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Secara harfiah atau secara tekstual, versus ini berarti (me) lawan, penulis menterjemahkan bukan dalam 

konteks konfrontatif, tetapi dalam konteks komparasi atau perbandingan penghasilan antara guru honor dengan 

pengemis dan pemulung. Sedikitpun penulis  enggak bermaksud untuk menghadapkan antara guru honor dengan 

pengemis dan pemulung.  

Penulis juga enggak bermaksud membanding-bandingkan strata sosial guru honor dengan pengemis dan 

pemulung. Penulis hanya risih aja, mendengar gaji pemulung lebih besar dari gaji guru honor yang rata-rata 

tamatan S1. 

Oleh sebab itulah penulis ingin mencoba sekedar menggali informasi yang pernah penulis dengar, liat 

dan saksikan dengan mata kepala sendiri dari berbagai sumber yang ada. 

Beberapa waktu lalu ada wacana untuk menggaji para pemulung, wacana ini digulirkan oleh Wakil 

Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahya Purnama. Keingingan wakil gubernur tentunya mendapat reaksi 

dari berbagai kalangan, ada yang mendukung ada juga yang menolak, makanya menurut penulis diliat aja antara 

baik dan buruknya secara komprehensiv jangan parsial. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama pernah menyatakan, nantinya, pemulung akan 

digaji secara tetap. Jika 2.000 orang digaji per-bulan Rp 2 juta sama saja mengeluarkan anggaran Rp 48 miliar. 

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang selama ini terjadi. 

“Dari pada sekarang kita kasih ke orang Rp 75 miliar tapi enggak bersih juga keliatan kan kotaknya,” 

jelasnya. Wakil Gubernur mengatakan hal ini, bertujuan agar para pemulung mendapatkan penghasilan tetap. 

Selain itu, pemulung juga dapat mengambil sampah yang ada untuk dimanfaatkan (Merdeka.com,19-12-2012) 

Masih dalam kesempatan yang sama, Wagub menjanjikan penghasilan pemulung setara Upah Minimum 

Propinsi (UMP) Rp 2,2 juta sebulan. “Kenapa kita tidak berdayakan pemulung juga? Tapi mesti dilatih, rencana 

ini lagi dikaji,” ujar Basuki di Gedung DPRD DKI, Kamis (20/12/2012) 

Menurut Basuki, pemanfaatan tenaga pemulung tersebut bisa berdampak ganda. Selain membersihkan 

sampah, mereka juga mengumpulkan sampah sehingga jumlah sampah yang akan dibuang jadi berkurang Rp 48 

Miliar 

Menyangkut gaji, kata Basuki, anggaran yang ada mencukupi. Ia mencontohkan, bila digunakan tenaga 

pemulung 2.000 orang hanya menghabiskan dana sekitar Rp 48 miliar setahun. “Kalau dihitung 2.000 pemulung, 

per bulannya paling Rp 48 miliar. Dari pada kasih ke orang (swasta) Rp 75 miliar tapi enggak bersih 

juga.”(POSKOTA.news.com, 21-12-2012). 

Menurut penulis bagaimana kaitannya dengan gaji guru honor yang rata-rata masih dibawah UMR 

(Upah Minimum Regional Provinsi DKI). Kita juga jangan menutup mata dan berlagak pilon, kalau untuk 

pemulung saja Pemda DKI mau mengelontorkan uang 2 juta perbulan untuk setiap pemulung (walaupun baru 

wacana), bagaimana untuk guru honor? 

Apalagi seorang guru walaupun honor, rata-rata memiliki ijazah S1, sedangkan pemulung kan paling 

banter tamatan SLP, bahkan bisa aja di bawah SLP atau cuma SD, padahal seorang guru untuk mendapatkan 

ijazah S1 juga enggak semudah apa yang kita bayangkan dan enggak semudah membalik telapak tangan, penuh 

pengorbanan baik materil maupun moril. Banyak sekali guru honor sambil mengajar sambil pula meneruskan 

pendidikannya demi menggapai sebuah harapan dan masa depannya. 

