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 Dosen FISIP Jurusan Sosiologi Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya, Magister Sains dalam 
bidang Sosiologi 

Masalah guru merupakan topik 

yang tidak pernah habis-habisnya dibahas 

dalam berbagai seminar, diskusi, dan 

workshop untuk mencari berbagai alternatif 

pemecahan terhadap berbagai persoalan 

berkaitan dengan guru. Berdasarkan 
sejumlah penelitian (Wardani, 2004). 

diyakini bahwa guru sebagai salah satu 

faktor dominan yang dapat menentukan 

tingkat keberhasilan siswa dalam 

melakukan proses transformasi ilmu 

pengetahuan. Dengan kata lain, guru 

merupakan ujung tombak dalam upaya 

peningkatan kualitas layanan dan hasil 

pendidikan. Karena itu, tidak berlebihan 

apabila pemerintah bersama masyarakat 

menaruh kepedulian besar terhadap 

berbagai aspek berkaitan dengan guru.  
Di antara masalah tersebut adalah: 

kurang memadainya kualifikasi dan kompe 

tensi guru, kurangnya tingkat kesejahteraan  

guru,  rendahnya  etos  kerja dan komitmen 

 

guru, dan kurangnya penghargaan masya-

rakat terhadap profesi guru. Selama ini 

guru dianggap sebagai profesi “buangan” 

yang terpaksa dijalani ketika seseorang 

tidak bisa menemukan pekerjaan lain yang 
“lebih baik”. Masyarakat menganggap 

pekerjaan guru tidak menjanjikan masa 

depan. Lebih ironis lagi, sebagian besar 

alumni perguruan tinggi, menganggap pro-

fesi guru hanyalah pekerjaan ”sambilan”, 

daripada sama sekali menganggur.  

Walaupun pemerintah bersama 

masyarakat telah melakukan berbagai   

upaya   perbaikan   profesi  guru, namun 

hingga saat ini berbagai dimensi persoalan 

guru ini tetap muncul sebagai masalah 

utama dunia pendidikan kita. Terlepas dari 
berbagai kelebihan dan kekurangan guru, 

kita harus menyadari, mengakui dan me-

nerima kondisi guru saat ini apa adanya. 

Saat ini, yang penting dilakukan adalah 

menyiapkan guru  yang benar-benar memi-  
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liki kualifikasi akademik dan kompetensi 

dengan memperhatikan kesejahteraan guru 

sehingga mutu pendidikan kita mengalami 

perbaikan secara signifikan. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD)  
tampaknya berusaha mengubah situasi guru 

dengan cara menuntut guru untuk bekerja 

secara profesional dan sebagai konsekuen-

sinya diberikan tunjangan profesi yang 

memadai. Artinya, UUGD memberikan 

angin segar bagi para guru karena peme-

rintah akan meningkatkan kesejahteraan 

guru, sekaligus mengembangkan profesi 

guru sejajar dengan profesi lain yang 

dianggap ”terhormat”.  

Namun, untuk mengubah profesi 

guru sejajar dengan profesi lain tidaklah 
semudah membalikkan telapak tangan, 

karena UUGD mengharuskan adanya 

sertifikasi guru. Pasal 1 butir (11) UUGD 

mengartikan sertifikasi sebagai proses 

pemberian sertifikat pendidik kepada guru 

dan dosen. Pemberian sertifikat pendidik 

ini dilakukan setelah seorang guru/dosen 

mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan 

lulus atau memenuhi mencapai standar 

minimal yang ditetapkan. Melalui serti-

fikasi guru, akan dipilah antara guru 
profesional yang berhak menerima tun-

jangan profesi dan guru tidak profesional 

yang tidak berhak menerima tunjangan 

profesi. Ketentuan ini berlaku bagi semua 

guru, swasta dan negeri.  

Di lihat dari sudut pandang 

pemerintah, sertifikasi dipandang sebagai 

bukti formal, pengakuan terhadap kom-

petensi seorang guru dalam menjalankan 

tugasnya. Guru haruslah seseorang yang 

memang memiliki kemampuan mengajar, 

lolos uji kompetensi, dan memiliki 
sertifikat profesi. Di lain pihak, banyak 

yang tidak menyetujui rencana sertifikasi 

dengan alasan perubahan kualitas guru sulit 

diharapkan, tanpa upaya merubah suasana 

lingkungan kerja guru yang birokratis dan 

cenderung mempersulit guru mengembang-

kan kompetensinya secara maksimal. 

