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Tak berlebihan bila dikatakan bahwa awal 

tahun 2000 merupakan awal tahun keemasan (the 
golden year) bagi dunia pendidikan nasional. 
Betapa tidak, karena pemerintah semakin 
menunjukkan komitmennya untuk melakukan 
rekonstruksi  dan pembaharuan di dalam berbagai 
sub sistem pendidikan nasional.  

Pembaharuan sistem pendidikan nasional 
dimulai dengan perubahan UU no. 2/1989 dengan 
UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, penetapan PP no. 19/2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan dan UU no. 14/2005 
tentang Guru dan Dosen sebagai peraturan baru 
dalam sistem pendidikan nasional. 

Salah satu aspek penting dari substansi 
perubahan di dalam ketiga peraturan di atas, 
adalah “peningkatan keprofesionalan 
pendidik/guru” atau “peningkatan status guru 
sebagai profesi” dalam rangka peningkatan mutu 
pendidikan secara berkelanjutan. Untuk mencapai 
sasaran tersebut, pemerintah melaksanakan dua 
program yang dilaksanakan secara simultan, yaitu 
peningkatan kualifikasi pendidikan guru minimal 
pada jenjang S1/D.IV, dan Sertifikasi Pendidik.  

Tulisan ini akan hanya akan difokuskan 
pada program sertifikasi pendidik, karena 
program ini penulis pandang sebagai “program 
utama” yang bersifat integratif dan komprehensif 
dari seluruh komponen peningkatan status, 
kualifikasi dan kualitas profesionalitas guru 
sebagai profesi, sejak yang bersangkutan diangkat 
sebagai guru. Tulisan ini dimaksudkan sebagai 
refleksi profesional terhadap pelaksanaan 
sertifikasi pendidik/guru, dengan harapan bisa 
dijadikan sebagai bahan pemikiran dan 
penyadaran kepada para guru, khususnya di 
kabupaten Pamekasan terhadap makna sertifikasi 
bagi peningkatan status dan kualitas ke-guru-
annya sebagai profesi. 
 

Dasar dan Implementasi Sertifikasi 
Berdasarkan ketiga ketentuan yuridis-

formal di atas, setiap pendidik harus mengikuti 
sertifikasi pendidik yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi yang memiliki program 
pengadaan tenaga kependidikan yang 
terakreditasi, untuk memperoleh sertifikat 
pendidik sebagai bentuk pengakuan formal atas 
kewenangan mengajarnya. Keharusan kesertaan 
setiap pendidik dalam sertifikasi hanya apabila 
yang bersangkutan telah memiliki kualifikasi 

pendidikan minimal S1/D.IV. Program sertifikasi 
ini juga sudah harus dilaksanakan pada tahun 
2006.  

Di sisi lain, bila kita kaji ketiga peraturan 
di atas, petunjuk teknis dan pelaksanaan program 
sertifikasi pendidik belum diatur lebih lanjut. 
Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam 
Pasal 11 UU no. 14/ 2005 tentang Guru dan Dosen 
hingga sekarang pun belum terbit, sehingga ada 
kekosongan peraturan mengenai pelaksanaan 
sertifikasi. Oleh sebab itu, berdasarkan 
pertimbangan bahwa tugas pemerintahan dalam 
program sertifikasi bagi guru tidak boleh berhenti 
dengan alasan belum ditetapkannya peraturan 
pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan 
sertifikasi bagi guru, maka pemerintah 
(Mendiknas) menetapkan Permendiknas no. 
18/2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam 
Jabatan sebagai dasar hukum pelaksanaannya. 

Sejak penetapan Permendiknas no. 
18/2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam 
Jabatan, hingga tahun ini sertifikasi telah 
dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama tahun 
2006, namun pelaksanaannya tertunda karena 
belum ada landasan hukumnya, dan baru 
dilaksanakan awal tahun 2007. Tahap kedua 
dilaksanakan pertengahan tahun 2007.  

