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SaMbutan
Menteri  pendidikan dan kebudayaan ri

Kualitas sumber daya manusia merupakan  faktor penentu  kemajuan 
bangsa. Hanya bangsa yang cerdas dan berkarakter kuat yang mampu 

mengatasi persoalan zamannya. Penyiapan sumber daya manusia melalui 
pendidikan yang berkualitas perlu disesuaikan dengan kemajuan zaman. 

Pergeseran  era industri  menuju era berbasis ekonomi pengetahuan  
(knowledge-based economy) pada awal abad ke-21 menjadi penanda betapa 
semakin strategisnya bidang pendidikan. Hal  ini menjadi lebih baik apabila 
dikaitkan dengan berkah demografi Indonesia. Pada tahun 2010 penduduk 
Indonesia pada rentang usia 0-9 tahun mencapai kurang-lebih 45,9 juta jiwa, 
sementara usia 11-19 tahun mencapai kurang-lebih 43,55 juta jiwa. Artinya 
dalam rentang tahun 2010-2035 jumlah penduduk Indonesia dengan usia 
produktif sangat melimpah. Merekalah generasi emas yang bakal menjadi 
generasi penerus bangsa ini. Modal berikutnya adalah komitmen seluruh rakyat, 
sebagaimana amanat Undang-Undang yang mengalokasikan 20 persen APBN 
untuk pembangunan sektor pendidikan. Berbagai macam keberuntungan yang 
serba kebetulan ini meneguhkan suatu tekad bahwa kini saatnya Pemerintah  
melakukan investasi sumber daya manusia secara  besar-besaran.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, dipicu oleh 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi, telah 
melahirkan sejumlah perubahan cepat  dan tak terduga di berbagai bidang 
kehidupan. Di bidang pendidikan sedang terjadi perubahan mendasar tentang  
perilaku dan cara manusia mendapatkan sumber belajar dengan arus informasi 
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yang semakin membanjir dan terbuka. Bahan, media, model, dan modus 
pembelajaran semakin beragam  dan seringkali berkembang di luar prediksi, 
yang bisa mengawah ke penguatan moral, kreativitas dan produktivitas, 
tetapi juga bisa ke arah sebaliknya. 

Konsep pendidikan masa depan perlu memadukan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan kelestarian nilai luhur serta jati diri bangsa. Konsep ini 
memerlukan penyiapan guru masa depan yang selain canggih dalam teknologi 
pembelajaran, juga berkarakter kuat, serta peduli kepada bangsanya.

Di dalam pembangunan pendidikan, guru menjadi faktor kunci keberhasilan  
karena guru memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian delapan 
Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: isi, proses, kompetensi lulusan, 
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 
pembiayaan, dan penilaian. Kualitas guru memiliki pengaruh berantai 
terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas 
guru secara nasional merupakan program sangat strategis. Seiring dengan 
program peningkatan kualitas guru yang dilakukan secara berkelanjutan 
antara lain melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan dan penilaian 
kinerja guru. Kemendikbud kini juga sedang serius mengembangkan 
model penyiapan guru masa depan  sebagaimana amanat undang-undang 
bahwa Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas 
berasrama di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk 
menjamin efisiensi dan mutu pendidikan (Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Pemerintah memandang perlu memperbaharui sistem perekrutan pendidikan 
calon guru untuk menjaring bibit unggul  dalam jumlah yang disesuaikan 
dengan program perencanaan kebutuhan guru secara nasional. Kebijakan 
ini harus bersinergi program seluruh  unit utama yang terkait dengan 
perencanaan kebutuhan, penyiapan, pengadaan, dan penjaminan mutu 
guru, termasuk koordinasi dengan para pemangku kepentingan pendidikan 
di daerah.  

Guru masa depan diibaratkan sebagai “air bening yang menjernihkan”. Calon 
guru haruslah putra-putri  terbaik  Indonesia yang dididik secara khusus 
oleh lembaga pendidikan yang bermutu, sehingga memiliki kompetensi 
kepribadian, sosial, pedagogik dan profesional secara lengkap. Di samping 
itu, guru masa depan harus bisa berfungsi sebagai pembawa perubahan 
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perilaku belajar mengajar, termasuk  mengubah kebiasaan mengajar yang 
sudah tidak sesuai dengan kemajuan pendidikan terkini. Pendidikan guru 
secara khusus diarahkan tidak saja untuk menguatkan kompetensi profesional 
dan pedagogi yang dapat diperoleh di lingkungan akademik LPTK dan 
sekolah, tetapi juga membentuk kompetensi kepribadian dan sosial melalui 
pendidikan dan pengasuhan di asrama dan penugasan di daerah khusus. 

Model penyiapan guru masa depan menuntut penguatan LPTK sebagai 
institusi resmi yang diamanati oleh undang-undang untuk menghasilkan  
pendidik yang berkualitas. Selain perbaikan pada pola seleksi mahasiswa 
calon guru, kurikulum pendidikan calon guru harus diperbaharui termasuk 
sarana prasarana sebagai fasilitas untuk mengimplementasikan kurikulum 
baru tersebut. Di samping untuk menyesuaikan dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk pemberlakuan Kurikulum 2013, 
perubahan kurikulum  diarahkan agar LPTK  mampu menjadi bagian dari 
solusi terhadap persoalan nasional. Persoalan tersebut meliputi distribusi 
guru, ketaksesuaian bidang pendidikan guru dengan tugasnya (mismatched), 
dan terbatasnya ketersediaan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah 
terluar, terdepan, dan tertinggal.  

Kemendikbud  mengapresiasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan 
menyambut baik atas diterbitkannya buku Menyiapkan Guru Masa Depan. 
Buku ini memaparkan konsep akademik tentang pendidikan calon guru 
disertai uraian tentang sejumlah rintisan dan terobosan yang telah dilakukan 
dalam beberapa tahun terakhir.  

Jakarta, Februari 2013

Mohammad Nuh
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Di negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki demografi sangat 
dinamis ini, kebijakan nasional bidang pendidikan  harus dirumuskan 

secara hati-hati.  Kondisi geografis-ekonomis yang beragam, dengan semangat 
otonomi daerah yang saat ini semakin progresif, menyebabkan  pemerataan 
akses dan mutu pendidikan belum berjalan sebagaimana seharusnya, termasuk 
kesenjangan ketersediaan dan kualitas guru. Untuk menjamin ketersediaan 
dan keterjangkauan akses  serta mutu pendidikan bagi seluruh warga negara, 
diperlukan suatu sistem pendidikan calon guru yang kuat dan lentur sesuai 
dengan kebutuhan nasional dan daerah.  Ini merupakan kebijakan nasional 
yang harus segera diambil untuk menjamin ketersediaan perangkat untuk 
menerobos sekat fanatisme daerah dan memastikan tidak ada daerah yang 
tertinggal di bidang pendidikan.

Untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan ke depan, harus terjadi 
transformasi model penyiapan guru di perguruan tinggi dari bleeding-supply 
menuju demand-driven, sesuai dengan perencanaan kebutuhan guru. 
Pergeseran ini akan menempatkan Ditjen Dikti beserta perguruan tinggi 
LPTK, yang semula memiliki otonomi penuh, menjadi  subsistem  dan bagian 
integral dari sistem keguruan nasional. Kuota mahasiswa calon guru harus 
dibatasi dan segera ditetapkan secara nasional, demikian pula kriteria atau 
kualitas masukannya. Ditjen Dikti sangat mendorong berbagai upaya untuk 
meningkatkan kerja sama antara perguruan tinggi LPTK dan institusi yang 
memiliki otoritas untuk melakukan perencanaan kebutuhan guru dan institusi 
pengguna lulusan.

 Menyiapkan Guru 
untuk Negara Besar 

nan Kompleks

SaMbutan
Direktur Jenderal pendidikan tinggi kemendikbud
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Jumlah LPTK yang terus meningkat  dalam beberapa tahun terakhir merupakan 
data penting yang harus segera dievaluasi. Secara nasional terdapat 1,2 juta 
mahasiswa calon guru yang kini terdaftar di hampir 400 LPTK negeri dan swasta. 
Jumlah ini jauh melebihi perkiraan kebutuhan guru akibat pensiun yang rata-rata 
sekitar 40.000 orang per tahun. Sekalipun demikian pada bidang-bidang tertentu 
masih terjadi kelangkaan guru di berbagai daerah. Kesenjangan antara program di 
LPTK dan kebutuhan guru untuk menjamin pemerataan dan perluasan akses serta 
mutu pendidikan harus segera diatasi.

Untuk Indonesia yang demikian besar, sistem pendidikan calon guru harus 
mampu menyediakan solusi terhadap kompleksitas persoalan pendidikan seperti 
distribusi, ketaksesuaian bidang ilmu dengan tugas mengajar, tidak optimalnya 
tugas dan ketersediaan guru di seluruh penjuru tanah air. Sistem ini harus bersifat 
luwes dan lentur dengan berbagai pilihan yang memadukan sistem tertutup dan 
terbuka atau kombinasi di antara keduanya yang kemudian dikenal dengan sistem 
terintegrasi, berlapis, dan kolaboratif (hybrid). Demografi Indonesia yang bergerak 
dinamis juga memberikan inspirasi bahwa sistem pendidikan calon  guru harus 
menyediakan pilihan-pilihan agar peran dan tugas guru bisa difungsikan secara 
optimal  mengingat mereka adalah pembelajar yang baik.   

Jakarta, Maret 2013
Djoko Santoso
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Beberapa program rintisan dan terobosan untuk menyiapkan calon 
guru masa depan sebagaimana amanat undang-undang telah dimulai. 

Targetnya pada tahun 2015 Kemendikbud telah memiliki dan siap melaksanakan 
program Pendidikan Profesi Guru untuk calon guru secara nasional, sehingga 
persis setelah 10 tahun  Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 diterbitkan 
yaitu pada tahun 2016, guru-guru yang diangkat adalah mereka yang telah 
lulus dari pendidikan guru yang khas ini. 

Beberapa rintisan dan terobosan yang terangkum di dalam program Maju 
Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI) ini diberi judul Menyiapkan Guru 
Masa Depan. Program ini berhasil menelurkan konsep pemikiran akademis 
yang memadukan teori modern dan kearifan lokal  dalam hal pendidikan calon 
guru. Di samping itu, program ini juga memaparkan contoh implementasi terbaik 
dari hasil uji coba dalam  tiga tahun terakhir, termasuk memberikan berbagai 
rekomendasi kebijakan yang harus direspon oleh pemerintah agar program 
dan target waktu dapat dipenuhi. 

Bagian awal buku ini adalah tentang “Landasan Memuliakan Guru” yan 
memaparkan berbagai landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan historis ikhwal 
betapa penting dan strategisnya peran guru di dalam konteks pembangunan 
peradaban bangsa sehingga diperlukan suatu sistem pendidikan calon guru 
yang sangat khusus. Pada bagian berikutnya,  “Memilih yang Terbaik”, diuraikan 
tentang posisi guru masa depan yang harus diisi oleh putra-putri terbaik bangsa 

Rintisan dan 
Terobosan Menuju 

Pendidikan Guru 
yang Khas

SaMbutan
Direktur pendidik dan tenaga kependidikan Ditjen Dikti kemendikbud
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ini dan cara memilihnya baik di tingkat nasional maupun perguruan tinggi Lembaga 
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Pada bagian “Pendidikan Guru 
di Negara Besar nan Kompleks” diuraikan tentang konsep pendidikan profesi 
guru yang tepat untuk negara sebesar dan sekompleks Indonesia. Pendidikan 
profesi guru ini harus merujuk kepada perkembangan pendidikan terkini dan jati 
diri bangsa, serta memiliki kelenturan untuk memecahkan persoalan nasional 
di bidang pendidikan. Di bagian ini dipaparkan berbagai model yang pernah 
diujicobakan, yaitu PPG terintegrasi, berlapis, dan hybrid sekaligus sebagai 
upaya untuk mengakhiri perdebatan panjang tentang pendidikan guru concurrent 
dan consecutive.  