Apalagi, profesi guru berbeda dengan 

profesi dokter dan pengacara yang relatif 

lebih mandiri, sementara profesi guru 

profesional sangat tergantung pada institusi 

pendidikan dimana ia bekerja.  

Tidak mengherankan, bila be-
lakangan ini masalah pro dan kontra 

terhadap persiapan pemberlakuan sertifi-

kasi guru terus menjadi wacana yang tidak 

habis-habisnya untuk diperbincangkan dan 

ditunggu-tunggu kehadirannya, bahkan 

kalau dihitung-hitung masalah sertifikasi 

guru mengalahkan kasus lumpur Lapindo 

di Sidoarjo, kasus korupsi, kasus banjir dan 

lain-lain. Sertifikasi guru pun menjadi 

bahasan yang muncul setiap hari di tengah-

tengah masyarakat akibat belum adanya 

peraturan pemerintah yang mengatur teknis 
operasional pelaksanaan sertifikasi guru. 

Di tengah kekosongan literatur 

yang membahas tentang sertifikasi guru, 

buku berjudul ”Mengenal Sertifikasi Guru 

di Indonesia” karya Muchlas Samani, dkk 

(2006) hadir untuk menjelaskan tentang 

sertifikasi guru dan rencana pelaksanaan-

nya. Buku ini bukan dimaksudkan untuk 

menghambat atau sebagai wujud sikap 

pesimis terhadap pelaksanaan program 

sertifikasi guru yang sedang gencar 
dipersiapkan dan diperbincangkan, melain-

kan untuk mengingatkan kembali (refleksi) 

berbagai pengalaman atau sejarah pe-

laksanaan dan upaya peningkatan kualitas 

guru yang sekaligus berfungsi sebagai 

sentilan agar kita dapat mawas diri dan 

berupaya memperkecil kemungkinan 

terjadinya kekeliruan dalam menentukan 

langkah yang akan ditempuh.  

Di samping itu, buku ini juga 

diharapkan dapat memberikan arahan 

bahwa sertifikasi guru selayaknya dijadi-
kan sebagai momen penting dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan, melalui 

peningkatan mutu guru yang sekaligus 

dibarengi dengan peningkatan kesejahtera-

annya. Artinya,  sertifikasi guru yang akan 

dilaksanakan jangan hanya sebagai pe-

nanda dan rame-rame dalam meningkat-
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kan kesejahteraan guru secara material, 

tetapi tidak dibarengi dengan meningkat-

nya kualitas guru, kualitas pembelajaran, 

dan kualitas hasil belajar. 

Dalam Bab 1 dan Bab 3 di-

kemukakan bahwa UUGD mensyaratkan 
setiap guru sebagai agen pembelajaran 

harus memenuhi tiga hal, yaitu: kualifikasi 

akademik, kompetensi, dan sertifikat  

pendidik.  

Kualifikasi akademik adalah 

kualifikasi pendidikan minimal seorang 

guru yaitu S1/DIV. Syarat kualifikasi 

minimal akademik ini berlaku bagi setiap 

calon guru dan atau yang sudah menjadi 

guru. Karena itu, bagi guru yang sudah 

bertugas atau telah memiliki pengalaman 

mengajar, pemerintah memberikan jangka 
waktu 10 tahun untuk meningkatkan 

kualifikasi akademiknya ke jenjang 

S1/DIV, sebelum yang bersangkutan  

mengikuti sertifikasi. 

Kompetensi adalah kemampuan 

minimal seorang guru sebagai agen 

pembelajaran. Kompetensi guru dibagi 

menjadi empat kategori, yaitu kompetensi 

ke-pribadian, pedagogik, profesional, dan 

sosial.  Kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan kepribadian seorang guru yang 
mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia. Kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan potensi yang 

dimilikinya. Kompetensi sosial adalah 

kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, 
sesama pendidik, orang tua, dan 

masyarakat sekitar. Kompetensi profesi-

onal adalah kemampuan guru terhadap 

penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam yang memungkinkan 

guru dapat membimbing peserta didik 

sesuai standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).  