Berdasarkan data Direktorat Profesi 
Pendidik Depdiknas, kuota nasional sertifikasi 
tahun 2006 sebanyak 20.000 guru, dan tahun 2007 
sebanyak 170.450 guru. Dari kuota nasional 
tersebut, provinsi Jawa Timur memperoleh kuota 
5.904 guru (tahun 2006) dan 23.721 guru (tahun 
2007). Sementara dari total kuota Jawa Timur 
tersebut, untuk tahun 2006 Kabupaten Pamekasan 
memperoleh kuota sebanyak 70 (1,2%) guru  dan 
untuk tahun 2007 sebanyak 617 (2,6%) guru.  

Berdasarkan hasil penilaian portofolio oleh 
PT Penyelenggara Sertifikasi Rayon 14 (tim 
Unesa), jumlah peserta sertifikasi dari kabupaten 
Pamekasan yang dinyatakan lulus untuk kuota 
tahun 2006 sebanyak 42 (60%) guru  dan untuk 
kuota tahun 2007 sebanyak 291 (47%) guru. 
Menurut Rektor Unesa Haris Supratno, dalam dua 
tahapan penilaian sertifikasi tersebut, hanya 
ditetapkan dua kriteria, yaitu ”guru yang lulus 
sertifikasi dan yang tidak lulus harus mengikuti 
diklat. Semua guru yang lulus akan memperoleh 
sertifikat pendidikan dan mereka tidak lulus harus 
mengikuti diklat, karena nilai yang dicapai berada 
di kisaran angka 800 ke bawah” 
(www.unesa.ac.id).  
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Hasil sertifikasi kabupaten Pamekasan 
untuk kuota tahun 2006 di atas memang kurang 
menggembirakan, apalagi kuota tahun 2007 yang 
mengalami penurunan tingkat kelulusan sebesar 
13%. Dibandingkan dengan persentase kelulusan 
sertifikasi tingkat Rayon 14 Unesa (61,8%) 
persentase kelulusan peserta sertifikasi kabupaten 
Pamekasan untuk kuota 2006 tersebut hanya 
selisih sedikit di bawahnya, dan jika dibandingkan 
dengan persentase kelulusan kota Surabaya 
(35,9%) tingkat kelulusan peserta sertifikasi 
kabupaten Pamekasan, jauh di atasnya. Sementara 
persentase kelulusan peserta sertifikasi Rayon 14 
untuk kuota tahun 2007 belum diperoleh informasi 
pasti. 

Sekalipun tidak ada ketentuan berapa 
persen minimal tingkat kelulusan ideal, namun 
secara kuantitatif maupun kualitatif, hasil 
sertifikasi kabupaten Pamekasan di atas bisa 
dikatakan “kurang berhasil” dan tentu jauh dari 
harapan para guru dan pandega pendidikan. 
Terhadap hasil dua tahapan sertifikasi di atas 
tentu melahirkan beragam interpretasi. Namun 
yang jelas, kualitas profesionalitas dan status 
keprofesian para guru di kabupaten Pamekasan 
“patut dan layak dipersoalkan”. Hanya saja, kita 
pun tidak bisa memastikan pada aspek/komponen 
mana kualitas profesionalitas dan status 
keprofesian mereka yang “kurang”. Padahal ini 
sangat penting untuk mengetahui “akuntabilitas 
profesi” dari para guru di daerah ini sebagai 
bentuk pertanggungjawaban para guru terhadap 
publik Pamekasan sebagai pengguna jasa layanan 
profesi mereka.  

Dalam perspektif akuntabilitas publik—
setidak-tidaknya dalam refleksi profesional 
penulis--kekurangberhasilan sertifikasi kali ini, 
sesungguhnya bukan menjadi “kekecewaan atau 
kekesalan” dari para guru dan pandega 
pendidikan di Pamekasan, melainkan lebih 
merupakan kekecewaan dan kekesalan dari publik 
Pamekasan sebagai pengguna jasa layanan profesi 
mereka. Karena hasil sertifikasi ini 
mengindikasikan bahwa kualitas profesionalitas 
dan status keprofesian para guru di kabupaten 
Pamekasan sebagai pemberi jasa layanan 
kependidikan kepada seluruh publik di daerah ini 
belum sepenuhnya sesuai dengan “standar 
layanan profesi” yang ditetapkan untuk 
mendapatkan penaakuan formal dalam bentuk 
sertifikat pendidik. 

