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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan dunia pendidikan dewasa ini begitu cepat, sejalan dengan 

kemajuan teknologi dan globalisasi. Dunia pendidikan sedang diguncang oleh 

berbagai permasalahan. Dunia pedidikan harus mengimbangi perkembangan 

teknologi dan globalisasi serta berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat 

saat ini oleh sebab itu diharapkan untuk senua pihak, peserta didik maupun 

guru mampu mengimbangi dengan terus mempelajari pengetahuan yang terus 

maju agar tidak menjadi tertinggal dalam bidang teknologi dan lainnya. 

Dengan adanya berbagai tuntutan dalam dunia pendidikan, guru 

merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan harus berperan aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional dalam meningkatkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, serta memperbaiki kualitas 

pendidikan agar pendidikan di Indonesia terus mengalami kemajuan. 

Perbedaan antara komunikasi dengan pendidikan terletak pada tujuannya atau 

efek yang diharapkan. Ditinjau dari efek yang diharapkan itu, tujuan 

komunikasi sifatnya umum. 

Tunjangan profesi guru (TPG) merupakan salah satu bentuk peningkatan 

kesejahteraan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa 

kerja, dan kualifikasi yang sama. Tunjangan profesi guru dimaksud untuk 

peningkatan kualitas guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagai 
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penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat undang-undang 

denga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2019 Mendefenisikan 

Tunjnagan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan 

dosen yang memiliki sertifikasi pendidik sebagai penghargaan atas 

profesionalitasnya.  

Sebelum tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) 

bernama Dinas Pendidikan pemudah dan olahraga namun pada tahun 2017 

berganti nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lembaga tersebut 

merupakan  salah satu  lembaga di Kabupaten Maluku Tengah yang melakukan 

uji TPG dan  memberikan TPG bagi guru yang sudah lulus uji sertifikasi. 

Sesuai dengan Peraturan Manteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) 

Republik Indonesia tentang TPG dalam jabatan. Tunjangan Profesi dibayarkan 

paling banyak 12 (dua Belas) bulan dalam setahun yaitu Triwulan satu sampai 

dengan Triwulan empat, dan besaran TPG bagi Guru PNS adalah setara dengan 

1 (satu) kali gaji pokok yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali dalam satu 

triwulan. dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru di Indonesia dan ini hampir 

setiap tahun mengalami perubahan dan penambahan isi yang selalu disesuaikan 

dengan kondisi dan perkembangan serta pelaksanaan sertifikasi guru di 

Indonesia.(Sumber:http://umk.ac.id/index.php/problem-di-sekitar-sertifikasi-

guru). 

Meskipun PERMENDINAS tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan ini 

hampir setiap tahun mengalami perubahan, namun dalam pelaksanaannya tentu 

saja masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan 

sertifikasi dan penerima TPG tidak berjalan mulus sesuai dengan yang 
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diharapkan. Seperti yang terjadi di Diwilayah Kabupaten Maluku Tengah 

khususnya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (DIKBUD) Maluku Tengah 

mengalami masalah terkait dengan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2015 

yang mengakibatkan terjadinya aksi demo oleh sebagian guru dengan menuntut 

dan mempertanyakan hak-hak TPG pada triwulan 1 dan menuding bahwa 

DIKBUD mengendapkan dana TPG Pada Tahun 2015.  

Masalah tersebut terjadi dikarenakan beberapa guru yang belum 

menerima TPG lambat merilis data ke Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD) sehingga beberapa guru 

tidak di terbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) oleh kementrian 

pusat dan di pihak guru sendiri, jumlah jam mengajar sering tidak mencukupi 

sehingga tidak memenuhi syarat penerima SKTP. Akibatnya nama guru 

bersangkutan dalam daftar penerima tunjangan tidak muncul pada sistem di 

KEMENDIKBUD. Ini lalu berdampak sistemik pada besaran anggaran yang 

tersedia di Kas Umum Daerah. Sebab realisasi anggaran oleh Kemendiknas 

dilakukan sesuai data hasil verifikasi yang masuk pada sistem keuangan pusat. 

Kendala yang terjadi juga akibat lemahnya SDM tenaga operator di daerah. 

Tenaga operator sekolah dalam hal ini yang bertugas mengumpulkan semua 

data, kemudian operator sekolah mengirim data ke KEMENDIKBUD untuk 

diverivikasi selanjutnya setelah diverivikasi oleh kementrian pusat kemudian 

data dikirim ke dinas pendidikan dan kebudayaan daerah. Ditambah minimnya 

akses informasi dan telekomunikasi berbasis internet. Terutama di daerah-

daerah terpencil yang relatif jauh dari Kota Kabupaten Maluku Tengah. 