Esensi guru adalah sebagai pendidik yang penuh kasih sayang, bukan sekadar 
pegawai atau pekerja sebagaimana umumnya. Jiwa dan kepribadian guru 
demikian harus dibentuk dan dibangun di dalam sistem among yaitu: asah, asih, 
dan asuh melalui sebuah pendidikan guru yang khas di asrama yang dipaparkan 
pada bagian “Menyemai Karakter Guru”.  Pada bagian “Menggembleng 
Ketangguhan” dipaparkan sebuah terobosan baru untuk membangun sosok guru 
yang tangguh dan peduli kepada bangsa dan negara melalui program SM3T 
(Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Saat ini sedang 
diteliti  penumbuhan kompetensi kepribadian dan sosial calon guru melalui 
pembelajaran  di asrama yang sangat terstruktur dan pembelajaran di tempat 
penugasan yang sangat terbuka dan penuh tantangan. 

Buku ini diakhiri oleh bagian yang memuat sejumlah rekomendasi kebijakan 
yang bermuara pada mendesaknya revitalisasi LPTK secara komprehensif 
dalam  dua tahun ke depan. Revitaliasi menyangkut pola hubungan keselarasan 
dengan institusi perencana kebutuhan, pemenuhan standar pendidikan calon 
guru, dan pola hubungan keselarasan dengan institusi pengguna. Berbagai 
kebijakan tentang seleksi nasional mahasiswa calon guru, standar kelembagaan 
dan kurikulum  LPTK, PPG Prajabatan, serta beberapa usulan bentuk afirmasi 
penempatan guru baru, layak menjadi perhatian serius dalam kurun waktu yang 
tersisa.

Jakarta, Maret 2013
Supriadi Rustad
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Menjadi goeroe di masa kebangoenan.
“.... Hanja goeroe jang benar-benar Rasoel Kebangoenan  dapat membawa 

anak kedalam alam kebangoenan. Hanja goeroe jang didadanja penuh dengan 
djiwa kebangoenan dapat “menoeroenkan” kebangoenan kedalam djiwa anak”. 

(Soekarno,1963) 

Bagian I

Menyiapkan Guru
Masa Depan
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POKOK-POKOK PIKIRAN

• Memuliakan guru adalah usaha meningkatkan martabat  dan 
sekaligus mencerdaskan guru. 

• Deklarasi Guru sebagai jabatan profesi oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono tanggal 4 Desember 2004, yang dilanjutkan 
dengan diterbitkannya Undang-Undang  Nomor 14  Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen (UUGD) pada tanggal 15 Desember 2005, 
merupakan usaha nyata Pemerintah untuk  meningkatkan martabat 
dan peran guru sebagai agen pembelajaran.

• Sejarah membuktikan bahwa upaya untuk menyiapkan guru di 
Republik ini terus-menerus diupayakan untuk mencapai hasil yang 
terbaik.

• Persoalan guru tak kunjung usai, mulai dari kualifikasi, kompetensi, 
distribusi tidak merata, kekurangan jumlah, dan mismatched, 
hingga persoalan tata kelola.

• Persoalan penting untuk dipikirkan adalah bagaimana membantu 
LPTK mengelola pendidikan guru yang efisien di tengah “budaya” 
masyarakat yang kadangkala  lebih  mementingkan sertifikat 
daripada esensi peningkatan mutu pendidikan.
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Memartabatkan dan Mencerdaskan Guru

Profesi guru di Indonesia merupakan profesi  mulia yang semakin 
diminati oleh masyarakat sejak lima tahun terakhir, secara khusus 

sejak reformasi  guru dimulai  dengan Deklarasi Guru sebagai profesi 
oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono tanggal 4 Desember 2004. 
Satu tahun kemudian, tepatnya tanggal 15 Desember 2005 diterbitkanlah 
Undang-Undang  Nomor 14  Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD).   
Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan martabat dan peran 
guru  sebagai agen pembelajaran.  UUGD menegaskan bahwa guru 
adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi perserta  
didik  pada jalur pendididikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.
Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, mencetuskan ajarannya 
yang terkenal, yaitu Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut 
wuri handayani, dan waspada purba wasesa. Ajaran ini diwariskan kepada 
siapa pun (khususnya pendidik) yang akan mempersiapkan bangsa ini 
menuju pada keadaan bangsa yang maju, moderen, demokratis, dan 
bermartabat. 

Hanya, ajaran tersebut dalam implementasinya belum bisa seluruhnya 
ditampilkan oleh sosok pendidik Indonesia. Belum semua pendidik 
Indonesia mampu “memainkan” secara sadar dan terencana bahwa 
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dirinya berada di depan sebagai anutan dan rujukan sumber pengetahuan. 
Berada di tengah untuk membangun spirit dan mendinamisasi peserta 
didik, berada di belakang untuk mengawal dan memotivasi peserta didik, 
seraya senantiasa waspada menggunakan kewenangannya. 

Legitimasi pendidik dalam konteks pendidikan adalah kewibawaan, dalam 
arti pendidik tampil sebagai sosok yang disegani, bukan karena ditakuti 
dan berkuasa menentukan hidup-matinya peserta didik yang berada di 
bawah tanggung jawabnya. Melainkan karena mampu berperan sebagai 
orang tua kedua, dan bisa menjadi warga masyarakat yang demokratis, 
dan mampu membangun hubungan emosional yang baik, di samping tetap 
memiliki kompetensi atau keahlian serta integritasnya dalam melaksanakan 
tugas mengelola pembelajaran yang mendidik.

Dalam tataran global, UNESCO juga menetapkan kebijakan pendidikan 
dunia, karena pendidikan pada abad ke-21 diprediksi akan jauh berbeda 
dari pendidikan yang sekarang terjadi. Untuk itu, sejak 1997 UNESCO 
sudah mulai menggali kembali dan memperkenalkan The Four Pillars 
of Education, yaitu Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live 
Together, dan Learning to Be. Kebijakan ini pun harus dijadikan pijakan 
dalam menyiapkan guru masa kini dan masa depan.

Karena itu, guru masa kini dan masa depan harus benar-benar menyadari 
bahwa telah terjadi pergeseran dalam menetapkan tujuan pendidikan, 
yang semula pendidikan bertujuan menyiapkan lulusan  siap pakai, harus 
digeser menuju lulusan yang mandiri, mampu berkolaborasi sebagai 
anggota masyarakat, mampu menalar, mampu menggunakan teknologi 
informasi, mampu memanfaatkan, dan mengembangkan aneka sumber 
belajar. Artinya, tujuan pendidikan tidak lagi semata-mata penyesuaian 
diri, melainkan juga peningkatan kemampuan dan kemauan mengubah 
masyarakat menuju mutu kehidupan yang lebih baik serta mampu berpikir 
antisipatif ke masa depan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, peran guru 
yang semula sebagai sumber otoritas ilmu pengetahuan harus bergeser 
menuju perannya yang baru, yaitu sebagai fasilitator atau mediator yang 
kreatif, serta pergeseran dari mengajar sebagai suatu pembebanan menuju 
mengajar sebagai suatu proses negosiasi (Bodner, 1986). Pembelajaran 
merupakan subset khusus dari pendidikan. Adapun menurut William H. 
Burton (dalam Gagne et.al. 1992), mengajar adalah upaya memberikan 
stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi 
proses belajar.

Guru masa 
kini dan masa 
depan harus 
benar-benar 
menyadari 

bahwa 
telah terjadi 
pergeseran 

dalam 
menetapkan 

tujuan 
pendidikan.
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Berkaitan dengan konsepsi tersebut, Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan 
beberapa hal. Pertama, guru sebagai unsur pendidik “merupakan 
tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 
proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, ....” 
(Pasal 39 ayat 2). Kedua, bahwa untuk memberikan penjaminan 
mutu pendidikan digariskan adanya standar nasional pendidikan 
yang terdiri atas “standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan 
dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana 
dan berkala” (Pasal 35 ayat 1). Ketiga, bahwa guru sebagai unsur 
pendidik “harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai 
dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, 
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional” (Pasal 42 ayat 1).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa guru adalah pendidik 
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 
pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar 
dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini.
Sejalan dengan amanah UU Nomor 20 Tahun 2003 serta seiring 
dengan lajunya perkembangan ilmu, teknologi, dan masyarakat 
yang diperkuat dengan gerakan demokratisasi dan globalisasi 
pendidikan, tuntutan akuntabilitas publik terhadap kualitas guru 
semakin kuat. Hal ini dimungkinkan karena makin meningkatnya 
kesadaran masyarakat akan kualitas pendidikan yang diperkuat 
oleh makin ketatnya kompetisi lulusan pada setiap jenjang 
pendidikan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi, atau dalam rangka memasuki pasar kerja. Tak pelak lagi, 
tuntutan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah juga 
semakin meningkat, dan akhirnya tuntutan akan kompetensi guru 
tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pemberian tunjangan profesi guru sebagai akibat remunerasi 1 x 
gaji pokok juga mendorong  profesi guru sebagai profesi mulia yang 
semakin diminati oleh masyarakat.  Perguruan tinggi yang mendidik 
calon guru seperti Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidkan 
(LPTK)  di seluruh tanah air semakin  menarik minat putra-putri 
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masyarakat.
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terbaik Indonesia untuk menjadi pendidik. Akibatnya, pertumbuhan 
perguruan tinggi tersebut  cepat dan jumlah mahasiswa calon guru pun 
melimpah. Dengan kata lain, saat ini terdapat potensi besar calon-calon 
pendidik, tentunya melalui sitem seleksi dan  perekrutan calon guru yang 
tepat, maka akan menjamin ketersediaan potensi-potensi  warga negara 
untuk menjadi sosok guru profesional pada masa depan.

Seandainya mengajar boleh didefinisikan sebagai usaha menyampaikan 
informasi (teaching is telling),  setiap warga negara  pasti  mampu 
menjadi guru. Namun tugas  guru tidak sebatas  bercerita atau sekadar 
menyampaikan informasi,  sehingga  tidak setiap warga negara  bisa  
menjadi guru.   Untuk menjadi guru  profesional   dibutuhkan panggilan 
jiwa sebagai seorang pendidik, memiliki minat dan bakat, karakter, serta 
pengalaman tertentu  yang diperoleh melalui serangkaian program 
pendidikan dan atau  pelatihan yang profesional.  Untuk menjadi guru 
profesional dibutuhkan laku (proses mengalami) untuk menjadikan dirinya 
sebagai model  panutan yang  pantas diteladani (digugu dan ditiru). 
Oleh sebab itu, pendidikan calon guru yang mencerdaskan  merupakan 
persoalan yang harus diupayakan melalui penataan dan perbaikan secara 
menyeluruh, terstruktur, dan sistemik.

Saat ini salah satu persoalan serius dalam pengelolaan pendidikan guru 
adalah  bagaimana mempersiapkan guru masa depan yang profesional 
dan  pengelolaan pendidikan guru itu sendiri (Aoer, 2006). Lebih  lanjut, 
program sertifikasi guru,  yang berimbas pada kenaikan remunerasi,  
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hanya sebagian dari persoalan membangun mutu guru dan mutu 
pembelajaran. Persoalan-persoalan lain yang perlu dipikirkan 
adalah bagaimana membantu LPTK mengelola pendidikan 
guru yang efisien di tengah-tengah “budaya” masyarakat yang 
kadangkala justru lebih mementingkan sertifikat atau ijazah 
daripada esensi peningkatan mutu pendidikan itu sendiri (Rakajoni, 
2006). Guru juga tidak mudah mengubah cara pandangnya 
dari jati diri sebagai seorang “pekerja pendidikan” menjadi  
agen pembelajaran. Guru sering menempatkan diri sebagai 
pegawai pendidikan daripada agen pembelajaran yang kreatif 
(Sindhunata, 2000). Menghadapi perubahan zaman yang cepat, 
tidak mungkin guru tetap mempertahankan mentalnya sebagai 
“pekerja pendidikan”. Menghadapi kompleksitas perubahan 
zaman, tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta persoalan bangsa Indonesia dibutuhkan pemikiran yang 
serius tentang usaha-usaha   “mencerdaskan” guru menjadi  guru  
profesional masa depan.