Selain itu, mencermati hasil dua kali 
tahapan sertifikasi kabupaten Pamekasan di atas, 
ada beberapa hal yang perlu dijadikan bahan 

refleksi profesional khususnya oleh setiap insan 
guru yang telah dinyatakan “lulus uji 
kompetensi”, juga bagi guru yang untuk 
“sementara waktu” belum lulus, dan para guru 
yang pada tahun-tahun berikutnya akan menjadi 
calon peserta sertifikasi.  
 

Makna Sertifikasi dan Sertifikat Pendidik 
Menapaktilasi kebijakan pemerintah 

tentang peningkatan keprofesionalan 
pendidik/guru atau peningkatan status guru 
sebagai profesi di Republik ini, sertifikasi pendidik 
jelas bukan yang pertama, dan tentu pula bukan 
yang terakhir. Bila demikian, apa hal baru yang 
termuat di dalam sertifikasi pendidik 
dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan 
sebelumnya?  

Bila kita cermati, secara substantif 
penilaian di dalam sertifikasi pendidik bersifat 
menyeluruh, mencakup semua aspek atau 
komponen keprofesian guru secara terintegrasi. 
Tidak hanya aspek pendidikan, pembelajaran, dan 
pengembangan profesi seperti yang berlaku 
sebelumnya. Penilaian di dalam sertifikasi 
pendidik mencakup 10 aspek, yakni: kepemilikan 
kualifikasi akademik, kesertaan pendidikan dan 
pelatihan, pengalaman mengajar, melakukan 
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 
prestasi akademik yang diraih, hasil karya 
pengembangan profesi, keikutsertaan dalam 
forum ilmiah, pengalaman menjadi pengurus 
organisasi di bidang kependidikan dan sosial, 
penghargaan yang relevan dengan bidang 
pendidikan pernah diperoleh, juga hasil penilaian 
dari atasan dan pengawas.  

Kesepuluh komponen keprofesian guru 
tersebut diintegrasikan ke dalam sebuah dokumen 
portofolio profesional, sebagai satu-satunya 
instrumen bagi para assesor dari PT 
penyelenggara sertifikasi untuk melakukan 
penilaian atas pengalaman berkarya/prestasi yang 
dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai 
guru dalam interval waktu tertentu. Dari hasil 
penilaian portofolio inilah kemudian ditetapkan 
apakah seorang guru/pendidik layak dan berhak 
mendapatkan ”sertifikat pendidik”.  

Dengan kata lain, sertifikat pendidik ini 
memberikan makna profesional kepada 
pemiliknya sebagai pengakuan formal bahwa 
dirinya layak, berhak, dan berwenang: (1) menjadi 
sosok guru/pendidik dengan kepemilikan 
pengalaman, karya, dan prestasi profesional yang 
memadai; (2) menyandang jabatan guru sebagai 
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profesi, dengan peran utama sebagai agen 
pembelajaran; dan (3) sebagai guru yang kompeten, 
baik dilihat dari sisi kepribadian, pedagogik, 
profesional, maupun sosial. 

Karenanya, sebuah dokumen portofolio 
profesional sesungguhnya tidak hanya sebatas 
sebagai kumpulan ”dokumen tercetak” (printed 
documents) dari seorang guru. Lebih dari itu, 
portofolio haruslah benar-benar merupakan ”a 
really projection on the teacher professional experiences, 
works, and achivements as a profession and as an agent 
of learning at school”. Dengan makna seperti itu, 
pendokumentasian sebuah portofolio profesional 
hakikatnya hanya dilakukan apabila seorang guru 
telah benar-benar memiliki pengalaman, karya, 
dan prestasi “terbaik” di dalam menjalankan 
perannya sebagai agen pembelajaran di sekolah. 
Bila tidak, sertifikasi dan sertifikat pendidik yang 
diperoleh tidak lebih dari sekedar “selembar 
kertas” yang tak memiliki makna apapun bagi 
pemegangnya dan bagi upaya peningkatan 
keprofesionalan atau status ke-guru-annya sebagai 
profesi di dalam memberikan layanan ahli 
(expertise services) kepada siswa, sejawat, organisasi 
profesi, dan/atau masyarakat yang menjadi klien 
dan mitranya. Pada akhirnya, sertifikasi pendidik 
tersebut juga tidak akan berdampak apapun 
terhadap peningkatan mutu pendidikan secara 
berkelanjutan, yang dari waktu ke waktu telah 
diupayakan oleh bangsa ini.  