Penilaian dan pengakuan kompe-

tensi guru dilakukan melalui uji kompeten-

si. Uji kompetensi terdiri atas dua bagian, 

yaitu ujian tertulis, dan ujian kinerja. Ujian 
tertulis dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan substansial para guru tentang 

masalah yang berhubungan dengan pendi-

dikan dan bidang studi yang diajarkan 

selama ini. Uji kinerja berfungsi untuk 

menilai penguasaan secara terintegrasi 

kompetensi guru dalam mengelola pem-

belajaran yang merupakan representasi 

kompetensi guru sebagai agen pembela-

jaran di sekolah. Selain dua bentuk uji 

kompetensi tersebut, setiap guru peserta 

sertifikasi juga diminta untuk menyusun 
self appraisal dan portofolio. Self appraisal 

berupa laporan diri tentang pengalaman 

dan perestasi yang dicapai dalam beberapa 

interval waktu tertentu (beberapa tahun 

terakhir misalnya lima tahun terakhir), 

sedangkan portofolio adalah bukti-bukti 

dari beberapa pengalaman dan perestasi 

yang dilaporkan dalam jangka waktu 

tertentu pula. 

Apabila seorang guru telah di-

nyatakan lulus atau mencapai standar mini-
mal hasil dari setiap jenis ujian tersebut, 

yang bersangkutan berhak mendapatkan 

„Sertifikat Pendidik“ sebagai bukti bahwa 

yang bersangkutan telah memiliki kualifi-

kasi pendidikan minimum dan menguasai 

kompetensi sebagai guru.  

  Bagi guru yang telah memenuhi 

kualifikasi S-1/D4 dan telah memiliki 

pengalaman mengajar dapat langsung men-

daftar untuk mengikuti ujian sertifikasi. 

Sedangkan bagi calon guru, sertifikasi bisa 

diikuti setelah yang bersangkutan menye-
lesaikan Pendidikan Profesi. Hal ini sesuai 

dengan amanat pasal 10 UUGD dan pasal 

15 UUSPN yang menyatakan bahwa untuk 

menjadi guru di Indonesia tidak cukup 

hanya berpendidikan S1/D4, tetapi harus 

menempuh dan lulus program pendidikan 

profesi. 
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Menurut UU. No. 20/2003 pasal 

15 (penjelasan) dan pasal 29 ayat (1 dan 2), 

pendidikan profesi adalah pPendidikan 

kedinasan pada jenjang pendidikan tinggi 

setelah program sarjana yang bertujuan 

“mempersiapkan peserta didik untuk 
memiliki pekerjaan dengan persyaratan 

keahlian khusus”, atau “me-ningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dalam 

pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai 

dan calon pegawai negeri suatu departemen 

atau lembaga pemerintah nondepartemen”; 

atau menurut UU. No.14/ 2005 pendidikan 

profesi dimaksudkan untuk memperoleh 

pengakuan “keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu 

atau norma tertentu” (pasal 1 ayat 4). 

Keharusan guru menempuh 
pendidikan profesi ini sebenarnya meng-

isyaratkan bahwa profesi guru disamakan 

dengan profesi lain yang sudah mapan, 

misalnya profesi dokter, notaris, psikolog, 

dan akuntan. Tetapi profesi guru memiliki 

perbedaan yang secara signifikan dengan 

berbagai profesi yang sudah mapan. 

Perbedaan tersebut dapat diamati dari 

sumber siswa yang akan mengikuti profesi 

guru ternyata tidak saja dari lulusan ilmu 

pendidikan tetapi juga dari pendidikan 
umum seperti pertanian, hukum dan 

sebagainya.  

 Walaupun UUGD sudah memberi 

kan penjelasan yang cukup gamblang, 

namun dalam implementasinya tidaklah 

semudah membalikkan telapak tangan 

karena berbagai tantangan tentu masih 

banyak yang perlu dilewati baik oleh 

pemerintah sendiri maupun guru. Bab 5 

buku ini menjelaskan beberapa tantangan 

yang dihadapi pemerintah dalam implemen 

tasi sertifikasi guru.  

