjalin  secara  paralel  ketiga komponen  analisis itu 

secara terpadu, baik sebelum,  pada waktu  maupun   sesudah   

mengumpulkan   data.    Sedangkan   model   analisis   

interaktif   ( Interactive model of analysis )  berarti menjadikan  aktivitas 

analisis interactif  (interactive model of analysis) .  Model analisis ketiga   

komponen  analisis  itu  berbentuk  interaksi  dengan  proses pengum-pulan  

data sebagai  proses siklus. 23 

           Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu 
sendiri merupakan proses siklus dan interaktif 24 menyebutkan proses 
analisis semacam itu disebut sebagai Model Analisis Interaktif  (Interactive 
Model of Analysis).  Model Analisis  Interaktif  dapat dijelaskan dalam 
gambar  berikut:  
 
 
 
 
 

Pengumpulan Data 

Pemeriksaan Kesimpulan 
& Verifikasi 

Reduksi Data Sajian Data 



                  Model Analisis Interaktif  (HB Soetopo, 1995 : 13) 
 

7.   Desain Penelitian 

          Ada beberapa hal yang perlu diketengahkan dalam desain 

penelitian ini, antara lain  sebagai berikut: 

                       23 Ibid . . halaman  19 
                     24 Ibid.   halaman  20 

 

a.   Fokus 

         Fokusnya pada  perlindungan hukum atas kesejahteraan Guru 

Bantu   

yang   meliputi  upah keja,  kesehatan kerja,  kecelakaan kerja,  purna 

tugas dan jaminan hari tua yang pengaturannya  diatur melalui  

(1)    Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 

Nasional  

(2)    Undang-undang  No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan        

(3)   Surat  Keputusan  Menteri Pendidikan No.  034/U/2003  tentang 

Guru Bantu  

      b.   Paradigma 

Paradigma yang kiranya sesuai dengan fokus  tersebut, peneliti  

perlu  melihat kondisi subyek penelitian  setelah observasi di 



lapangan. Setelah itu mengkomparasikannya dengan  konsep atau 

hasil studi sebelumnya. Terutama pada kajian dasar  mengenai  tujuan  

diterbitkannya  Surat  Keputusan  Menteri Pendidikan No.  

034/U/2003  tentang Guru Bantu  sebagai salah satu elemen bidang 

kajian  Peraturan perundang-undangan  yang berlaku  

           Adapun desain penelitian  yang  telah diuraikan di atas dapat 

disusun dalam bentuk  diagram. Diagram   yang dimaksudkan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                

 

 

Kebijakan Pemerintah  

Tindakan 
Pemerintah 

Tindakan 
Individu 

Hasil 

D 
A 
M 
P 
A 
K 



 

Dalam  penelitian ini, kebijakan pemerintah  yang dimaksud 

adalah  sikap pemerintah dalam mengatur/menjalankan kebijakan 

tersebut lewat  peraturan-peraturan yang diterbitkan, yaitu suatu tindakan 

guna mengatasi  kekurangan guru (pendidik) di berbagai sekolah dan 

berbagai tingkatan. Maka mendasarkan  pada Undang-undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.  Pemerintah  mengambil 

kebijakan  dengan menerbitkan Surat  Keputusan  Menteri Pendidikan 

No.  034/U/2003  tentang Guru Bantu  Dalam suatu proses 

kebijakanterdapat 3 (tiga) unsur penting yaitu (1) kebijakan  dalam  

mengatasi kekurangan guru, (2) Tindakan (baik dari pemerintah  maupun 

tindakan individu,  dan  (3) Hasil yang  berupa terpecahkannya  masalah 

atau tercapainya tujuan, yakni  melalui  pengaturan tentang kesejahteraan 

Guru Bantu  meliputi  upah kerja,   kecelakaan kerja, kesehatan kerja, 

purna tugas serta jaminan hari tua.      Hasil kebijakan itu biasanya  

menimbulkan dampak tertentu  baik yang diharapkan maupun yang tidak  

diharapkan. Keseluruhan tindakan hasil dan dampak ini dapat 

menimbulkan masalah-masalah baru atau memberikan inpirasi bagi  para 

pengambil kebijakan baru sehingga pemerintah  dapat  dikondisikan 

untuk membuat kebijakan baru.-- 



          

G.  SISTEMATIKA  PENULISAN TESIS 
            Tulisan ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 

(lima) Bab dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

           Bab I: Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, dan 

permasalahan yang dijabarkan secara konkrit serta. dikemukakan pula kajian pustaka 

sebagai landasan penelitian. dan tujuan  serta  manfaat penelitian, metode penelitian 

serta sistematika  penulisan  tesis. 

           Bab II: Landasan Teori berisi uraian yang menyangkut mengenai 

perlindungan hukum ,  Tinjauan tentang Perjanjian  Kerja,  Tinjauan tentang   

Kesejahteraan Pekerja, Dalam bab ini juga diuraikan tentang  perlindungan hukum 

Guru Bantu  melalui bentuk perjanjian kerja  sesuai  Surat Keputusan Menteri  

Pendidikan  No. 034/U/2003 tentang Guru Bantu. 

           Bab III :  Deskripsi Kota Surakarta Dalam Pelaksanaan Program Guru 

Bantu. Bab  ini menggambarkan Diskripsi daerah penelitian meliputi Sejarah 

Pemerintah  Kota Surakarta dan  Kondisi Wilayah Surakarta.  Bab ini  juga 

menggambarkan  hal-hal yang berkaitan dnegan  Guru Bantu, Struktur Organisasi 

Pengelolaan Guru Bantu,  Mekanisme Pengelolaan Guru Bantu. serta Pendistribusian 

Dana Guru Bantu. 

          Bab IV :Hasil Analisis dan Pembahasan berisi tentang  

Realisasi perlindungan hukum atas kesejahteraan Guru Bantu di Kota 

Surakarta dalam pengaturannya.  Dalam sub bab ini akan dibahas 

tentang  upah kerja, kesehatan kerja, purna tugas,  dan jaminan hari tua.  



Dalam bab ini juga akan dianalisis dan dibahas  tentang hambatan-

hambatan yang timbul dalam melindingi hak-hak  Guru Bantu  serta 

cara penyelesaian perjanjian kontrak  Guru Bantu setelah kontrak 

berakhir. 

           Bab V: Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran-saran.  

   Bagian terakhir berisi Daftar Pustaka dan Lampiran. 
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