Dalam kaitan ini, kepemilikan “kesadaran, 
kejujuran dan komitmen profesional” merupakan 
syarat mutlak atau conditio sine qua non bagi 
terciptanya sebuah portofolio profesional dari 
seorang guru. Sudahkah para guru calon peserta 
dan/atau peserta sertifikasi—yang lulus atau 
belum lulus—memilikinya??? Pertanyaan reflektif 
ini amat penting diajukan, karena beberapa hal 
yang sempat penulis cermati dari pelaksanaan 
sertifikasi seperti berikut.  

 

Dokumen Portofolio sebagai Dasar 
Sertifikasi 

Kalau kita kaji berbagai pedoman 
pelaksanaan sertifikasi dan berdasarkan 
pengalaman penulis berinteraksi dengan para 
peserta sertifikasi di kabupaten Pamekasan, sangat 
sulit rasanya hanya dengan instrumen portofolio 
seperti itu bisa menilai dan menjangkau “di luar 
batas apa yang terdokumentasi”. Apalagi sampai 
menembuas ruang dokumentasi kesadaran, 
kejujuran dan komitmen profesional dari para 

peserta sertifikasi, yang bagi siapapun assesornya 
merupakan “hidden area”.  

Tanpa kehadiran para assesor ke 
lapangan/sekolah dari masing-masing peserta 
sertifikasi untuk melakukan audisi, interviu, 
observasi, dan/atau semacamnya terhadap “unjuk 
kerja nyata” (real performance) mereka di 
lapangan/sekolah masing-masing, bisa dipastikan 
relung-relung di dalam wilayah kesadaran, 
kejujuran dan komitmen profesional masing-
masing peserta tidak akan terdokumentasi.  

Ketidakhadiran para assesor di lapangan, 
jelas tidak memungkinkan mereka untuk 
mengetahui kemungkinan adanya kesalahan-
kesalahan praktik (mal-practices) yang dilakukan 
oleh para guru dalam melakukan perencanaan, 
pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran di 
kelas/sekolah, yang sesungguhnya menjadi tugas 
dan kewajiban utama profesi guru sebagai agen 
pembelajaran. Berbagai aspek pembelajaran yang 
telah dinilai oleh para assesor dari dokumen 
portofolio tak dapat diadakan “cross-check” dengan 
realitas di lapangan. Aspek inilah yang penulis 
anggap sebagai salah satu titik lemah dalam sistem 
sertifikasi pendidik saat ini.  

Berkenaan dengan hasil karya 
pengembangan profesi ini misalnya, para assesor 
tentu sangat sulit memastikan otentisitas dan 
orisinalitas hasil karya para guru, semata-mata 
hanya melalui penilaian dokumen portofolio. 
Berkaca pada pengalaman sebagai tim penilai 
Karya Tulis Ilmiah tingkat Provinsi Jawa Timur 
dalam rangka kenaikan pangkat/jabatan guru dari 
golongan IV/a ke IV/b, penulis menemukan 
adanya kepekatan praktik manipulasi, 
plagiarisme, dan non-etis dalam pembuatan KTI. 
Berbagai bentuk praktik kontra-profesional seperti 
itu, ternyata tidak hanya terjadi di lingkup 
kecamatan dan kabupaten, melainkan telah 
membentuk semacam “regional networking” di 
antara para “penjahit KTI” hingga lingkup 
provinsi. Apabila hal demikian juga terjadi dalam 
sertifikasi, penulis tidak yakin bahwa sistem 
portofolio profesional yang kini berlaku bisa 
sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. 
Marilah kita bertanya pada diri kita masing-
masing, “apakah dalam penyusunan komponen-
komponen portofolio profesional, kita telah 
melakukan praktik-praktik seperti itu?” 

Dalam kasus ini, kita mungkin 
berasionalisasi “bukankah semua dokumen 
portofolio profesional telah dilegalisasi oleh atasan 
langsung/pengawas” dan “tidakkah juga di dalam 
komponen portofolio profesional terdapat 
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penilaian oleh atasan langsung/pengawas?” 
Rasionalisasi semacam itu tidaklah salah sama 
sekali. Mari, kita bersama-sama melakukan refleksi 
profesional atas kedua rasionalisasi tadi 
berdasarkan kesadaran, kejujuran dan komitmen 
profesional masing-masing.  