Pertama, perguruan tinggi yang 

membuka program pendidikan profesi 

guru, hingga saat ini belum ada di 

Indonesia. Jika pendidikan profesi guru 

belum ada,  berarti lulusan profesi guru ini 

belum ada hingga sekarang dan itu berarti 

belum ada guru yang memenuhi per-

syaratan sesuai tuntutan UUGD. Dengan 

demikian hingga saat ini belum ada guru 

yang dapat mengikuti ujian sertifikasi.  

Kedua, ketidaksesuaian kualifikasi 

akademik minimal S1/D4 dengan mata 

pelajaran yang dibina oleh guru di sekolah. 
Sampai saat ini, masih banyak guru yang 

memiliki latar belakang bidang keilmuan 

yang berbeda dengan mata pelajaran yang 

diajarkan. Misalnya, guru yang berlatar 

belakang bidang studi hukum mengajar di 

SD. Bila merujuk kepada UUGD, golongan 

guru ini tidak dapat mengikuti uji 

sertifikasi.  

Ketiga, banyaknya jumlah guru 

yang belum memiliki kualifikasi akademik 

minimal S1/D4. Kelompok guru tersebut 

tentunya harus menempuh S1/D4 agar 
dapat mengikuti ujian sertifikasi. Hingga 

saat ini Pemerintah memang belum 

menetapkan/menunjuk LPTK mana yang 

diberi tugas untuk menyelenggarakan 

Program Sertifikasi Guru. Namun dalam 

buku ini juga dikemukakan bahwa di tanah 

air kita, saat ini memiliki 12 Universitas 

Negeri mantan IKIP Negeri dan sejumlah 

FKIP Negeri maupun Swasta, jika 

diasumsikan terdapat 40 LPTK yang layak 

(saat ini banyak yang mutunya kurang 

baik) untuk menyelenggarakan program 

kualifikasi tersebut dan setiap LPTK rata-

rata mampu  menerima 1.000 orang per 

tahun, maka hanya tersedia kursi 40.000 

orang per tahun. Karena itu, menurut para 

penulis buku, Pemerintah Republik 

Indonesia memandang perlu untuk 

melibatkan ”Universitas Terbuka” dalam 

pengelolaan Program Sertifikasi Guru. 

Sehingga daya tampung akan meningkat 

1,5 kali sehingga menjadi 60.000 per tahun. 

Itu pun  ternyata masih diperlukan waktu 
sekitar 27,4 tahun untuk menuntaskan 

program tersebut. 

Keempat, waktu untuk melakukan 

sertifikasi. Jika semua guru harus 

mengikuti sertifikasi dan harus tuntas 

dalam waktu 10 tahun sejak diundangkan, 

berarti setiap tahun akan ada 230.000 guru 



Didaktika, Vol.2 No.1 Maret 2007: 272—277 

 276 

yang harus mengikuti uji sertifikasi. Ujian 

tulis mungkin dapat dilaksanakan secara 

massal sehingga waktu yang dibutuhkan 

serta mengelolanya relatif menjadi lebih 

mudah. Namun untuk ujian kinerja yang 

mengharuskan setiap peserta diuji satu per 
satu dan diobservasi oleh minimal 2 (dua) 

pengamat, maka waktu tampaknya akan 

menjadi kendala serius.  

 Kelima, tingginya keinginan pihak 

lembaga-lembaga tertentu untuk menjadi 

pelaksana sertifikasi. Ada pemahaman 

yang berbeda dalam menafsirkan isi 

UUGD yang menyebutkan pelaksana 

sertifikasi adalah LPTK terakreditasi yang 

ditunjuk oleh pemerintah. Mengacu kepada 

UUGD tersebut, sebagian orang beranggap 

an bahwa sertifikasi dapat dilaksanakan 
oleh profesi lain yang dilaksanakan oleh 

organisasi profesi maupun lembaga 

sertifikasi mandiri. Adanya beberapa tafsir 

tersebut, menyebabkan banyak pihak 

merasa memiliki kompetensi dan kewe-

nangan untuk melaksanakan sertifikasi 

guru. Keinginan untuk terlibat dalam 

pelaksanaan sertifikasi guru ini didorong 

oleh tingginya keinginan sebagian besar 

guru untuk memiliki sertifikasi pendidik 

sehingga program sertifikasi diyakini akan 
kebanjiaran peminat. Bukan sesuatu hal 

yang mustahil, nantinya apabila ada guru 

yang berani membayar mahal untuk 

memperoleh sertifikasi pendidik dan 

keadaan seperti ini akan dapat mendorong 

munculnya lembaga-lembaga pengobral 

sertifikasi pendidik (hal : 103).  