Pemerintah  sangat  menaruh kepercayaan pada  potensi guru  
dalam  mendidik  generasi muda menuju masa depan Indonesia 
yang lebih cerah. Guru memainkan peran kunci  dalam sejarah 
peradaban bangsa.  Itulah sebabnya, desain  pemikiran  (rancang 
bangun)  penyiapan  calon guru sesuai  dengan tuntutan  zaman  
merupakan kebutuhan  masa kini  dalam mengurai kompleksitas 
penyiapan calon guru. Dari kompleksitas persoalan  pendidikan  
guru tersebut, pertanyaan yang sering kali  muncul  adalah  
bagaimana menyiapkan calon  guru  profesional   yang  mau 
mengabdi  pada ibu pertiwi,  senantiasa mengakar pada budaya 
bangsa sendiri, dan mampu menjawab tantangan zaman, serta 
memiliki motivasi  pengabdian tinggi  terhadap tanah air Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ibarat seorang pilot pesawat terbang yang bertanggung jawab 
atas semua penumpang, seorang guru juga memiliki tanggung 
jawab yang tidak kalah menuntut (demanding)  atas mutu siswa 
dan masyarakat. Guru adalah profesi yang khas. Kesalahan 
dari satu orang guru juga berdampak luas dan lintas generasi, 
yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan bernegara. 
Kesalahan dari suatu profesi lain, seringkali tidak seluas dari 
dampak negatif dari kesalahan seorang guru (Hadi, 2011). Jika  
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suatu negara mengharapkan mutu anak bangsa yang lebih baik di 
masa mendatang, guru perlu mendapat pusat perbaikan (Comittee of 
Science and Mathematics Teacher Preparation, 2001), sebab mutu 
pendidikan dipengaruhi oleh guru, guru memiliki energi yang dapat 
memengaruhi perkembangan anak atau generasi muda. Pendidikan 
guru adalah agenda penting dalam konteks peningkatan mutu 
pendidikan secara keseluruhan.

Penetapan Undang-Udang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 
yang diikuti Undang-Undang RI  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Pemerintah 
Nomor 74/2008 tentang Guru  menegaskan  bahwa guru wajib 
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 
jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional. Kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional tersebut 
diperoleh melalui pendidikan profesi. Untuk itu,  penyelenggaraan 
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) perlu dilakukan kajian yang 
serius dan arif. 

Pola perekrutan, proses pendidikan akademik dan pendidikan profesi, 
penyediaan asrama dalam pendidikan guru untuk membentuk 
karakter dan kepribadian calon guru yang  kuat adalah upaya untuk 
memartabatkan dan memuliakan guru.  

Pendidikan Guru di Indonesia dari Waktu ke 
Waktu

Pendidikan guru di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. 
Tuntutan kualifikasi terus meningkat, sehingga berdampak pada 
lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru. 
Misalnya, pada akhir masa penjajahan Belanda, guru Sekolah Desa 
3 tahun adalah lulusan CVO (Cursus voor Volk Onderwijser, 2 tahun  
sudah SD), untuk menjadi guru SD Nomor Dua (5 tahun) harus lulus 
Normal School (4 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru Holland 
Irlanders School (HIS/Sekolah Dasar Belanda untuk orang Indonesia 
dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda lamanya 7 tahun) harus 
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lulus HIK (6 tahun setelah HIS); dan lulusan Hoofdt Acte untuk menjadi 
guru MULO (SMP). 

Setelah kemerdekaan, Pemerintah mendirikan Sekolah Guru B atau SGB 
(4 tahun sesudah SD) untuk mendidik calon guru SD, selanjutnya mulai 
tahun 1957 persyaratan tersebut meningkat menjadi minimal lulusan 
Sekolah Guru A atau SGA (3 tahun setelah SMP). Pada pertengahan 
tahun 1960-an SGB dilikuidasi dan SGA berubah menjadi Sekolah 
Pendidikan Guru (SPG) yang mendidik calon guru SD. Guru yang belum 
memenuhi syarat diwajibkan mengikuti pendidikan yang sederajat, 
yakni Kursus Pendidikan Guru (KPG). Sementara itu, untuk mendidik 
anak-anak luar biasa (baca: anak dengan kebutuhan khusus) disipakan 
melalui Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), 2 tahun setelah 
SPG/SMA. Tahun 1989 persyaratan untuk menjadi guru SD ditingkatkan 
lagi menjadi minimal lulusan program Diploma II (2 tahun setelah SMA/
SPG) dan untuk menjadi guru SLB ditingkatkan menjadi S1, sedangkan 
SPG dan SGPLB dilikuidasi, perangkat sumber dayanya diintegrasikan 
ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK (IKIP/FKIP 
Universitas/STKIP). 

Sebelum tahun 1954, SGA dimaksudkan untuk mendidik calon guru 
SLP dan kursus B1 (1 tahun sesudah SMA) dan B2 (2 tahun sesudah 
SMA) untuk mendidik calon guru SLTA. Guna memenuhi kebutuhan 
guru SMA juga diangkat lulusan Candidat 1 (C1) dan Candidat 2 (C2) 
universitas dalam bidang studi yang relevan. 
Tahun 1954 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat 
Keputusan Nomor 382/Kab menetapkan pendirian Pendidikan 
Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang didirikan di empat kota, yaitu 
Batusangkar, Bandung, Malang, dan Tondano untuk mendidik calon 
guru SLTA. Karena pergolakan politik nasional pada tahun 1957-1959, 
PTPG Batusangkar tidak beroperasi lagi, dan banyak mahasiswa yang 
pindah ke PTPG Bandung. Jauh sebelumnya pendidikan guru MIPA 
telah dilaksanakan tahun 1947 di Fakulteit van Exacte Wetenschap 
(sekarang FMIPA ITB) di Bandung. 

Pada tahun 1957, PTPG bergabung ke universitas menjadi FKIP. 
Selanjutnya pada tahun 1963 FKIP tersebut berdiri sendiri menjadi 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan kursus B1 dan B2 
diintegrasikan dengan IKIP. Jumlah IKIP kemudian bertambah menjadi 
10. Di luar itu, di setiap provinsi yang tidak ada IKIP, Fakultas Keguruan 
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dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dikembangkan di lingkungan universitas negeri. 
IKIP/FKIP yang semula dimaksudkan mendidik guru SLTA kemudian juga 
mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan crash-program PGSLP 
dengan beasiswa pada tahun 1970-an. Di samping itu, IKIP/FKIP juga 
menyelenggarakan PGSLA. Pada tahun 1989 SPG dilebur ke dalam IKIP/
FKIP. 

Pada kurun waktu 1958 – 1963, ada  tiga lembaga yang menyiapkan guru, 
yaitu Kursus B-I & B-II, Fakultas Paedagogik Universitet Gadjah Mada dan 3 
PTPG yaitu PTPG Bandung, Malang, dan Tondano. Dalam perkembangannya, 
kursus B-I dan B-II pada awal tahun 1960 diintegrasikan ke dalam FKIP 
Universitas. Pada tahun 1963 FKIP universitas berubah menjadi Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP).  Selanjutnya pada tahun 1963, oleh 
Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) 
untuk menghasilkan guru sekolah menengah. Sementara itu berdasarkan 
Keputusan Menteri P dan K Nomor 6 dan 7 tanggal 8 Februari 1961 Kursus 
B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam FKIP di bawah Kementerian Pendidikan 
Tinggi yang juga menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini 
dirasakan kurang efektif dan mengganggu manajemen pendidikan guru. 
Untuk mengatasi masalah ini, kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam 
FKIP pada universitas.

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 3 Januari 
1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah 
satu butir pernyataan keppres tersebut adalah surat keputusan ini berlaku 
sejak 16 Mei 1964, FKIP dan IPG diubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (IKIP). Dalam perjalanannya, beberapa universitas masih tetap 
mengembangkan pendidikan guru dalam wadah FKIP.
Tahun 1989 LPTK ditugasi pula mendidik calon guru TK dan SD melalui 
program Diploma II PGTK dan PGSD. Pada tahun 2006, PGTK berkembang 
menjadi progam S1 PG PAUD yang memiliki konsentrasi studi dengan 
kompetensi lulusan sebagai pendidik pada Kelompok Bermain atau menjadi 
guru pada Taman Kanak-kanak. 

Pada tahun 1999, IKIP diberikan perluasan mandat untuk tidak saja 
mengembangkan ilmu pendidikan tetapi juga ilmu-ilmu non kependidikan 
dalam wadah universitas. Selanjutnya pada 4 Agustus 1999 berdasarkan 
Keputusan Presiden RI Nomor 93/1999,  beberapa IKIP  diubah menjadi 
universitas.
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Perubahan dan atau perkembangan dari FKIP ke IKIP, hingga menjadi 
universitas, hakikatnya bukan karena inisiatif dan dinamika internal sivitas 
akademika, melainkan merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional 
dalam mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu, seperti 
lazimnya universitas/perguruan tinggi negeri lainnya, tidak boleh lupa 
bahwa kelahirannya bukan atas inisiatif sivitas akademika melainkan 
karena kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

Beberapa Persoalan Guru

Kualifikasi Guru
Saat ini  guru yang telah menempuh  pendidikan sarjana (S1 atau D-IV) 
masih relatif kecil, yakni guru SD 24,64%, guru SMP 22,64%, dan guru 
SMA 78,96%. Kondisi ini merupakan salah satu tantangan tersendiri 
bagi program pendidikan profesi guru. Dengan kata lain, masih terdapat 
sejumlah besar guru yang belum berkualifikasi sarjana atau D-IV  sebagai 
syarat mengikuti pendidikan profesi guru (PPG).  Sebagai gambaran, 
komposisi dan kualifikasi akademik guru disajikan pada Tabel 1.

Masih terdapat 
sejumlah 
besar guru 
yang belum 
berkualifikasi 
sarjana atau 
D-IV  sebagai 
syarat mengikuti 
pendidikan 
profesi guru 
(PPG).

JenJang  IJazah               Sekolah  
Sekolah TerakhIr negerI SwaSTa 

SD SLta 271.769 40.102 311.871  (20,97%)
 pGSLp (D-1)  15.787 3.623 19.410   (1,30%)
 pGSLa (D-2) 716.584 33.583 750.167 (50,44%)
 D-3 31.152 8.106 39.258  (2,64%)
 Sarjana 300.624 63.177 363.801 (24,46%)
 pascasarjana 2.084 535 2.619  (0,19%)
    1.487.126

SMp pGSLp (D-1) 26.442 20.944 47.386  (23,44%)
 pGSLa (D-2) 20.977 11.699 32.676  (16,17%)
 D-3 48.752 18.875 67.627 (33,46%)
 Sarjana 318.824 131.932 45.756 (22,64%)
 pascasarjana 6524 2.129 8.653   (4,29%)
    202.098

SMa pGSLp (D-1)  3.805 12.841 16.646  (2,77%)
 pGSLa (D-2) 3.168 7.075 10.243  (1,70%)
 D-3 27.822 58.175 85.997 (14,32%)
 Sarjana 240.876 233.183 474.059 (78,96%)
 pascasarjana 7.335 6.094 13.429 (2,25%)
    600.374

ToTal

Sumber: Litbang kompas/Sti, berbasis statistik SD, SMp, SMa dan badan pengembangan  Sumber Daya Manusia pendidikan dan 

penjaminan Mutu pendidikan, kementerian pendidikan dan kebudayaan (6 Maret 2012).

Tabel 1. Komposisi dan Kualifikasi Akademik Guru SD, SMP dan SMA



20 Menyiapkan Guru MaSa Depan

Distribusi, Ketidaksesuaian, dan Kekurangan Jam Mengajar
Harapan masyarakat yang besar terhadap peran dan tanggung jawab 
guru dalam mendorong kemajuan bangsa sebenarnya dilandasi 
keyakinan bahwa  keberhasilan reformasi pendidikan ditentukan oleh 
unsur guru. Guru mengemban tugas penting dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran dan pendidikan. Setiap usaha peningkatan 
mutu pendidikan di tanah air tidak dapat dilepaskan oleh eksistensi 
dan kualitas guru. 

Di pihak lain, kondisi dunia pendidikan sekarang masih dihadapkan 
pada sejumlah masalah rumit. Sekolah tidak hanya menghadapi 
kualitas gedung sekolah yang berumur, rusak, dan tidak layak bagi 
pembelajaran, tetapi juga persoalan guru, seperti:  guru yang mengajar 
tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan (mismatcheded), 
kualifikasi akademik yang rendah, disparitas kompetensi, dan distribusi 
yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat dibuktikan oleh 
kondisi bahwa Indonesia saat ini yang masih kekurangan 200.000 
tenaga guru (Ditjen PMPTK, 2010). Kekurangan guru terbesar adalah 
guru SD yang disusul kemudian berturut-turut guru SMP, SMA dan 
SMK, TK, dan Pendidikan Khusus.