Dalam kasus pertama, legalisasi bermakna 
pengakuan resmi/legal dari atasan 
langsung/pengawas atas kesahihan atau validitas 
dokumen portofolio profesional. Secara normatif-
profesional, legalisasi baru dianggap sah, sahih, 
atau valid, sejauh seorang atasan 
langsung/pengawas, berdasarkan “tata 
dokumentasi/administrasi institusi” yang 
dimiliki, membenarkan secara nyata bahwa 
seorang guru/kepala sekolah bawahannya telah 
memiliki pengalaman, karya, prestasi profesional 
terbaik sebagaimana telah didokumentasikan di 
dalam portofolio profesionalnya.  

Pertanyaan reflektif terhadap kasus ini 
adalah, “apakah atasan langsung/pengawas yang 
melegalisasi portofolio profesional benar-benar 
didasarkan pada “track records” dari tata 
dokumentasi/administrasi institusi yang 
dimiliki?” Pertanyaan reflektif ini tentu tidak 
penulis maksudkan untuk meragukan atau 
menyangsikan—apalagi menafikan—legalitas 
yang telah diberikan. Pertanyaan reflektif ini 
semata-mata untuk keperluan refleksi profesional 
bagi para atasan langsung/pengawas dari setiap 
guru peserta sertifikasi. Dengan penuh kesadaran, 
kejujuran dan komitmen profesional, “apakah para 
atasan langsung/pengawas telah memiliki dan 
mengembangkan sebuah sistem 
dokumentasi/administrasi institusi yang mampu 
meng-coverage setiap pengalaman, karya, prestasi 
profesional terbaik yang telah dihasilkan oleh para 
guru bawahannya dari waktu ke waktu secara 
berkesinambungan sebagai dasar untuk 
memberikan legalisasi?”  

Dalam kasus kedua, penilaian oleh atasan 
langsung/pengawas menggunakan instrumen 
penilaian pelaksanaan pembelajaran oleh guru 
(peer assessment). Pertanyaan reflektif yang bisa 
diajukan adalah, dengan penuh kesadaran, 
kejujuran dan komitmen profesional, “apakah 
atasan langsung/pengawas sudah familiar dengan 
instrumen penilaian tersebut dan terbiasa 
menggunakannya dalam kesehariannya terhadap 
guru?”; “adakah frekuensi penilaian sudah 
memadai untuk memberikan pertimbangan 
profesional?”; “bagaimana atasan 
langsung/pengawas memberikan skor tertentu 
berdasarkan interpretasi dan pertimbangan 

profesionalnya sesuai dengan kriteria yang ada?” 
Ketiga pertanyaan reflektif tadi saling berkaitan 
bagi tercapainya hasil penilaian profesional dari 
seorang atasan langsung/pengawas atas kinerja 
guru bawahannya. Seperti pada kasus pertama, 
pertanyaan reflektif ini semata-mata untuk 
keperluan refleksi profesional bagi para atasan 
langsung/pengawas dari setiap guru peserta 
sertifikasi dalam melakukan peer assessment. 

 

Standarisasi Ijazah (Kualifikasi 
Akademik) 

Komponen kedua dari sertifikasi 
pendidikan yang menurut refleksi profesional 
penulis merupakan sebuah “rumpang”, adalah 
penilaian terhadap portofolio kualifikasi akademik 
guru. Di dalam berbagai aturan dan panduan 
sertifikasi dan naskah perangkat portofolio, sama 
sekali tidak ditegaskan klasifikasi ijazah yang 
dinyatakan sah dan bisa dijadikan bukti fisik 
berdasarkan status perguruan tinggi yang 
mengeluarkan (apakah cukup hanya perguruan 
tinggi yang memperoleh ijin penyelenggaraan 
dan/atau yang sudah terakreditasi). Di dalam 
aturan dan panduan sertifikasi, hanya disebutkan 
bahwa kualifikasi akademik yaitu tingkat 
pendidikan formal yang telah dicapai sampai 
dengan guru mengikuti sertifikasi, baik 
pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun 
nongelar (D4 atau Post Graduate diploma), baik di 
dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang 
terkait dengan komponen  ini dapat berupa ijazah 
atau sertifikat diploma atau sertifikat keahlian 
dengan ketentuan: (1) relevan dengan jenis, 
jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat 
penugasan; (2) sesuai dengan ketentuan 
perundangan yang berlaku tentang pendidikan 
tinggi. 