Penulis bukannya enggak setuju adanya wacana penggajian pemulung, penulis hanya ingin guru-guru 

honor juga diperhatikan, sebab kenyataan di lapangan guru honor disetiap sekolah hampir rata-rata 50%, bahkan 

ada di bilangan Jakarta Barat pada sekolah tertentu guru honornya hampir 75% dari jumlah guru PNS yang 



berada di sekolah itu. Ini suatu populasi yang sangat luar biasa, yang lama kelamaan terakumulasi menjadi bom 

waktu, kalau enggak diatasi secara elegan dan bijaksana. 

Secara pribadi penulis terenyuh dan miris bahkan sangat sedih, ketika ada guru honor yang gajinya cuma 

500 ribu rupiah/bulan, (baca bukan di Jakarta). Sebenarnya kepala sekolah sendiri mau menaikkan honor para 

guru honornya, namun karena kepala sekolah juga harus mengcover segala kebutuhan sekolah baik yang 

bersentuhan langsung dengan perbaikan sarana dan prasarana, maupun yang bersifat pokok dan penunjang dalam 

peningkatan akademik. 

Bagaimana generasi muda cerdas mau menjadi guru dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun, 

kalau begini caranya?. Sebenarnya penulis ingin sekali anaknya menjadi guru tanpa paksaan. Kenyataannya 

anak-anak penulis satupun enggak ada yang mau menjadi guru walau sudah dipaksa, padahal anak-anak penulis 

dibesarkan dari keringat guru, dari duit guru, kerena Ibu dan Bapaknya guru. 

Penulis pernah baca atau denger cerita dari seseorang, entah dimana seingat penulis, begini cerita itu, 

suatu hari ada seseorang pergi dari pinggiran kota Jakarta mau ke Jakarta, karena ada urusan yang harus 

diselesaikan di sebuah instansi pemerintah, tentunya dengan naik kendaraan favoritnya. Kereta Api ekonomi 

yang berjubel dan penuh sesak oleh penumpang yang sekelas dengannya (rakyat jelata). 

Nikmatnya naik kendaraan ini karena murah, meriah asoy-geboy yang penting sampe di tempat tujuan 

Cing, hehehe…..dan yang pasti juga kita akan banyak bereksplorasi dan berintekrasi dengan penumpang lainya. 

Pendek kata banyak yang dilihat, dari penumpangnya, para pedagang asongan, kondektur sampai para pengemis. 

Selesai urusannya di kantor tersebut, orang itu langsung kembali pulang ke-rumahnya di pinggiran Kota 

Jakarta dengan menggunakan kendaraan yang sama. Sambil menunggu kereta di peron yang telah disediakan, 

orang itu duduk-duduk beserta penumpang lainnya yang menunggu kereta. Dia lihat ada beberapa pengemis 

yang sudah menyelesaikan tugasnya untuk meminta-minta.  

Rasanya ingin memberi mereka sedikit rizki dari orang itu ungkapnya,  tapi dia menghitung jumlah uang 

yang ia bawa hari ini enggak mencukupi bila harus ia berbagi dengan mereka tapi bila mendengar ceramah-

ceramah para ustadz ataupun ustadzah, bahwa ; Ketika kita memiliki sedikit rizki sementara ada orang yang 

lebih membutuhkan dan kita berikan sedikit rizki itu pada yang lebih membutuhkan maka Allah akan membalas 

amalan kita itu dengan berkali lipat, mengapa? Karena saat kita dalam keadaan sulit atau sedikit uang yang kita 

miliki tapi kita mau berbagi dihadapan Allah akan lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan orang-orang yang 

berlebihan secara harta dan memberikannya pada yang membutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, maka ia 

memberikan uang miliknya padahal uangnya hanya segono-gononya. 

Enggak  ada rasa bimbang dan ragu, ia pun memberikan uang yang hanya segitu-gitunya itu pada 

pengemis. Karena kereta terlambat, akhirnya ia harus menunggu cukup lama tapi walaupun harus menunggu dia 

jadikan hal yang menyenangkan dan mengasyikkanm sehingga ia bisa berinteraksi dengan para penumpang 

kereta lainnya. 