Jika dicermati pada berbagai kasus, sebenarnya fenomena yang 
terjadi bukan kekurangan guru, melainkan distribusi guru yang tidak 
efektif. Beberapa guru mempunyai kelas yang sangat kecil dan 
siswa sedikit, sedangkan guru lain mempunyai kelas dengan banyak 
siswa, dan kedua-duanya tidak efektif dan efisien. Berdasarkan data, 
jumlah guru di daerah perkotaan cenderung cukup memadai, bahkan 
berlebih pada beberapa sekolah. Terkonsentrasinya guru di perkotaan 
menyebabkan sekolah di perdesaan mengalami kekurangan guru. 
Kenyataannya sekarang rasio guru dan siswa di Indonesia 1 : 14, 
berarti sudah ideal karena melampaui rasio guru dan murid di negara 
maju seperti Korea Selatan 1 : 30, Jepang 1 : 20, dan Malaysia 1 : 
25. Namun, karena pendistribusian guru yang tidak merata terjadi 
penumpukan guru di sekolah-sekolah perkotaan, sedangkan sekolah-
sekolah di perdesaan masih kekurangan guru. Sekitar 76% sekolah 
di perkotaan mengalami kelebihan guru, sementara 83% sekolah di 
pelosok dan perdesaan kekurangan guru (Ditjen Dikti, 2010). 

Persoalan distribusi guru merupakan persoalan nyata yang dialami 
oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Di daerah atau sekolah 
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yang kekurangan guru, guru harus mengajarkan beberapa mata 
pelajaran dan harus mengajar lebih dari satu kelas. Sebaliknya, di 
daerah yang kelebihan guru, pemberlakuan jumlah jam mengajar 24 
jam tatap muka per minggu bagi guru bersertifikat pendidik tidak 
dapat terpenuhi. Jumlah guru yang telah lulus sertifikasi sampai 
dengan tahun 2010 sebanyak 753.155 orang (Ditjen PMPTK, 2010). 
Ternyata bagi guru yang sudah disertifikasi pun muncul masalah, 
karena kesulitan memenuhi jumlah jam mengajar yang merupakan 
kewajibannya sebanyak 24 jam mengajar per minggu. Akibat lain 
dari persoalan distribusi dan kesulitan pemenuhan 24 jam tatap 
muka per minggu tersebut adalah terjadinya mismatched. Menurut 
data yang dikeluarkan Ditjen PMPTK (2007) terdapat  16,22% guru 
mismatched. Dari lima bidang studi yang diteliti saat itu terdapat 
mismatched pada PKN 15,22%; Pendidikan Agama 20,80%; Tata 
Niaga 27,88%; Fisika 15,53%; dan Seni 52,93%.  Secara nasional, 
persentase guru mismatched untuk semua jenjang pendidikan 
sebesar 36,43%. Dampak tidak terpenuhinya kewajiban mengajar 
minimal 24 jam tatap muka per minggu adalah produktivitas guru 
menjadi rendah dan di sisi lain terjadi ketidakefisienan anggaran. 
Selain itu, mismatched berdampak pada rendahnya kualitas 
pembelajaran yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas 
pendidikan secara nasional.

Kompleksitas persoalan di atas mendorong usaha pemikiran baru, 
yaitu bagaimana menciptakan suatu desain (rancang bangun) 
program penyiapan calon  guru yang  mampu menghasilkan guru 
profesional dengan kewenangan tambahan. Dengan kata lain, guru 
perlu memiliki kompetensi alternatif yang merupakan kompetensi 
tambahan selain kompetensi utama (terutama untuk mengatasi 
permasalahan pendidikan pada daerah-daerah khusus). Pemilikan 
kompetensi tambahan dapat dilakukan melalui penambahan 
pendidikan akademik bidang studi, baik bagi mereka yang masih 
menempuh atau sudah lulus S1 kependidikan maupun guru dalam 
jabatan yang telah bersertifikat pendidik. Hal ini dapat dilakukan 
melalui Program S1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan 
(Program S1 KKT).

Dalam konteks di SD, kewenangan utama guru SD adalah sebagai 
guru kelas dengan kewenangan tambahan sebagai guru SMP pada 
salah satu dari lima (5) mata pelajaran pokok di SD (Bahasa Indonesia, 
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PKn, Matematika, IPA, IPS). Pada tingkat SMP dan SMA, kewenangan utama 
sebagai guru pada satu mata pelajaran, ditambah dengan  kewenangan 
tambahan pada salah satu mata pelajaran yang berada dalam satu rumpun, 
atau mata pelajaran lain yang  memiliki substansi keilmuan yang dekat. 
Sedangkan untuk guru SMK, khususnya kelompok produktif, kewenangan 
tambahan  adalah kewenangan utama sebagai guru pada salah satu mata 
pelajaran produktif dengan  kewenangan tambahan sebagai guru pada 
salah satu mata pelajaran adaptif yang relevan. 

Tata Kelola Guru
Saat ini dibutuhkan tata kelola  yang dapat menjamin peningkatan mutu 
pendidikan yang sesungguhnya. Untuk menjamin mutu pendidikan yang 
merata di seluruh tanah air, dibutuhkan mutu distribusi guru yang memadai. 
Selama ini, masih dijumpai  persoalan-persoalan nyata bagaimana guru  
harus diangkat, ditempatkan, dan diberdayakan secara berkelanjutan. 
Pengangkatan guru oleh pemerintah daerah  yang tidak  terkomunikasikan 
dengan baik dengan Pemerintah Pusat sering menimbulkan kepincangan 
informasi.  Pengangkatan guru juga sering disertai dengan tingginya proporsi 
guru yang tidak berkualifikasi, sehingga tidak berfokus pada peningkatan 
prestasi anak didik. Perlu dipertimbangkan pemikiran untuk mengembalikan 
pola sentralisasi dalam tata kelola guru.

Jumlah Lulusan versus Kebutuhan (Supply and Demand)
Saat ini terdapat 12 universitas negeri eks IKIP, 1 FKIP Universitas 
Terbuka (UT), 26 FKIP negeri, dan 342 LPTK swasta. Semua lembaga ini 
menghasilkan lulusan untuk  guru-guru  pendidikan anak usia dini, sekolah 
dasar, dan menengah. Setiap tahun terdapat kecenderungan jumlah lulusan 
yang meningkat, yang semuanya memiliki kualifikasi S1 dan berkeinginan 
untuk menjadi guru yang tersertifikasi. 

Peminat untuk  menjadi mahasiswa LPTK cenderung terus meningkat 
sehingga peluang untuk memilih mahasiswa yang berkualitas sangat 
memungkinkan. Dengan meningkatnya jumlah peminat tersebut, 
kenyataannya penerimaan jumlah mahasiswa belum disesuaikan dengan 
kebutuhan tenaga guru. Ada kecenderungan LPTK menerima calon 
mahasiswa sebanyak-banyaknya, kurang memerhatikan kualitas input dan 
keseimbangan dengan kapasitas layanan, sehingga dikhawatirkan kualitas 
lulusan tidak terjaga. Jika jumlah mahasiswa calon guru tidak disesuaikan 
dengan kebutuhan maka akan menyebabkan kelebihan jumlah lulusan 
(over supply). Meningkatnya jumlah peminat tersebut ternyata juga diiringi 
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dengan meningkatnya jumlah LPTK. Jumlah LPTK yang relatif banyak 
tersebut memiliki kualitas yang bervariasi. Penerapan supply and demand 
perlu dilaksanakan dan didukung dengan pendataan dan pemetaan yang 
akurat.

Permasalahan Perekrutan 
Persoalan perekrutan calon pendidik selama ini adalah menggunakan pola 
perekrutan yang sama dengan seleksi calon mahasiswa pada umumnya. 
Selain itu, cenderung menggunakan instrumen yang hanya mampu 
mengungkap aspek kognitif semata, yaitu pola perekrutan yang hanya 
menggunakan instrumen uji tulis. Semestinya sistem perekrutan untuk 
mendapatkan calon pendidik yang unggul menggunakan sistem seleksi 
yang dapat menyaring calon-calon pendidik yang secara akademik unggul 
disertai dengan seleksi yang mampu menemukenali bakat dan  minat, fisik 
dan mental, serta jiwa keterpanggilan untuk menjadi pendidik.

Lembaga Pendidikan (Pendidik) dan Tenaga Kependidikan

Guru yang baik semestinya dihasilkan dari pendidikan yang baik pada 
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lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Memasuki masa Orde 
Baru dan bersamaan dengan berbagai kebijakan untuk pembangunan 
pendidikan nasional, pemerintah memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan layanan 
pendidikan kepada seluruh anak bangsa, tidak terkecuali mahasiswa di 
pendidikan tinggi. Kebijakan ini membawa implikasi kepada kemudahan 
perizinan mendirikan pendidikan tinggi, termasuk lembaga pendidikan 
(pendidik) dan tenaga kependidikan.

Pada awalnya IKIP negeri yang berjumlah 10 dan universitas dengan FKIP 
yang tidak lebih dari 20 dan beberapa LPTK swasta, saat ini LPTK tumbuh 
dengan subur. Sayangnya semangat masyarakat dalam mendirikan 
LPTK tersebut kurang disertai dengan regulasi yang mengatur tentang 
persyaratan pendirian dan kendali mutunya. Hingga saat ini jumlah 
LPTK (belum termasuk lembaga pendidikan tinggi di bawah binaan 
Kementerian Agama), berjumlah 381 lembaga (Ditdiktendik, 2013). Ke-
381 lembaga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambaran jumlah tersebut tentu saja akan diikuti dengan sistem 
perekrutan yang tidak terkendali, sistem pendidikan di perguruan tinggi 
yang abai terhadap mutu, dan terjadinya over supply  dalam penyediaan 
calon guru. Karena harus segera dilakukan penataan dan kendali 
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mutu penyelenggaraan LPTK, sudah semestinya LPTK yang 
memenuhi syarat saja yang diberikan mandat untuk mendidik 
calon pendidik profesional.

1. Permasalahan dalam perekrutan
Sistem perekrutan yang baik akan sangat menentukan luaran 
yang berkualitas. Namun tidak semua LPTK memiliki idealisme 
yang sama dalam mendapatkan calon mahasiswa. Tidak 
sedikit yang sudah kehilangan orientasi (disorientasi) dalam 
menyelenggarakan LPTK. Disorientasi ini dapat dicontohkan 
bahwa LPTK bergeser tidak semata-mata lembaga untuk 
mengasilkan pendidik dan tenaga kependidikan tetapi menjadi 
“industri” untuk mengisi pundi-pundi institusi. Cara berpikir 
semacam ini berakibat terjadinya perekrutan yang berorientasi 
pada kuantitas, bukan kualitas.

2. Permasalahan dalam proses pendidikan
Proses pendidikan (pembelajaran) calon guru merupakan 
faktor penting bagi  pengembangan kompetensi calon 
guru.  Semestinya, prinsip pembelajaran Active Learning in 
Higher Education (ALIHE)  mewarnai  proses pembelajaran 
mahasiswa. Sayangnya perubahan paradigma pembelajaran 
aktif tidak mudah terimplimentasikan di kampus. Pengalaman 
baik Ditjen Dikti dalam meningkatkan mutu dosen LPTK melalui 
program deployment  atau penugasan dosen ke sekolah perlu 
digalakkan kembali.

3. Permasalahan infrastruktur
Sekalipun infrastruktur di LPTK semakin lengkap, tidak semua 
LPTK telah menunjukkan standar fasilitas yang memadai.  
Secara ideal LPTK perlu mempunyai sekolah laboratorium 
atau  lab school dan asrama yang memadai. 