Mengakibatkan input data untuk verifikasi SK Sertifikasi guru penerima dana 
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TPG sering terkendala. Dan Lemahnya tata kelola keuangan daerah DIKBUD 

mengakibatkan masalah ini terjadi. (Sumber: Katrina, Selaku Kepala Bagian 

Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Maluku Tengah) 

Berdasarkan Data di tahun 2015 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Maluku Tengah yang belum menerima tunjangan profesi guru yaitu 

24 Orang. Dalam Permasalahan tersebut Pihak DIKBUD mencoba menyikapi 

permasalahan tersebut dengan Mengundang beberapa guru yang bermasalah 

guna membicarakan hal yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kesalah-

pahaman. Bagian perencanaan dan keuangan DIKBUD kabupaten Maluku 

Tengah dalam hal ini yang bertugas menangani masalah ini mencoba untuk 

menyelesaikan masalah tersebut dengan menunggu hasil audit Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menunggu hasil verivikasi di 

KEMNDIKBUD terkait data jumlah  guru yang belum dibayarkan. Setelah 

hasil audit BPK diserahkan Ke KEMENDIKBUD  barulah KEMENDIKBUD  

menerbitkan SK Carry Over untuk dapat dibayarkan  ketika SK carry over 

sudah diterbitkan ke DIKBUD Kabupaten Maluku tengah dengan 

Memverifikasi dan validasi data masing-masing guru yang belum menerima 

TPG. (Sumber: Katrina Latarissa, Kepala bagian Perencanaan dan Keuangan 

Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah) 

Penangan  keluhan para guru mengenai masalah tersebut merupakan salah 

satu contoh komunikasi antara suatu lembaga dengan para guru, baik itu 

keluhan, masukan, kritikan dan lain sebagainya. Lembaga dituntut untuk 

memberikan jawaban atas keluha yang dikeluhkan para guru baik secara tetulis 



5 
 

maupun secara langsung dengan para guru. Hal tersebut guna menanggulangi 

kesalahpahaman (missunderstanding) dalam penerimaan informasi yang akan 

berdampak pada ketidaknyamanan diantara kedua belah pihak, yaitu Bagian 

Perencanaan dan Keuangan DIKBUD yang memiliki kewajiban untuk 

menangani masalah tersebut karena mereka mengetahui prosedur TPG 

sehingga mereka bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Bagian perencanaan dan keuangan DIKBUD Kabupaten Maluku Tengah  harus 

memiliki strategi komunikasi yang tepat agar pesan yang di sampaikan tidak 

menimbulkan kesalahpahaman. Ketika ada keluhan dan lembaga harus 

mempunyai strategi yang terencana, maka dalam menangani dan menanggapi 

keluhan para guru otomatis komunikasi yang terjalin dapat terbentuk sistematis 

tergantung dari persoalan yang terjadi. agar keluhan dapat ditanggapi secara 

tepat dan tuntas. 

Namun dalam penanganan tunjangan profesi guru pada tahun 2015, dapat 

diselesaikan oleh pihak yang ditugaskan untuk menyelesaikannya, mereka 

berhasil menangani masalah tunjangan profesi guru tersebut dengan cepat 

terlihat dalam beberapa pertemuan dengan pihak guru mereka mau menunggu 

sampai tunjangan profesi terbayarakan. 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM 

MENANGANI MASALAH TUNJANGAN PROFESI GURU TAHUN 2015 

(studi pada bagian perencanaan dan keuangan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah) dalam menangani Masalah 

Tunjangan Profesi Guru karena cepatnya proses penyelesaian masalah TPG 
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khusunya di Maluku tengah dan permasalahan demo ini merupakan yang 

pertama kali dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berhasil 

menyelesaikan masalah tunjangan profesi guru. Dalam penelitian ini langkah 

dan strategi yang sesuai dan tepat sangat penting dalam menyelesaikan masalah 

ini, sehingga peneliti akan melihat bagian perencanaan dan keuangan dalam 

menyelesaikan masalah tersebut dan peneliti akan meneliti dan menjelaskan 

sesuai dengan yang hasil wawancara dan data yang diperoleh dari DIKBUD 

dalam menangani masalah tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah 

penelitian, yaitu “Bagaimana strategi komunikasi bagian Perencanaan dan 

Keuangan Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah 

Dalam Menangani Masalah Tunjangan Profesi Guru Tahun 2015?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 

komunikasi bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Dalam Menangani Masalah 

Tunjangan Profesi Guru tahun 2015? 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan 

 guna baik secara akademis maupun praktis.  
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a. Manfaat Teoritis 

a. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi 

referensi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang  

mengenai strategi komunikasi dalam menangani masalah Tunjangan Profesi 

guru . 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang 

strategi komunikasi. Bagi peneliti, disamping sebagai bahan penyusun skripsi 

juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang strategi komunikasi.  

 