Ketidaktegasan dan ketidakjelasan aturan 
tentang “kelayakan dan keabsahan” ijazah sebagai 
portofolio kualifikasi akademik ini, tidak saja 
menimbulkan ketakpastian dan fitnah bagi publik 
luas, melainkan juga merupakan titik lemah proses 
sertifikasi. Seperti diakui oleh Dr Rahmat Wahab, 
Kepala Pelaksana Ujian Sertifikasi Guru dan 
Dosen (KPUSGD) Rayon 11 DIY – Jateng, bahwa 
“dari pengamatan ujian lalu banyak ijazah S1 dari 
para guru di DIY dan Jateng ini yang sebenarnya 
belum terakreditasi. Tapi ya bagaimana lagi wong 
dari pusat aturannya cuma ijazah S1 tanpa 
penjelasan detail kok. Ya tetap kita sertifikasi. Nah 
sambil menunggu sikap dari Dirjen Dikti ke 
Diknas sertifikasi tetap jalan terus”.  
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 Tentang kasus ”ijazah aspal” 
(dikeluarkan oleh PT yang tidak berhak karena 
tidak memiliki ijin penyelenggaraan dari Dikti, 
belum terakreditasi oleh BAN, dan/atau 
menyelenggarakan kelas jauh) ini, tentu kita juga 
seringkali dengar, lihat, dan baca dari 
pembicaraan, media massa cetak atau elektronik. 
Bahkan, belakangan pernah menggemparkan 
Republik ini, karena ijazah tersebut diperoleh dari 
praktik-praktik penyelenggaraan pendidikan 
tinggi ”illegal” baik yang dilakukan oleh 
perguruan tinggi nasional maupun luar negeri.  

Di Harian Kompas, 5 Mei 2002 hlm. 4 
misalnya, disebutkan setidaknya ada 17 PT asing 
dan dua PT nasional berdasarkan SE. Dirjen Dikti 
Nomor : 870/D/T/2002 tanggal 6 Mei 2002 perihal 
“lembaga penjual gelar”, dinyatakan sebagai 
lembaga/perguruan tinggi yang melaksanakan 
kelas jauh dan melakukan penjualan gelar di 
Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan yang 
mereka lakukan dianggap sebagai ”penipuan”, 
tidak sesuai dengan Kepmendiknas no. 
107/U/2001 tentang "Penyelenggaraan Program 
Pendidikan Tinggi Jarak Jauh". Hukuman yang 
akan mereka terima berdasarkan SE. Ditjen Dikti 
no. 3519/D/T/2004 dan no. 68 /D.5.1/2006 tegas 
dinyatakan bahwa “ijasah yang diperoleh dari 
perguruan tinggi kelas jauh/paralel, baik yang 
diselenggarakan perguruan tinggi negeri maupun 
swasta tidak dapat digunakan atau civil effect 
terhadap pengangkatan maupun pembinaan 
jenjang karir pegawai negeri sipil”.  

Sungguh pun demikian, praktik-praktik 
untuk memperoleh ijazah dan gelar semacam itu, 
dengan rasionalisasi beragam masih tetap 
berlangsung hingga sekarang, tak terkecuali di 
Kabupaten Pamekasan. Menurut statistik 
pendidikan kabupaten Pamekasan tahun 2005 
jumlah lulusan S1 hanya 116 orang, sementara 
lulusan S2 belum ada (?), maka dalam dua tahun 
belakangan ini, jumlah lulusan S1 sudah tak 
terhitung banyaknya. Demikian pula halnya 
dengan lulusan S2, entah sudah berapa puluh 
guru/pendidik yang telah sukses mencapainya. 
Seperti penulis ketahui dan tentu para guru di 
Pamekasan ”lebih tahu”, tidak semua—bahkan 
prakiraan penulis lebih banyak—gelar Sarjana dan 
Magister diperoleh dari perguruan-perguruan 
tinggi yang dalam klasifikasi Dikti sebagai 
”perguruan tinggi tidak memiliki ijin 
penyelenggaraan, terakreditasi, atau kelas 
jauh/paralel” yang ijazahnya dengan tegas 
dinyatakan ”tidak dapat digunakan atau civil effect 

terhadap pengangkatan maupun pembinaan 
jenjang karir pegawai negeri sipil”. 