4. Permasalahan sumber daya manusia Pendidkan Tinggi
Perguruan tinggi  umumnya masih menekankan kuantitas 
(jumlah), belum menekankan kualitas dosen. Sekalipun jumlah 
dosen yang belajar lanjut (S2, S3) semakin besar, rasio dosen 
bermutu dengan jumlah mahasiswa masih belum memadai. 
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Tuntutan untuk menghasilkan guru yang profesional mengharuskan LPTK 
penyelenggara memiliki visi yang jelas yang  dilandasi prinsip good university 
governance dan memiliki kapasitas yang menjamin profesionalisme 
lulusannya. Dengan kata lain, kapasitas LPTK penyelenggara baik 
sumber daya manusia, yaitu dosen, tenaga kependidikan dan tenaga 
pendukung lainnya, maupun sarana dan prasarana, yang meliputi 
berbagai perangkat keras, dan perangkat lunak harus cukup tersedia. 
Di samping itu, harus disiapkan secara sungguh-sungguh hal-hal lain 
yang menjamin mutu suatu program pendidikan. Termasuk juga di sini 
sistem perekrutan calon mahasiswa yang dilaksanakan secara selektif. 
Pengembangan kurikulum, penciptaan suasana akademik, penetapan 
tuntutan kelulusan dan prosedur evaluasi yang objektif dan transparan 
juga harus didukung oleh suatu sistem penjaminan mutu yang handal.
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Bagian 2

Memilih yang Terbaik 
Saat  ini, sistem perekrutan yang diterapkan untuk menjaring calon guru 

masih bervariasi dan belum memiliki sebuah sistem perekrutan yang standar. 
Perbedaan sistem perekrutan tersebut berdampak pada perbedaan kualitas 

mahasiswa calon guru yang diterima. Karena itu, sistem perekrutan harus 
mempertimbangkan kualitas dan kuantitas.
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POKOK-POKOK PIKIRAN 
• Proses pengadaan guru harus didasarkan pada analisis kebutuhan 

(supply and demand). Penyediaan guru harus didukung oleh 
pendataan, dan pemetaan kebutuhan guru sehingga diperoleh 
kuota secara nasional untuk mendapatkan mahasiswa calon guru.

• Sistem perekrutan mahasiswa calon guru harus mampu menjamin 
agar proses seleksi dapat menjaring dan menyaring putra-putri 
terbaik untuk menjadi pendidik profesional.

• Sistem perekrutan mahasiswa calon guru dilaksanakan secara 
nasional dan komprehensif. Sistem perekrutan ini meliputi tes potensi 
akademik dan tes penguasaan bidang studi yang dilaksanakan 
secara nasional, dilanjutkan dengan wawancara untuk menggali 
bakat, minat, dan kepribadian calon guru.
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) 
menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berkaitan dengan kompetensi, seorang 
guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 
sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 
10 Ayat 1).

Guru merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut 
persyaratan kemampuan yang secara akademik dan pedagogik maupun secara 
profesional dapat diterima di lingkungan tempat guru bertugas. Dengan kata lain, 
layanan guru profesional harus bisa diterima oleh semua pemangku kepentingan 
pendidikan seperti siswa, kepala sekolah, pengawas orang tua, dan lain sebagainya.
Guru sebagai penyandang jabatan profesional harus disiapkan melalui program 
pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi 
guru. Oleh sebab itu, diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali calon guru 
dengan berbagai kompetensi, termasuk penguasaan bidang studi, landasan 
keilmuan untuk kegiatan mendidik, dan strategi menerapkannya secara profesional 
di sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan program Pendidikan Profesi 
Guru (PPG) yang dapat menjamin lulusannya menjadi guru profesional.  Lahirnya 
guru profesional tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan yang bermutu, 
tetapi juga oleh kualitas masukan (input) calon mahasiswa yang diperoleh melalui 
sistem perekrutan yang bermutu dan memenuhi kriteria standar.  

Berdasarkan data, peminat untuk menjadi mahasiswa LPTK terus meningkat 
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sehingga peluang untuk mendapatkan mahasiswa yang berkualitas terbuka 
luas. Namun, penerimaan jumlah mahasiswa (peningkatan jumlah peminat) 
tersebut dalam kenyataannya belum disesuaikan dengan kebutuhan guru. 
Ada kecenderungan sebagian LPTK menerima calon mahasiswa sebanyak-
banyaknya, kurang memerhatikan kualitas input dan keseimbangannya 
dengan kapasitas layanan sehingga dikhawatirkan kualitas lulusan tidak 
terjaga dengan baik.  Jika jumlah mahasiswa calon guru tidak disesuaikan 
dengan kebutuhan, akan terjadi kelebihan jumlah lulusan (over supply).

Sebagai salah satu contoh kasus, kecenderungan adanya peningkatan 
jumlah peminat untuk mendaftar dan mengikuti pendidikan di LPTK dapat 
ditunjukkan pada kasus jumlah pendaftar di Universitas Negeri Surabaya 
(Unesa). Selama kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan jumlah pendaftar 
lebih dari dua kali, yakni 18.646 orang pada tahun 2004/2005 dan meningkat 
menjadi 48.983 orang pada tahun 2009/2010. Di LPTK negeri yang lain diyakini 
terjadi kecenderungan yang sama. Adanya peningkatan jumlah peminat 
ini memberikan peluang kepada LPTK untuk menyaring calon mahasiswa 
potensial dari aspek kemampuan akademik dan memiliki minat serta bakat 
untuk menjadi guru profesional. 

Gambar 1. Kondisi Jumlah Pendaftar di Unesa
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LPTK masih bervariasi dan belum memiliki sebuah sistem perekrutan yang 
standar. Perbedaan sistem perekrutan tersebut berdampak pada perbedaan 
kualitas mahasiswa yang diterima. Karena itu, sistem perekrutan harus 
mempertimbangkan kualitas dan kuantitas. Secara kualitas, sistem perekrutan 
seharusnya mampu menyaring potensi calon yang diharapkan memberikan 
kontribusi dalam membentuk sosok guru profesional. Secara kuantitas, sistem 
perekrutan selayaknya mempertimbangkan jumlah kebutuhan guru. Oleh 
sebab itu, sistem perekrutan calon guru harus dilakukan secara serius dan 
sungguh-sungguh agar menghasilkan guru yang berkualitas yang mampu 
melahirkan generasi Indonesia di masa depan yang kualitas dan dapat bersaing 
dengan bangsa-bangsa lain. Prof. Dr. Fasli Jalal pada beberapa kesempatan 
menyampaikan pikirannya dalam proses perekrutan calon guru bahwa apabila 
kita keliru dalam melakukan perekrutan terhadap calon guru, maka sebenarnya 
kita melakukan pembodohan masa depan terhadap bangsa.   

   
Sistem Perekrutan

Guru profesional tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikannya, tetapi 
juga oleh kualitas sistem perekrutan untuk menjaring calon mahasiswa 
yang potensial, sehingga kelak akan dihasilkan keluaran seperti yang telah 
ditetapkan dalam Peratutan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dalam PP tersebut sistem 
perekrutan guru harus mampu menjamin agar proses seleksi dapat menjaring 
dan menyaring putra-putri terbaik untuk menjadi pendidik profesional dalam 
rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Selama ini proses perekrutan calon guru cenderung menggunakan pola yang 
sama dengan sistem perekrutan calon mahasiswa pada umumnya, yaitu 
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (Negeri) yang diikuti oleh kurang 
lebih 39 LPTK negeri. LPTK swasta pun menggunakan pola yang sama, hanya 
standarnya yang belum dapat disamakan. Pola perekrutan semacam ini, karena 
bersifat massal, maka digunakan instrumen massif. Akibatnya, instrumen 
yang digunakan pun dipilih dari model yang mudah untuk pengelolaannya. 
Kelemahan dari pola perekrutan semacam ini adalah tidak dapat menyaring 
calon pendidik yang benar-benar memiliki panggilan jiwa, minat dan bakat, 
fisik dan mental, serta kepribadian calon pendidik. Itu karena instrumen yang 
digunakan selama ini cenderung mengungkap aspek akademik semata atau 
bahkan cenderung aspek kognitif semata.

Sudah 
saatnya LPTK 
menggunakan 
pola khusus 
dalam 
perekrutan 
calon 
mahasiswa 
yang berminat 
menjadi 
pendidik.



32 Menyiapkan Guru MaSa Depan

Sudah saatnya LPTK menggunakan pola khusus dalam perekrutan calon 
mahasiswa yang berminat menjadi pendidik. Sistem perekrutan calon pendidik 
harus akuntabel dan dilandasi prinsip memilih yang terbaik, terbaik dari aspek 
akademik, bakat dan minat, kepribadian, juga fisik dan mental. Artinya untuk 
seleksi calon guru masa depan yang unggul tidak cukup dengan paper and 
pencil test semata.

Pengawalan proses perekrutan harus dilakukan sejak dini pada awal calon 
mahasiswa memilih untuk mengikuti pendidikan sarjana. Selain mengutamakan 
calon yang potensial dan memiliki bakat dan minat menjadi guru, sistem perekrutan 
juga didasarkan pada kuota secara nasional yang diperoleh berdasarkan analisis 
dan pemetaan terhadap kebutuhan guru secara komprehensif. 

Sistem perekrutan calon guru harus dapat menjamin untuk menghasilkan masukan 
(input) yang baik, sehingga proses pendidikan guru dapat terselenggara dengan 
baik dan kelak akan menghasilkan guru profesional seperti yang diamanatkan 
peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perekrutan harus dilakukan secara 
jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan model penyiapan guru profesional, perekrutan calon pendidik 
profesional untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan dapat 
berasal dari lulusan S1 atau lulusan SMA sederajat. Mekanisme perekrutan dapat 
digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Mekanisme Perekrutan Calon Guru Profesional
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Untuk melaksanakan sistem perekrutan calon guru yang akuntabel, langkah 
yang dilakukan adalah dengan menjaring mahasiswa calon guru profesional 
melalui beberapa tahapan. Proses ini diawali dari analisis kebutuhan guru dan 
dilanjutkan dengan penetapan kuota secara nasional dan dilaksanakannya 
seleksi nasional melalui sistem dalam jaringan (daring/online). 

Masukan calon pendidik dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni (1) 
kategori sarjana, yaitu mereka yang sudah berkualifikasi S1; dan (2) kategori 
lulusan SLTA, yaitu mereka para lulusan SMA sederajat, termasuk dari daerah 
terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Seleksi nasional online dimaksudkan untuk melakukan penjaringan yang 
efisien, yaitu dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, terstandar, mudah, dan 
dapat menjaring calon-calon yang unggul secara akademik.

Untuk masukan kategori (1) yaitu masukannya para Sarjana Pendidikan yang 
akan melaksanakan tugas pengabdian mendidik di daerah 3T atau yang 
populer dengan sebutan Sarjanan Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, 
dan Tertinggal (SM-3T), tahap seleksi online  dimaksudkan untuk menjaring 
masukan yang secara institusional dapat dipertanggungjawabkan dan secara 
akademik unggul. Untuk itu, proses diawali dengan seleksi administrasi dengan 
menggunakan instrumen Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi. Mereka yang dinyatakan lolos dari seleksi PDPT 
dilanjutkan dengan penjaringan meliputi tes potensi akademik, tes penguasaan 
bidang studi, dan kemampuan berbahasa Inggris. Tahap berikutnya, mereka 
yang terjaring dari seleksi online dinyatakan berhak mengikuti penyaringan 
di LPTK untuk diseleksi bakat dan minatnya, kepribadian, serta fisik dan 
mentalnya. 

Apabila seleksi di LPTK ini berhasil, calon dinyatakan diterima dan siap untuk 
mengikuti Program Prakondisi sebelum melaksanakan tugas pengabdian 
mendidik di daerah 3T. Prakondisi dan pengabdian mendidik di daerah 3T 
sesungguhnya juga bagian dari sistem seleksi. Para peserta SM-3T yang 
berhasil melaksanakan tugas pengabdian sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan, dinyatakan lolos untuk mengikuti Program PPG Prajabatan 
Berbeasiswa dan Berasrama. Dengan pola semacam ini akan tersaring putra-
putri terbaik bangsa yang siap melanjutkan estafet pembangunan pendidikan 
nasional untuk mengantarkan generasi emas Indonesia, yang siap membawa 
republik ini menjadi negara yang maju dan bermartabat.
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Untuk masukan kategori (2), yaitu masukannya para lulusan SMA sederajat 
yang terpanggil untuk menjadi pendidik, lulusan SMA ini ditelusuri secara 
administratif dan reputasinya selama di SMA melalui seleksi online nasional 
dengan mendaftarkan diri yang disertai dengan biodata lengkap dan rekam 
jejak prestasi (portofolio) selama belajar di SMA. Mereka yang terjaring 
secara nasional selanjutnya diarahkan sesuai dengan pilihan LPTK untuk 
mengikuti seleksi penyaringan bakat dan minat, kepribadian, serta fisik dan 
mental. Mereka yang tersaring inilah yang akan dinyatakan diterima sebagai 
mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT). Program 
PPGT adalah program penyiapan guru profesional yang sedini mungkin 
menyemai kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi secara 
bersamaan. Pelaksanaan Program PPGT ini juga diselenggarakan secara 
berbeasiswa dan berasrama.