Karena bosan duduk di tempat yang sama orang itu mondar-mandir kayak seterikaan mencari tempat 

lain untuk duduk-duduk dan dia duduk dekat beberapa pengemis yang sedang duduk-duduk juga. Enggak 

tahunya para pengemis tersebut sedang menghitung penghasilan mereka hari ini. 

Orang itu cukup terkejut ketika mereka berbincang satu dengan lainnya. Kata Pengemis Tua : “hari ini 

gua dapat Rp 250.000,- lumayan besok buat nambahin cicilan motor”. Pengemis Muda: “kalau aku sih tumben 

ya hari ini hanya dapat Rp 175.000,- padahal biasanya  aku dapet diatas duaratus ribuan. Pengemis Kurus: “Ane 

sih Alhamdulillah, ada orang yang ngasih Ane Rp 50.000,- ditambah dari yang lainnya jadi kalau di jumlah-

jambleh jumlah semuanya Rp 290.000,- Pengemis Cacat: “Kayak saya dooong, setiap hari saya pasti dapet Rp 

310.000,- malah bisa lebih…..” 

Orang itu sangat terkejut dengan penghasilan per-hari yang mereka dapatkan, lalu ia membandingkan 

dengan penghasilan suaminya. Suaminya seorang guru PNS yang sudah mengabdi 15 tahun gaji pokok ditambah 

tunjangan lainnya dan tunjangan sertifikasi (walau kadang terlambat tak jelas bulan dan waktunya sesuka hati 

pemerintah ngasihnya) sebesar ±Rp 6.000.000,- belum dengan potongan-potongan pinjaman dan lainnya dan 

juga penghasilan sebesar itu dari hasil pendidikan yang cukup makan biaya besar serta ditempuh dengan waktu 

yang cukup lama.(baca.untuk mendapatkan S1 enggak mudah). 

Kalau dibandingkan dengan para pengemis itu rata-rata pendidikan mereka enggak selesai sampai SD 

tapi penghasilan mereka sejajar bahkan lebih bila dibandingkan dengan suaminya yang sarjana (S1). Dia   

semakin miris lagi bila ia membandingkan dengan gaji guru honor yang ada di lingkungannya (termasuk dia 

sarjana tapi masih guru honor di kota satelitnya Jakarta).  



Kami setiap bulannya menerima honorarium sebesar Rp 500.000,- sampai Rp 850.000 celetuk orang itu, 

jauh dibawah uang minimum regional (UMR) dan penghasilan pengemis yang rata-rata diatas Rp 5.000.000,- 

sampai Rp 9.000.000,- setiap bulannya. Mungkinkah gaji guru honorer bisa sejajar dengan penghasilan 

pengemis yang hanya sekolah sampai SD dengan seorang guru yang lulusan S1 atau Sarjana?. 

 Sekali lagi penulis minta ma’af kalau cerita di atas enggak masuk akal dan menyinggung perasaan 

pembaca, muaranya, penulis hanya ingin profesi guru dihargai, baik guru PNS maupun guru Honor. Sebenernya 

kalau kita mau jujur, guru PNS pun baru bisa tersenyum sekitar ± 5 tahun. 

Sebab guru PNS maupun guru Honor sama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa dan sebagai penjaga 

gawang moral bangsa ini, sebagai pengukir masa depan bangsa. Kalaupun entar guru-guru PNS yang sekarang 

pangsiun siapa yang mau menggantikannya?, yang menggantikan pasti guru Honor yang sekarang ada. Apalagi 

sampai sekitar tahun 2015 ada booming pensiun guru-guru yang PNS sekarang. 

Apa mungkin ujuk-ujuk orang lain yang menggantikan guru-huru PNS yang sekarang?, karena guru-

guru honor yang sekarang memang sudah mumpuni dalam konteks  pengalaman kerja maupun IT, karena rata-

rata jebolan S1.  

Seharusnya kita apresiasi secara materil maupun moril terhadap guru-guru honor ini, jangan ada lagi 

kesenjangan apalagi sampai dikotomi antara guru honor dengan guru PNS, yang dikhawatirkan penulis akan 

bermuara terhadap peningkatan pendidikan itu sendiri secara umum◙Hamka/P.01 

 

 