Dalam hal ini, kesalahan memang bukan 
sepenuhnya berasal dari kita sebagai pengguna 
PT, baik karena ketidakcermatan terhadap status 
PT, keinginan yang menggebu untuk studi lanjut 
dan memperoleh ijazah/gelar secara instant. 
Kesalahan juga disebabkan oleh ketidaktegasan 
sikap dan komitmen pandega pendidikan dan 
pemerintah setempat; juga karena tidak adanya 
transparansi dari perguruan tinggi terhadap 
publik mengenai status institusinya. Namun 
demikian, siapapun yang bersalah, tanggungjawab 
sekaligus penerima akibat dari ”illegalitas” itu 
semua adalah ”publik pengguna jasa layanan 
pendidikan tinggi”, termasuk para guru.  

Untuk itu, kepada publik yang akan 
melanjutkan studi ke jenjang S1, S2, bahkan S3, 
perlu lebih bertindak cermat dengan mengakses 
berbagai sisi dari perguruan tinggi dimaksud. 
Salah satunya bisa dilakukan dengan mengakses 
”direktori perguruan tinggi” 
berijin/resmi/terakreditasi di seluruh Indonesia 
yang terdapat di situs depdiknas 
(www.depdiknas.go.id/, www.pts.co.id/ , atau 
www.ban-pt.or.id/ ). Di dalam website tadi, publik 
dapat mengetahui tentang berbagai aspek dari 
sebuah perguruan tinggi, termasuk statusnya 
(hanya ijin penyelenggaraan, dalam proses ijin 
penyelenggaraan, terdaftar, diakui, disamakan, 
terakreditasi (A—C), tak terakreditasi (D), 
dan/atau sama sekali tidak jelas ijin apalagi 
akreditasinya). Hal ini sangat penting dilakukan, 
agar publik pengguna jasa perguruan tinggi tidak 
terjebak oleh euforia untuk studi lanjut untuk 
sekadar memperoleh ijazah/gelar, atau oleh 
promosi besar-besar yang dilakukan oleh 
perguruan tinggi yang kini telah merambah 
hingga ke pelosok.  

Terhadap kasus ini, penulis kembali 
mengajukan pertanyaan reflektif serupa, ”apakah 
ijazah S1/S2/S3 sebagai portofolio kualifikasi 
akademik para guru peserta dan calon peserta 
sertifikasi di kabupaten Pamekasan benar-benar 
diperoleh dari perguruan yang memiliki ijin, 
terakreditasi dan legal atau diperoleh dari 
perguruan tinggi kelas jauh/paralel?” Terhadap 
pertanyaan reflektif itu, hanya tim assesor dan 
masing-masing guru peserta dan calon peserta 
sertifikasi yang bisa menjawabnya, dengan penuh 
kesadaran, kejujuran dan komitmen profesional. 
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Sertifikasi vs Reward Profesi 
Fenomena lain yang tampak mengemuka 

di balik semarak sertifikasi guru yang tercermati 
oleh penulis, dan penting sebagai bahan refleksi 
profesional bersama adalah harapan perolehan 
“reward profesi” dalam bentuk “tunjangan profesi 
pendidik” yang besarnya “setara dengan 1 (satu) 
kali gaji pokok guru”. Walaupun seperti dikatakan 
Rektor Unesa Haris Supratno masih sebatas 
“"komitmen pemerintah, namun belum jelas dan 
pasti kapan realisasinya”. 

Reward profesi semacam itu sah dan 
berlaku bagi semua profesi di mana pun adanya 
sebagai bentuk “imbal-jasa” atas pelaksanaan 
tugas dan wewenang keprofesiannya, tak 
terkecuali profesi guru. Karenanya, dari perspektif 
keprofesian, “guru adalah profesi dengan imbal-
jasa” walaupun guru adalah tetap sebagai 
”pahlawan tanda jasa”. Namun demikian, tidak 
setiap guru secara otomatis berhak atas “imbal-
jasa” tersebut, manakala dalam pelaksanaan tugas 
dan wewenang keprofesiannya tidak didasarkan 
pada kesadaran, kejujuran dan komitmen 
profesional. 