Melalui program pendidikan calon guru berasrama inilah akan disiapkan 
calon-calon guru masa depan yang tidak saja unggul secara akademik, 
tetapi juga memiliki karakter yang kuat sebagai calon pendidik yang 
berkepribadian Indonesia.

Berikut adalah data hasil perekrutan calon pendidik peserta SM-3T tahun 
2012 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bekerjasama 
dengan LPTK (Tabel 1). Dalam pelaksanaan perekrutan peserta tersebut, 
semua proses dilakukan secara online, termasuk seleksi administrasi, tes 
potensi akademik (TPA), dan tes penguasaan bidang studi yang dilaksanakan 
secara serentak di 17 LPTK di Indonesia. Peserta yang lulus dari seleksi 
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nasional kemudian menjalani wawancara mendalam di LPTK untuk mengetahui bakat dan minat 
peserta. 

Tabel1. Hasil Perekrutan program PPG SM-3T Tahap II Online secara Nasional

Tabel 1 menunjukkan peminatan yang tinggi terhadap program SM-3T yang pada tahun 2012 
kuota sebanyak 3000 orang dari total 15.254 pendaftar di 17 LPTK, sejumlah 7.074 peserta 
memenuhi persyaratan administrasi.

Urutan pertama diduduki oleh Unsyiah dengan 1.562 orang pendaftar kemudian disusul oleh UNM 
dengan 1.350 pendaftar. Tingkat kompetisi tes akademik secara nasional juga cukup ketat, dari 
7.074 peserta, 2.990 atau 42% peserta dinyatakan lulus. Seleksi berikutnya adalah wawancara 
dan kegiatan prakondisi di LPTK masing-masing, dan sejumlah 2.531 peserta atau 36% peserta 
diberangkatkan bertugas ke daerah sasaran.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan perekrutan secara online, diperoleh best practices antara 
lain:
1. Proses perekrutan lebih efisien, terutama dilihat dari sisi pengelolaan yang dilaksanakan di 

sejumlah lokasi/LPTK yang tersebar di seluruh Indonesia;

No. LPTK Mendaftar
Lolos 

Administrasi
Lulus Tes 
Akademik

Lulus 
Wawancara

Berangkat ke 
Lokasi 3T

1 UNIMED 1011 501 229 214 205
2 UNP 1441 657 258 231 223
3 UNJ 485 202 120 101 99
4 UPI 376 153 80 69 65
5 UNNES 897 406 272 232 220
6 UNY 788 359 204 180 167
7 UNESA 751 288 197 188 178
8 UM 825 336 180 169 158
9 UNM 2771 1350 480 471 441
10 UNIMA 265 125 44 40 39
11 UNG 382 238 99 92 91
12 UNDIKSHA 401 220 129 117 110
13 UNSYIAH 2983 1562 399 360 301
14 UR 177 57 25 21 19
15 UNTAN 167 84 59 43 32
16 UNMUL 127 48 31 29 25
17 UNDANA 1407 488 184 169 158

JUMLAH 15254 7074 2990 2726 2531
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2.  Tidak terdapat masalah yang berarti dalam proses perekrutan, baik 
prosedur maupun sistem online;

3.  Pelaksanaan perekrutan dapat dilakukan secara terbuka, responsif, 
akuntabel, dan on-time;

4.  Dapat menjamin kesesuain kriteria dan standar yang telah ditentukan 
dan sesuai dengan kuota yang ditetapkan secara nasional;
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 “Tidak gampang untuk bisa mengatakan apa yang membuat suatu bangsa 
kokoh dan maju. Namun, mudah sekali untuk mengatakan kapan bangsa 
ini mulai goyah eksistensinya, yaitu bila generasi yang sedang berkuasa 

melalaikan pendidikan generasi penerusnya, melalui pelecehan terhadap kinerja 
pengabdi nomor satu di bidang pendidikan, yaitu guru.”  

(Dr. Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978 – 1983)

Bagian 3

Pendidikan Guru untuk 
Negara Besar nan Kompleks
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POKOK-POKOK PIKIRAN 
• Indonesia sebagai negara besar nan kompleks diikuti dengan 

kompleksitas permasalahan pendidikan yang harus segera 
dicarikan solusi.

• Pendidikan calon pendidik harus mampu menghasilkan pendidik-
pendidik yang memiliki jati diri bangsa yang kuat dan memiliki 
kelenturan untuk memecahkan persoalan-persoalan di bidang 
pendidikan.

• Diperlukan berbagai model pendidikan untuk menyiapkan 
guru profesional  guna menjawab tuntutan kekikinian dan 
keanekaragaman subjek layanan di berbagai penjuru tanah air.

• Diperlukan penataan ulang program dan kurikulum pendidikan 
guru, sehingga pendidikan akademik dan pendidikan profesi 
benar-benar merupakan satu keutuhan untuk membentuk guru 
yang bermutu, profesional, dan berkarakter.
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  Antara Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi

Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(UUGD) menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya 
Pasal 9 UUGD menyatakan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana 
atau program diploma IV.

Terkait dengan kompetensi guru, dinyatakan dalam Pasal 10 UUGD bahwa 
kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi 
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 
profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.  Lebih tegas lagi PP 
Nomor 74 Tahun 2007 tentang Guru Pasal 4 (1) menyatakan bahwa sertifikat 
pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan 
tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh 
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Pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. (2) 
Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau 
D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekilas kembali menelisik sejarah pendidikan guru di Indonesia. Sebelum 
lahirnya Undang-undang Guru dan Dosen, pendidikan guru di Indonesia 
diselenggarakan dengan model tertutup. Pemerintah dalam menyiapkan 
guru hanya menugasi lembaga pendidikan guru seperti IPG, PTPG, FKIP, 
dan IKIP. Lembaga-lembaga yang selanjutnya dikenal dengan sebutan 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) itulah yang diberikan 
mandat oleh pemerintah untuk menghasilkan guru. 

Di samping pendidikan guru di Indonesia dapat disebut model tertutup, 
pendidikan guru di Indonesia sebelum lahirnya UUGD juga menganut 
pola concurrent atau terintegrasi, yaitu sistem pendidikan guru yang 
mengintegrasikan antara kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi 
akademik bidang studi, sekaligus mengintegrasikan  pendidikan akademik 
dan pendidikan profesi, yang lulusannya diberikan hak dan kewenangan 
mengajar yang melekat, dengan ditandai pemberian Ijazah diploma atau 
sarjana yang disertai dengan akta mengajar. Penetapan model pendidikan 
guru seperti ini dilandasi pemikiran bahwa profesi guru dalam menjalankan 
tugasnya akan berhadapan dengan manusia sebagai subjek layanannya; 
manusia sebagai individu yang unik dan senantiasa berkembang; subjek 
layanan yang memiliki berbagai potensi; maka keputusan-keputusan 
profesional dilakukan dalam situasi transaksional yang dinamis. 

Pemikiran yang melandasi penetapan model pendidikan guru yang 
terintegrasi antara akademik kependidikan dan akademik bidang studi 
adalah bahwa guru tidak sekadar menyampaikan materi atau isi, tetapi guru 
juga mengemban amanah untuk mendidik dalam rangka memanusiakan 
manusia secara manusiawi agar menjadi manusia yang manusiawi.
Namun dalam perjalanannya, saat melaksanakan mandat pendidikan guru 
yang tertutup tersebut, beberapa program studi di LPTK mencoba “membuka 
diri” dalam menyelenggarakan pendidikan guru, yaitu menyelenggarakan 
pendidikan calon guru untuk para lulusan dari pendidikan lainnya. Mencermati 
sejarah pendidikan guru di Indonesia ini, maka tidak dapat dikatakan bahwa 
pendidikan guru di Indonesia adalah model pendidikan guru yang sama 
sekali tertutup. Dapat dikatakan bahwa LPTK juga pernah menerapkan 
sistem pendidikan guru ‘concecutive’.
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Setelah lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen, seolah-
olah guru hanya dihasilkan melalui pendidikan profesi guru, 
yang masukannya adalah sarjana atau berkualifikasi S1. 
Kualifikasi S1 yang dinyatakan dalam UUGD tersebut tidak 
menyebutkan apakah berasal dari LPTK atau bukan. Untuk 
memperjelas perintah UUGD tersebut, pasal yang mengatur 
tentang PPG diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2009 tentang Program 
Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Pendidikan akademik di LPTK adalah pendidikan untuk 
menyiapkan calon pendidik yang unggul dalam kemampuan 
akademik kependidikan dan akademik bidang studi. Pada 
pendidikan akademik ini, diterapkan prinsip early exposure 
atau pemajanan sedini mungkin. Artinya, penyiapan guru 
tidak bisa serta merta memberikan pengalaman mendidik 
dan mengajar pada ujung pendidikan akademik atau pada 
saat pendidikan profesi, tetapi dipersiapkan sedini mungkin. 

Guru juga 
mengemban amanah 
untuk mendidik dalam 
rangka memanusiakan 
manusia secara 
manusiawi agar 
menjadi manusia yang 
manusiawi.
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Sejak awal mahasiswa sudah diperkenalkan dengan latar pendidikan 
sesungguhnya melalui magang yang berlapis dan berkelanjutan. 
Melalui pendidikan akademik inilah seseorang akan memperoleh 
kualifikasi.

Kualifikasi, menurut Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah penguasaan capaian 
pembelajaran (learning outcomes) yang menyatakan kedudukannya 
dalam KKNI.  Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran 
yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil 
pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan 
formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja. Kualifikasi adalah 
sebuah istilah yang secara internasional disepakai sebagai pencapaian 
penguasaan seseorang atas pengetahun (body of knowledge) dengan 
keluasan dan kedalamannya yang telah didefinisikan terlebih dahulu. 
Dengan adanya KKNI ini akan diubah cara melihat kompetensi 
seseorang, tidak lagi semata pada ijazah tetapi didasarkan pada 
pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas yang 
akuntabel dan transparan.  

Implementasi KKNI dalam kurikulum LPTK adalah bahwa dalam 
penyiapan guru profesional dapat dilaksanakan (1) dengan pola yang 
terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, artinya 
level 6 (S-1) dan 7 (profesi) dilaksanakan secara bersamaan, atau (2) 
dengan pola yang berlapis, yaitu pendidikan akademik terlebih dahulu 
baru dilanjutkan pendidikan profesi, artinya level 6 terlebih dahulu, 
kemudian dilanjutkan pada level 7.
Pendidikan tinggi LPTK, sebagai pendidikan tingi yang mengemban 
misi untuk menghasilkan calon pendidik yang unggul, yaitu pendidik 
yang dapat melaksanakan tugas pembelajaran dan pendidikan yang 
ditandai dengan kemampuan melaksanakan pembelajaran yang aktif, 
inovatif, dan menyenangkan atau active learning in school (ALIS), 
harus disiapkan melalui satu sistem pendidikan yang bermutu. Proses 
pendidikan calon pendidik di LPTK harus dirancang dan dikembangkan 
berdasarkan prinsip active learning in higher education (ALIHE) atau 
student active learning (SAL). 
Untuk dapat menghasilkan calon guru yang bermutu, harus ada 
pendidikan oleh pendidik yang diselenggarakan oleh pendidik LPTK 
yang bermutu. Pembelajaran di LPTK harus dilandasi pemikiran trickle 
down effect, yaitu prinsip mendidik dengan ikutan dampak yang 
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Kesalahan dari 
satu orang guru 
berdampak 
luas dan lintas 
generasi, yang 
berpengaruh 
pada kehidupan 
masyarakat dan 
bernegara.

tersebarluaskan. Dosen LPTK adalah model bagi mahasiswa sebagai 
calon pendidik. Oleh karena itu, tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa 
dosen LPTK di samping harus unggul dalam penguasaan materi, 
tetapi juga harus unggul dalam pedagogik, yang disertai dengan 
kemampuan menggunakan teknologi informasi. Dengan menerapkan 
pola pembelajaran aktif LPTK, akan dihasilkan guru yang memiliki 
kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

 Esensi Pendidikan Profesi Guru

Indikasi dari sebuah profesi adalah (1) memiliki suatu keahlian khusus, 
(2) merupakan panggilan hidup, (3) memiliki teori yang berlaku 
universal, (4) mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat 
bukan diri sendiri, (5) memiliki otonomi dalam melaksanakan 
pekerjaannya, (6) mempunyai kode etik, (7) mempunyai klien yang 
jelas, (8) mempunyai organisasi,  dan (9) mempunyai hubungan 
dengan organisasi lain (............). 

