
 
 

 
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Reformasi mempunyai makna sebagai proses perubahan tanpa merusak (to change 

without destroying) atau perubahan dengan memelihara (to change whie preserving). 

Proses reformasi yaitu upaya penyesuaian dengan tuntutan perkembangan zaman. 

Yang dimaksud dengan reformasi ini adalah suatu perubahan terjadi secara berangsur 

dan berkelanjutan, sehingga bukan termasuk proses dan/atau tindakan yang  bersifat 

radikal serta revolusioner.6 

 

Reformasi birokrasi yang hakikatnya sebagai usaha dalam melasanakan perbaikan 

serta perubahan awal dalam menyelenggarakan sistem pemerintah terutama mengenai 

semua aspek kelembagaan, ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya 

manusia. Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintah yang baik (good governance). Refomasi birokrasi merupakan langkah 

atau cara strategis dalam membangun aparatur negara agar lebih baik dan berguna 

dalam menjalankan tugas umum pemerintah dalam pembangunan nasional.  

 

Penyempitan birokrasi pada instansi pemerintah dengan penegasan di dalam 

Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negsara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 

6. Sarundajang, S.H., Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2000, hlm. 121 



 
 

 
 

Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 

Fungsional dan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 tentang 

Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. 

 

Dalam rangka peningkatan dan penguatan layanan pengembangan kepegawaian, 

pusat pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkomitmen untuk melakukan 

secara terus menerus reformasi internal pada delapan area perubahan sebagaimana 

rencana kerja reformasi birokrasi Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi BKN tahun 2015-2019. 

Lingkup perubahan tersebut diantaranya: manajemen perubahan, menata dan 

menguatkan kelembagaan, penyusunan peraturan perundang-undangan, menata 

sumber daya manusia, menata tata laksana, menguatkan pengawasan, menguatkan 

akuntabilitas kinerja,  meningkatkan mutu pelayanan publik.7 

 

2.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

2.2.1 Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menyebutkan bahwa 

Dinas (Pendidikan dan Kebudayaan) mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian 

urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas 

otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang 

7. https://pusbangasn.bkn.go.id, Arif Nugroho, RB Pusbang ASN 2019 



 
 

 
 

diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.8 

 

2.2.2. Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Dalam penyelenggaraan tugas seperti Pasal 5 ayat (1) pada uraian di atas, maka Dinas 

(Pendidikan dan Kebudayaan) memiliki fungsi yang meliputi:9 merumuskan 

kebijakan operasional/teknis bidang pendidikan dan kebudayaan; menyelenggarakan 

koordinasi, sosialisasi, fasilitasi implementasi pelaksanaan pembelajaran dan peserta 

didik, kelembagaan dan kemitraan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan 

kependidikan lintas kabupten/kota, pelayanan umum bidang kebudayaan serta 

menyelenggarakan perlindungan, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan; 

menyelenggarakan supervisi pengawasan, evaluasi dan mengendalikan pelaksanaan 

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, peserta didik dan 

pembangunan karakter tingkat provinsi; pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan 

dan pengembangan kebudayaan meliputi mengelola cagar budaya, mengelola 

museum provinsi, pembinaan jarah, melestarikan tradisi, membina komunitas dan 

lembaga adat, dan membinaan kesenian; mengelola urusan tugas pembantuan di 

bidang pendidikan dan kebudayaan; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya; pelayanan administrasi. 

 

 

  

 

 
8. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 30 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, Pasal 5 ayat (1) 

9. Ibid ayat (2) 

 



 
 

 
 

2.3. Tugas, Peranan dan Tujuan Penentuan Guru 

2.3.1. Tugas Guru 

Guru adalah suatu komponen paling penting di dalam dunia pendidikan, sebagai guru 

mempunyai peran pokok dan utama dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Demi 

terlaksananya pendidikan yang baik guru sebagai tenaga pendidik wajib mempunyai 

kualifikasi seperti yang menjadi standar atau ukuran dan telah disyahkan oleh 

pemerintah, dan dapat menguasai kompetensi pedagogik, profesionalisme, 

kepribadian dan kompetensi sosial  pengaturannya terdapat pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru. Selain tuntutan tersebut guru berkewajiban untuk menjalankan 

tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pendidikan. 

 

Penjelasan mengenai tugas guru terdapat pada Bab XI Pasal 39 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, mengenai: perencanaan 

pembelajaran; pelaksanaan kegiatan belajar yang berkualitas; penilaian dan 

pengevaluasian hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan siswa/murid; 

melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan tugas 

tambahan tidak lepas dari kegiatan utama yang sesuai; peningkatan dan 

pengembangan kualifikasi akademik dan kemampuan secara berkelanjutan. 

 



 
 

 
 

Penjelasan mengenai tugas guru secara terperinci  terdapat pada peraturan 

perundangan yang berlaku, diantaranya:10  

a) melakukan penyusunan kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan;  

b) melakukan penyusun silabus pembelajaran; penyusunan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP);  

c) melaksanakan kegiatan pembelajaran; melakukan penyusun alat ukur, 

membuat soal sesuai mata pelajaran;   

d) memberi nilai dan memberi evaluasi proses dan hasil belajar pada mata 

pelajaran di kelasnya;  

e) mengadakan analisis hasil penilaian pembelajaran; melaksanakan 

pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian 

dan evaluasi;  

f) melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung-

jawabnya (khusus guru kelas); 

g) menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar 

tingkat sekolah/madrasah dan nasional;  

h) membimbing guru pemula/guru baru dalam program induksi; membimbing 

peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran;  

i) melaksanakan pengembangan diri;  

j) melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; melakukan presentasi 

ilmiah. 