 Keenam, reaksi masyarakat ketika 

terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. 

Kalangan guru memiliki harapan yang 

sangat besar terhadap pelaksanaan serti-

fikasi. Jadi bila pelaksanaannya tidak 
berjalan dengan cepat seperti yang 

diharapkan atau ternyata banyak yang 

dinyatakan tidak lulus, sangat mungkin 

akan menimbulkan reaksi yang tidak 

proporsional. Akibat dari itu, dikhawa-

tirkan akan muncul kasak-kusuk bagaimana 

caranya agar guru dapat mendapatkan 

kemudahan memperoleh sertifikat di 

kalangan guru. Fenomena terakhir ini perlu 

segara diantisipasi agar tidak menjadi 

gejolak sosial di masyarakat nantinya.  

Sementara itu, dikemukakan pula 

bahwa guru pun menghadapi tantangan 
yang tidak ringan agar lulus dari lubang 

jarum sertifikasi. Guru kembali mendapat 

ujian berat karena jalan panjang untuk 

memperoleh sertifikasi ini ternyata masih 

banyak yang mesti dilewati. Buku ini 

menjelaskan 3 (tiga) tantangan yang harus 

dihadapi oleh guru.  

Pertama, faktor lupa akibat lama 

tidak digunakan. Seorang guru yang sudah 

lama mengajar seringkali sudah lupa materi 

kuliah atau materi di luar yang diajarkan 

sehari-hari. Padahal soal dalam sertifikasi 
nantinya didasarkan pada materi selevel 

S1/D4, khususnya yang memayungi atau 

terkait erat dengan materi ajar di sekolah. 

Kedua, rutinitas dalam bekerja sehingga 

tidak sempat mengikuti perkem-bangan 

pengetahauan, khususnya di bidang ilmu 

yang ditekuninya. Soal yang disusun pasti 

mengikuti perkembangan konsep/teori 

yang mutahir dalam bidangnya. Seorang 

guru yang tidak sempat mengikuti 

perkuliahan dengan materi pengetahuan 
yang mutakhir, maka sangat mungkin akan 

mengalami kesulitan ketika dihadapkan 

pada soal-soal yang terkait dengan teori 

mutakhir. Ketiga, guru tidak terbiasa 

menyimpan dokumen hasil kerja guru 

selama bertugas secara rapi. Padahal salah 

satu komponen penilaian uji sertifikasi 

adalah menyusun self appraisal yang 

dilengkapi dengan bukti-bukti portopolio.  

 Secara umum buku ini meski telah 

mengungkapkan banyak fakta dan 

pemikiran tentang pentingnya sertifikasi 
guru dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan dan kesejahteraan guru, namun 

secara operasional belum lengkap karena 

kepastian pelaksanaan sertifikasi belum 

dibahas secara mendalam. Hal ini berkaitan 

dengan sampai masa penulisan buku ini 

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
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tentang Guru yang di dalamnya memuat 

pelaksanaan sertifikasi guru, belum 

disahkan oleh pemerintah.  

Namun demikian sebagai usaha 

untuk memperkenalkan sertifikasi guru di 

Indonesia, buku ini telah memiliki landasan 
keilmuan dan informasi tentang kecende-

rungan mutakhir yang terjadi dalam 

penyusunan RPP tentang Guru, sehingga 

para pembaca dapat memahami sertifikasi 

guru secara utuh dan bagi yang ber-

kepentingan dapat menyiapkan diri dengan 

baik.  

Pada bagian akhir, buku ini juga 

dilengkapi dengan contoh-contoh instru-

men yang akan digunakan dalam uji 

sertifikasi guru nantinya, di antaranya 

adalah: Instrumen Penilaian Kinerja Guru 

(IPKG-1) untuk menilai kemampuan guru 

dalam merencanakan pembelajaran; Instru-

men Penilaian Kinerja Guru (IPKG-2) 
untuk menilai kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran; format self-

appraisal; dan portofolio. 

Surabaya, 14-02-07 

 

 

 