Guru bukanlah suatu profesi yang langsung dapat disejajarkan 
dengan profesi lain seperti pilot, akuntan, dan pengacara. Guru adalah 
profesi yang khas. Kesalahan dari satu orang guru berdampak luas 
dan lintas generasi, yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat 
dan bernegara. Kesalahan dari suatu profesi lain, misalnya seorang 
akuntan, seringkali tidak seluas dari dampak negatif dari kesalahan 
seorang guru (............). Jika negara serius mengharapkan  mutu 
anak  bangsa yang lebih baik pada masa mendatang, pendidikan 
guru merupakan pusat perbaikan (............) . Mutu pendidikan 
dipengaruhi oleh guru, sebab guru memiliki energi yang memengaruhi 
perkembangan anak. Oleh sebab itu, pendidikan  guru merupakan 
salah satu agenda penting dalam konteks peningkatan mutu 
pendidikan secara keseluruhan.

Apa itu pendidikan profesi guru?  Merujuk Pasal 15 Undang-
Undang  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: 
“pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program 
sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan 
dengan persyaratan keahlian khusus”. Sementara itu Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan banghwa guru memiliki 
kedudukan sebagai tenaga profesi (jabatan profesional), yang 
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menjaga martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, untuk 
meningkatkan mutu pendidikan nasional (Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2005). Sebagai jabatan profesional, guru merupakan 
bidang pekerjaan khusus (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2005). Jadi, guru wajib memiliki kompetensi untuk mewujudkan  tujuan 
pendidikan nasional (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005)  
yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2005).
Pendidikan guru perlu dilihat sebagai sebuah jejaring, tidak bisa 
dipandang sebagai usaha terpisah-pisah. Untuk mendapatkan calon 
guru yang bermutu, latar belakang pendidikan minimal calon guru adalah 
sarjana, suatu syarat yang relatif berbeda dan menunjukkan kemajuan 
jika dibandingkan dengan satu dekade silam. Ini menunjukkan bahwa 
mutu calon guru sangat terkait dengan latar belakang pendidikan 
sebelumnya. Selanjutnya, jika hendak meningkatkan mutu pendidikan, 
maka martabat guru perlu dihargai, diperlakukan sebagai profesi, dan 
guru menerima penghargaan sebagaimana profesi lain. Sekalipun 
demikian, hal penting yang perlu diperhatikan sebagai ukuran mutu 
seorang guru adalah seberapa jauh (efektif) para siswanya belajar 
dan berkembang. Itulah sebabnya, mutu guru juga dikaitkan dengan 
keandalannya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sekolah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan komunitas moral 
(moral community) (............)sebagai wahana pendidikan nilai-nilai 
kewarganegaraan, cinta tanah air, dan warga  Indonesia dan dunia.  
Pendidikan  Profesi Guru  perlu mempersiapkan calon guru untuk 
mengemban tanggung jawab  dalam memberikan pendidikan nilai, 
moral, dan  karakter kepada semua siswa pada semua tingkatan 
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, 
dan   Tujuan Pendidikan Nasional. Tanggung jawab ini dinilai setara 
dengan tanggung jawab guru dalam mengembangkan kemampuan-
kemampuan akademik untuk mengantarkan pencapaian standar 
akademik.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
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Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan 
tersebut menegaskan bahwa tujuh dari sembilan potensi peserta didik 
yang perlu dikembangkan lebih dekat dengan pendidikan nilai, moral, dan 
karakter. Amanat undang-undang tersebut juga menegaskan  bahwa fungsi 
dan tujuan pendidikan nasional adalah pembentukan karakter manusia 
Indonesia yang berbudi pekerti luhur. Oleh sebab itu, rancang bangun 
program pendidikan profesi guru menegaskan kembali pada pembangunan 
nilai-nilai fundamental, semangat cinta tanah air, karakter bangsa menuju  
guru profesional yang berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa, semangat 
UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Kebinekaan.

Di setiap masyarakat, penanaman karakter merupakan prioritas. Sekalipun 
masyarakat Barat menekankan individualisasi, masyarakat Timur 
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mengedepankan aspek sosial, pendidikan karakter tetap  menempati 
perhatian serius (............). Di pihak lain,  sudah lama diakui, pendidikan 
karakter setua dengan pendidikan itu sendiri (............).  Johann Friedrich 
Herbart, ahli filsafat bangsa Jerman, yang tulisannya sangat berpengaruh 
pada perkembangan pendidikan Amerika  abad ke-20 menegaskan 
bahwa hakikat setiap pendidikan  adalah penanaman karakter. Karakter 
itu dimulai dengan rasa senang. Rasa senang sendiri mudah dibangkitkan 
jika seseorang mengalami kontak langsung dengan alam (............). Oleh 
sebab itu, cara terbaik untuk penanaman karakter adalah keterlibatan 
langsung  terhadap alam dan manusia.

Contoh menarik penanaman karakter nasionalisme (cinta tanah air) adalah 
penerjunan langsung para sarjana pendidikan di daerah-daerah 3T di 
Indonesia (program SM-3T). Di sana peserta SM-3T secara langsung 
melihat, mengalami, dan merasakan kondisi riil masyarakat Indonesia. 
Itulah pembelajaran terindah (big tasks)  untuk pemupukan semangat 
cinta tanah air dan bela bangsa,  bukan  sekadar membaca buku-buku 
teks.  

Program  pengabdian sarjana pendidikan untuk mendidik di daerah 
3T selama  satu tahun tersebut menjadi wahana terbentuknya nilai-nilai 
moral, seperti jiwa mandiri, bertanggung jawab, tahan banting, pantang 
menyerah, memiliki jiwa ketahanmalangan, kreatif, peduli, empati, toleran, 
saling menghargai, kerja sama, tolong-menolong, hemat, bersahaja, 
bersemangat menghargai “arti hidup”: hidup menjadi lebih bermakna 
dan bermanfaat bagi sesama, dan bersyukur bahwa Tuhan Mahabesar, 
penuh kasih dan penyayang bagi umat-Nya.  Testimoni peserta SM-3T 
berikut ini memberi indikasi ke arah artikulasi penanaman nilai tertentu. 
“Awal mereka tiba di lokasi sempat shock, tetapi setelah melihat dan 
merasakan langsung di lokasi mereka menyatakan: aku harus menjadi 
bagian dalam mendidik dan mencerdaskan mereka….”

“Awalnya, bonus uang saku dan PPG yang menjadi motivasi kami 
mengikuti Program SM3-T. Namun setelah di lokasi, bonus uang saku 
dan PPG hanya menjadi bagian kesekian dari cita-cita kami untuk turut 
mencerdaskan anak bangsa.” 

Tak pernah kami bayangkan sebelumnya jika akhirnya di sini. Kami 
tidak pernah menyesal semua ini kami lakukan demi masa depan 
kami dan masa depan bangsa kami. Kami percaya ada hikmah dibalik 
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semua ini.” 
Candra Apriantini  (SDN Bilaos-Amfoang Utara)

“Semakin hari saya lebih menghargai apa yang saya miliki, temukan ,dan 
rasakan. Saya tahu mereka adalah anak-anak yang manis dan sangat 
baik. Mereka berhak atas pendidikan yang baik dan berkualiatas seperti 
anak lain di mana pun mereka berada”. (Yuyun - SMAN 2 Fatuleu Barat)

Pengalaman langsung di daerah-daerah khusus di Indonesia akan 
membuka mata hati dan nurani, untuk paham, peka, dan peduli terhadap 
nasib bangsa. Itulah sebabnya, program SM-3T dirancang secara serius 
untuk membekali pengalaman serupa bagi calon guru masa depan, 
sebagai bagian tak terpisahkan dari Program PPG secara keseluruhan. 
PPG tidak hanya diartikan sebagai proses pendidikan dalam arti sempit 
(schooling and training), tetapi sebagai suatu proses pemberdayaan 
dan pembudayaan generasi muda menjadi guru terdidik dan berbudaya 
Indonesia (educated and Idonesianized teachers).  Tanpa identitas yang 
jelas sebagai suatu bangsa, Indonesia akan mudah tergilas oleh arus 
globalisasi yang selanjutnya mudah terpuruk ke dalam bangsa yang tanpa 
bentuk (identitas) (............). Sebuah ironi yang memilukan bila para guru 
tidak mengenal dan mencintai persoalan bangsanya. 
Pengalaman pembelajaran autentik yang inspiring dapat juga ditimba dari 
imajinasi Prof. Khasali saat memberikan tugas mahasiswa untuk berkelana, 
mengenal dunia (............).
“....penting bagi para pendidik untuk membawa siswa melihat dunia. 
Berbekal lima ratus ribu rupiah, anak-anak SD dari Pontianak dapat diajak 
menumpang bis melewati perbatasan Entikong memasuki Kuching. Dalam 
jarak tempuh sembilan jam mereka sudah mendapatkan pelajaran PPKn 
yang sangat penting, yaitu pupusnya kebangsaan karena kita kurang urus 
daerah perbatasan. Rumah-rumah kumuh, jalan berlubang, pedagang 
kecil yang tak diurus Pemda, dan infrastruktur yang buruk ada di bagian 
sini. Sedangkan hal sebaliknya ada di sisi seberang.....”

Perjalanan penuh pertanyaan (inquiry) dan melihat dunia secara nyata 
adalah strategi penanaman karakter. Mahasiswa yang diberi tugas 
besar (big tasks) secara mandiri memiliki daya inovasi dan inisiatif yang 
tumbuh.  Rasa percaya diri bangkit. Tugas berkunjung  tersebut juga  telah 
menciptakan segudang pengalaman, cerita, gambar, dan foto yang akan 
membentuk visi sebagai seorang profesional bagi Indonesia.
Kepribadian guru merupakan hasil pembentukan pengalaman belajar yang 
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bukan hanya terjadi dalam proses pembelajaran secara langsung, tetapi 
terintegrasi dari dampak ikutan (nurturant effect) kegiatan pembelajaran 
dan pengalaman-pengalaman panjang sebelumnya. 

Kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik adalah suatu proses 
transaksional yang sangat khas dan nonrutin. Hal ini berbeda dari interaksi 
guru dengan sejawat, orang tua, dan masyarakat sekitar yang bersifat 
kontekstual. Sifat dan kualitas interaksi antara guru dan peserta didik 
menuntut kecakapan memilih strategi yang relevan karena sifat interaksi 
berkembang secara dinamis. Sementara karakteristik subjek dengan siapa 
ia berkomunikasi berbeda satu dengan lainnya baik karena faktor budaya, 
usia, dan kedudukannya. 
Dengan demikian program PPG yang bermutu memungkinkan lulusannya: 

1.  Menunjukkan seperangkat kompetensi sesuai dengan standar yang 
berlaku. 

2. Mampu bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip keilmuan dan 
teknologi dalam memberikan layanan sebagai seorang ahli. 

3. Mematuhi kode etik profesi guru dalam menjalankan tugas 
profesinya. 

4.  Bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. 
5. Mampu membuat keputusan secara mandiri maupun secara 

bersama. 
6.  Menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada pihak-pihak terkait. 
7.  Mampu bekerja sama dengan sejawat dan pihak lain yang relevan. 
8. Mampu mengembangkan diri secara berkesinambungan baik mandiri 

maupun melalui asosiasi profesi (Depdiknas, 2009). 
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Agar calon guru mampu melakukan hal-hal tersebut, diperlukan bukan saja 
persiapan yang bersifat akademik, namun juga pengalaman nyata yang 
intensif dalam menerapkan prinsip-prinsip akademik tersebut dalam situasi 
sebenarnya di sekolah. 
Kompetensi guru merupakan sesuatu yang utuh, sehingga proses 
pembentukannya tidak dapat dilakukan secara instan, karena guru 
merupakan profesi yang akan mendidik dan melayani individu-individu, 
yakni pribadi unik yang mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. 
Pembentukan kompetensi guru merupakan kegiatan pendidikan 
yang memerlukan pengkajian, pelatihan, dan pembiasaan sehingga 
dapat mengambil keputusan dengan efektif dan efisien dalam situasi 
transaksional. 