 

 
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 



 
 

 
 

Fungsi guru yang dimaksud di sini, juga sudah terdapat pada tugas guru yang telah 

diuraikan di atas, tetapi ada juga beberapa fungsi guru yang lain terkandung dalam 

peraturan perundangan, yakni:11 melakukan pemeliharaan serta memupuk persatuan 

dan kesatuan bangsa; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan 

kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; menciptakan suasana pendidikan 

yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; memelihara komitmen 

secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dapat memberi teladan dan 

mejaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang 

diberikan kepadanya.  

 

2.3.2. Peranan Guru 

Peranan seorang guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) antara 

lain: a) guru sebagai pendidik, tokoh, teladan serta identifikasi bagi para peserta didik 

yang di didiknya dan lingkungannya. Sebagai seorang pendidik wajib mempunyai 

rasa bertanggung jawab, mandiri, berwibawa, dan disiplin hingga bisa menjadi 

panutan bagi siswa didikannya. Guru sebagai pendidik seharusnya mempunyai ciri 

khas kemampuan pandai dalam bergaul dengan peserta didiknya, bersifat sabar, 

mempunyai sikap kasih sayang kepada siswa, bersikap periang (joyful teaching & 

learning), memberikan keteladan dalam bersikap, berperilaku, dan bertutur kata 

(bahasa), sesuai dengan tingkat perkembangan anak;12 b) guru sebagai pengajar, 

dituntut mampu membuat suatu hal menjadi jelas bagi siswa, bahkan terampil dalam 

pemecahan berbagai permasalahan; c) guru sebagai sumber belajar, menjadi sangat 

berhubungan dengan kompetensi guru dalam penguasaan materi pembelajaran, 

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 poin d dan e tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003  poin a, b, c Pasal 40 ayat (2) tentang Sistem Pendidikan Nasional 
12. Momon Sudarma, S.Pd., M.Si. Profesi Guru : Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci, Jakarta : Rajawali 

Pers, 2013, hlm. 135 

 

 

 



 
 

 
 

sehingga pada waktu murid menanyakan sesuatu hal, guru menjadi sigap dan tanggap 

dapat menjawab pertanyaan siswa dengan menggunakan bahasa yang dapat 

dimengerti; d) guru sebagai fasilitator, dapat memberikan pelayanan kepada siswa 

dengan cara yang mudah diterima dan dipahami semua materi pembelajaran, 

sehingga kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih efektif dan efisien; e) guru 

sebagai pembimbing, pembimbing perjalanan  dalam pendidikan dengan berdasarkan 

pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki dengan rasa bertanggung jawab demi  

kelancaran perjalanan tersebut; f) sebagai demonstrator, guru adalah memiliki 

peranan dengan memperlihatkan sikap yang  dapat menjadi inspirasi siswa dalam 

melaksanakan berbagai hal yang sama bahkan bias menjadi lebih baik; g) sebagai 

pengelola, guru mempunyai peranan dalam mengendalikan kondisi yang ada di dalam 

proses pembelajaran, harus mampu menciptakan keadaan kelas jadi lebih kondusif 

dan nyaman; h) guru sebagai penasehat, bagi siswa-siswanya dan bagi para orang tua, 

meskipun guru tidak mempunyai pelatihan khusus untuk menjadi penasehat;  i) 

sebagai inovator, guru mengartikan pengalaman yang diperolehnya di masa lalu ke 

dalam kehidupan yang lebih bermakna bagi siswa-siswa didikannya; j) sebagai 

pendorong motivator, guru mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

menumbuhkan motivasi serta semangat di dalam diri siswa dalam belajar; k) guru 

sebagai pelatih, proses pendidikan serta pembelajaran membutuhkan latihan 

keterampilan, dalam intelektual ataupun motorik, dalam hal ini guru akan bertindak 

sebagai pelatih dalam pengembangan keterampilan tersebut; i) sebagai elevator, 

setelah kegiatan belajar berlangsung, guru dapat melaksanakan evaluasi pada hasil 

yang telah dilakukan selama proses pembelajaran tersebut, mengevaluasi 



 
 

 
 

keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan, maupun evaluasi bagi keberhasilan guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.13  

 

2.3.3. Tujuan Penentuan Guru 

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.14  Dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, guru adalah 

komponen yang dapat menentukan keberhasilan dalam menyelenggarakan 

pendidikan. Maka dari itu guru harus baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Keberhasilan sekolah dalam memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas 

merupakan salah satu upaya dari kepala sekolah. Penentuan tenaga guru dilakukan 

oleh kepala sekolah bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan guru sesuai dengan 

kualifikasi, memiliki kemampuan serta dapat melakukan pekerjaan dengan baik, 

berkualitas, dan dapat mencapai visi, misi serta dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

Untuk mendayagunakan guru secara efektif dan efisien agar dapat mencapai hasil 

yang optimal, namun tetap dalam suasana yang menyenangkan.15 Kebutuhan guru 

dapat ditentukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk  sekarang dan masa 

depan.16 

 

 

 

 

13. https://dosenpsikologi.com 
14. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab I, Pasal1 ayat (1) 
15. Prof. Dr. H.E. Mulyasa, M.Pd., Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: PT 

Bumi Aksara 2012, Cet.2 hlm. 63 
16. Ibid hlm.64 

https://dosenpsikologi.com/