Terkait dengan program sertifikasi guru, 
reward profesi ini—setidaknya dalam pantauan 
penulis—cenderung menjadi “main trigger” dari 
segala motif kesertaan guru dalam sertifikasi, yang 
bisa menjadikan sistem sertifikasi kehilangan 
makna substantifnya. Karena orientasi ke arah 
“professional profit” secara ekonomis akan lebih 
menonjol daripada sisi peningkatan status dan 
kualitas guru sebagai profesi. Indikasi ke arah itu, 
bisa kita cermati bersama dari antusiasme yang 
menggebu-gebu dari para guru—khususnya SD—
untuk mengikuti studi pada jenjang S1-
kependidikan. Sebuah fenomena yang agak 
berbeda dengan kesertaan mereka dalam program 
penyetaraan DII-PGSD, 17 tahun yang lalu. 

Masih lekat dalam ingatan penulis, betapa 
sulitnya proses rekrutmen guru SD dalam 
program DII-PGSD, dan betapa banyak pula dari 
mereka yang hingga sekarang belum jelas status 
kelulusannya. Fenomena ini sangat berbeda 
dengan proses rekrutmen program S1-PGSD atau 
yang setara dengannya. Di Pamekasan saja, sejak 
tahun akademik 2006 tidak kurang dari 1000 orang 
mengikuti program S1-PGSD. Belum termasuk 
mereka yang melanjutkan studi ke S1-Penjas dan 
S1-PAI. Dari percakapan informal dan formal 
penulis dengan para mahasiswa S1-PGSD, dengan 
senyum penuh arti mereka secara jujur mengakui 
bahwa kesertaan mereka dalam studi lanjut ke S1-

PGSD adalah karena alasan agar mereka bisa ikut 
sertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi 
pendidik yang dijanjikan. Sementara alasan karena 
“ingin meningkatkan kualifikasi, status, dan 
kualitas profesionalitas” menjadi ”a hidden 
rational” di alam bawah sadar mereka. Bila ini 
kenyataannya, apa yang bisa kita harapkan di 
balik pengakuan atas kualifikasi, status, dan 
kualitas profesionalitas para guru yang dibuktikan 
dengan kepemilikan sertifikasi pendidik?  

 

Pasca Wasana 

Tentu saja jawaban atas semua pertanyaan 
reflektif di dalam tulisan ini bukan hak dan 
wewenang penulis, melainkan hak dan wewenang 
masing-masing guru, atasan langsung guru 
dan/atau pengawas sebagai para peserta dan 
pemangku profesi pendidik. Kesimpulan dari 
refleksi ini pun penulis serahkan kepada masing-
masing guru, atasan langsung guru dan/atau 
pengawas sebagai para peserta dan pemangku 
profesi pendidik di kabupaten Pamekasan.  

“Better late than never”, sertifikasi masih 
panjang, komitmen ke arah perubahan yang lebih 
baik adalah kenisayaaan fitrah setiap manusia. 
Dari total guru di kabupaten Pamekasan yang 
berjumlah sekitar 5.000an orang, baru 13,6% yang 
sudah ikut sertifikasi, atau masih terdapat sekitar 
4.000an (87,4%) yang akan mengikuti sertifikasi 
pada periode-periode selanjutnya. Kegagalan dan 
keberhasilan peserta sertifikasi yang lalu mudah-
mudahan menjadi bahan kajian dan refleksi 
profesional bersama. Penulis hanya berharap, 
semoga tulisan di akhir tahun 2007 ini bisa 
dijadikan bahan refleksi profesional oleh kita yang 
sama-sama mencintai dan ingin menjaga martabat 
dan citra guru sebagai profesi. Sehingga memasuki 
tahapan sertifikasi pada tahun-tahun selanjutnya 
sertifikasi pendidik di kabupaten Pamekasan lebih 
objektif, transparan, dan akuntabel, karena 
pengajuannya didasarkan pada kesadaran, 
kejujuran dan komitmen profesional masing-
masing guru. Semoga!!! 

 

Surabaya, 29 November 2007 

 