Menindaklanjuti Rekomendasi Teacher Education 
Summit

Merunut sejarah, LPTK dimulai dari kurun waktu tahun 60-an tepatnya awal 
bergabungnya IPG dan PTPG serta FKIP menjadi IKIP, belum diketemukan 
pedoman khusus Kurikulum LPTK. Selama ini LPTK dalam mengembangkan 
kurikulumnya selalu menggunakan Pedoman Pengembangan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi pada umumnya. Terakhir adalah menggunakan pedoman 
kurikulum sebagai penjabaran dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/
U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 

Di dalam dua keputusan menteri tersebut, yang selanjutnya diterjemahkan 
dalam Pedoman Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi 
(Ditjen Dikti, 2008), secara khusus belum memberikan rambu-rambu untuk 
pengembangan kurikulum di LPTK.

Mencermati berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan 
kurikulum LPTK, dan sekaligus merefleksi penyelenggaraan pendidikan 
penatakelolaan guru selama ini, maka pada tanggal 14 – 16  Desember 
2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Teacher 
Education Summit  yang diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan 
dalam pendidikan dan tata kelola guru di Indonesia. Dalam pertemuan 
tersebut, agenda yang dibahas antara lain permasalahan guru, mulai dari 
perekrutan, pendidikan, penempatan, penghargaan dan perlindungan, 
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hingga pembinaan berkelanjutan.

Hasil pertemuan tersebut merekomendasikan kepada seluruh pihak yang 
terkait hal-hal berikut ini (Ditjen Dikti, 2011).

1. Perlu standardisasi lembaga dan pengelolaan pendidikan tenaga 
kependidikan yang didukung oleh ketenagaan, sarana dan prasarana, 
teaching school, serta pembiayaan yang memadai.

2. Perlu penataan dan pengembangan sistem perekrutan dan seleksi 
mahasiswa calon guru yang menjamin perolehan calon-calon yang 
benar-benar potensial menjadi guru bermutu, profesional, dan 
berkarakter.

3. Perlu diselenggarakan model pendidikan calon guru berasrama 
yang berikatan dinas untuk mengokohkan pembangunan jati diri dan 
karakter keguruan.

4. Perlu penataan ulang program dan kurikulum pendidikan guru 
sehingga pendidikan akademik dan pendidikan profesi benar-benar 
merupakan satu keutuhan untuk membentuk guru yang bermutu, 
profesional, dan berkarakter.

5. Pendidikan guru di LPTK diselenggarakan berdasarkan sistem 
pembelajaran inovatif yang mencakup sistem transaksional 
pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar dan fasilitas bersama 
serta sistem asesmen yang andal. 

6. Perlu standardisasi mutu penyelenggaraan pendidikan guru yang 
ditandai dengan adanya kultur akademik yang memberdayakan.

7. Perlu dikembangkan model penentuan beban kerja guru yang 
lebih proporsional sehingga memungkinkan para guru memiliki 
kesempatan untuk mengembangkan diri secara profesional.

8. Perlu penataan manajemen ketenagaan guru yang dikendalikan 
secara nasional.

9. Perlu dibentuk Dewan Guru Nasional yang berfungsi sebagai 
pengawal mutu guru dan pendidikannya.

Rekomendasi butir 1 sampai dengan 6 inilah yang segera ditindaklanjuti 
oleh Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Kemendikbud bersama Asosiasi LPTK Indonesia (ALPTKI)  
dan Forum Komunikasi FKIP Se-Indonesia untuk membentuk suatu Task 
Force guna menyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK.
Sepanjang tahun 2012 Tim Task Force tersebut bekerja untuk menyusun 
Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK, dan pada akhir November 
2012 dapat diselesaikan. Selanjutnya oleh ALPTKI, pedoman tersebut 



51Menyiapkan Guru MaSa Depan

diserahkan kepada Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang 
langsung diteruskan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dipergunakan sebagai rambu-
rambu dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum oleh LPTK seluruh 
Indonesia.
Pedoman kurikulum tersebut dikembangkan dengan salah satu pemikiran 
bahwa kondisi Republik Indonesia yang sungguh luas dan beraneka 
ragam, utamanya dalam hal sosial demografi yang berimplikasi kepada 
keanekaragaman dalam penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan 
berbagai model kurikulum yang dapat menghasilkan lulusan yang dapat 
menjawab dan atau menyelesaikan permasalahan pendidikan di berbagai 
daerah di Nusantara ini.

Model Kurikulum Pendidikan Guru

Keberadaan Pendidikan Profesi Guru menjadi tuntutan setelah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mempersyaratkan 
guru profesional memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik harus 
menjadi jaminan seorang guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 
sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. Frase mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional perlu 
dimaknai dalam konteks arahan Pasal 1 ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 4 
(khususnya ayat 3) Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

Arahan pasal dan ayat yang disebutkan mengandung implikasi keterkaitan 
erat dengan keunikan karakteristik profesi pendidik/guru, sebagaimana 
dijelaskan,  dan implikasi pedagogis untuk mewujudkan pembelajaran yang 
mendidik, yang harus didukung oleh keutuhan penguasaan kompetensi 
akademik dan profesional kependidikan. Lazimnya seperti dilakukan 
pada bidang kedokteran, akuntasi, atau hukum, Pendidikan Profesi Guru 
dilakukan secara internship setelah pendidikan akademik kependidikan 
dilalui. Pendidikan profesi berisi kegiatan praktik menerapkan kemampuan 
akademik kependidikan dalam kegiatan profesional guru di sekolah disertai 
mekanisme pembimbingan dan supervisi yang sistematis dan dalam waktu 
yang relatif memadai (sekurang-kurangnya satu tahun atau dua semester). 
Bertolak dari kelaziman yang dijelaskan maka Pendidikan Profesi Guru akan 
mempersyaratkan peserta menguasai kemampuan akademik kependidikan, 
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bergelar S.Pd. (Sarjana Pendidikan), bagi  mereka yang berasal dari jalur 
kependidikan dan pembekalan kemampuan akademik kependidikan 
bagi mereka yang berlatar nonkependidikan.  Pendidikan akademik 
dilakukan dalam basis kampus dan berujung diperolehnya kualifikasi 
Sarjana/D-IV, sedangkan pendidikan profesi dilakukan dalam bentuk 
internship di sekolah dan berujung diperolehnya sertifikat pendidik. 
Kesatuan atau keutuhan proses pendidikan guru, mulai dari pendidikan 
akademik guru hingga diteruskan ke pendidikan profesi guru  disebut 
Pendidikan Profesional Guru.

Berdasarkan kerangka pikir peraturan dan perundang-udangan 
tersebut, penyelenggaraan program Pendidikan Profesional Guru 
memerlukan dua tahapan, yakni (1) Pendidikan Akademik Guru 
(berujung penganugerahan sarjana S1 kependidikan); dan (2) 
Pendidikan Profesi Guru (program pendidikan setelah S1 kependidikan, 
berujung penganugerahan sertifikat pendidik). 

Berdasarkan deskripsi di atas, model pengembangan kurikulum LPTK 
dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

Pertama, keutuhan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yaitu 
penyelenggaraan akademik guru hingga diteruskan ke pendidikan 
profesi guru sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 
pendidikan profesional guru. Keseluruhan proses penyiapan guru 
yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi tersebut 
harus merupakan suatu keutuhan sejak perekrutan, pelaksanaan, 
hingga penetapan kelulusan. Prinsip keutuhan ini penting mengingat 
pendidikan profesi guru yang ditegaskan dalam Permendiknas Nomor 
8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan 
tidak mengatur pendidikan guru pada tingkat pendidikan akademik.

Kedua, keterkaitan mengajar dan belajar. Prinsip ini menunjukkan 
bahwa bagaimana cara guru mengajar harus didasarkan pada 
pemahaman tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar 
dalam lingkungannya. 

Dengan demikian, penguasaan teori, metode, strategi pembelajaran 
yang mendidik dalam perkuliahan di kelas harus dikaitkan dan dipadukan 
dengan bagaimana peserta didik belajar di sekolah dengan segenap 
latar belakang sosial-kulturalnya. Cara guru mengenal dan merespons 
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perilaku belajar peserta didik di kelas adalah penting karena akan 
membentuk hakikat lingkungan pembelajaran (shaping the nature of 
the teaching and learning environment) (Loughram, 2010). Oleh karena 
itu, struktur kurikulum pendidikan akademik untuk calon guru harus 
menempatkan pemajanan awal (early exposure),  yaitu pemberian 
pengalaman sedini mungkin kepada calon guru dengan magang atau 
internship di sekolah secara berjenjang. Dalam konteks ini pedagogi 
harus dipahami sebagai konsep yang merujuk pada dua aspek belajar. 
Pertama, pedagogi berkaitan dengan apa dan bagaimana peserta 
didik  belajar; kedua, pedagogi berkaitan dengan  bagaimana guru 
sebagai pembelajar belajar tentang mengajar (learning how to learn)
dan membentuk keahliannya sebagai seorang profesional.

Ketiga, adanya koherensi antar konten kurikulum. Koherensi 
mengandung arti keterpaduan (unity), keterkaitan (connectedness), 
dan relevansi (relevance). Koherensi dalam konten kurikulum 
pendidikan guru bermakna adanya keterkaitan di antara kelompok 
mata kuliah bidang studi (content knowledge), kelompok mata kuliah 
yang berkaitan dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran 
secara umum (general pedagogical knowledge) yang berlaku 
untuk semua bidang studi tertentu (content specific pedagogical 
knowledge), pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan 
kurikulum (currucular knowledge), pengetahuan dan keterampilan 
dalam pemilihan dan pengembangan alat penilaian (assesment and 
evaluation), pengetahuan tentang konteks pendidikan (knowledge 
of educational context), serta didukung oleh pengetahuan dan 
keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi  
dalam proses pembelajaran (information and communication 
technology). Koherensi di antara konten dalam struktur kurikulum ini 
dapat menghasilkan hasil belajar yang sesuai dengan yang dirumuskan 
dalam capaian hasil belajar setiap program studi kependidikan.

Selain koherensi internal, kurikulum untuk program studi kependidikan 
harus memerhatikan pula keterkaitan antarkonten, baik pedagogi 
umum, pedagogi khusus maupun konten mata kuliah keahlian 
dan keterampilan dengan realitas pembelajaran di kelas sehingga 
terbangun keterkaitan kurikulum program studi dengan kebutuhan 
akan pembelajaran di kelas atau sekolah (university-school curriculum 
linkage).
Berikut model-model kurikulum LPTK yang secara potensial dapat 
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dikembangkan di LPTK yang disesuaikan dengan tuntutan dan 
kebutuhan pendidikan.
1. Model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi

Gambar 1. Model Kurikulum Terintegrasi antara  Pendidikan Akademik 
dengan Pendidikan Profesi 1 Semester

Pada model ini,  kurikulum LPTK  diselenggarakan secara terintegrasi 
antara program pendidikan akademik  yang disebar dalam 8 semester 
dan  pendidikan profesi guru yang di dalamnya ada workshop 
pengembangan perangkat pembelajaran dan micro serta macro 
teaching, yang dilanjutkan dengan Program Pengalaman Lapangan 
(PPL)  selama 1 semester bagi calon guru kelas atau Program PGSD dan 
PGPAUD. Pendidikan akademik  terdiri atas atas elemen karakter dan 
keindonesiaan, akademik kependidikan, akademik bidang studi, metodik 
khusus, dan  elemen Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian tugas akhir 
(skripsi), dan ujian tugas akhir. 

Selama 3 semester, mulai semester II, semester IV, dan semester 
VI dilaksanakan program magang kependidikan sebagai  program 
pengenalan lingkungan  sekolah sejak awal (early exposure on school 
setting). Pada semester IX dilaksanakan program PPG yang terdiri atas 
atas workshop pengembangan perangkat pembelajaran (subject specific 
pedagogy-SSP) dan PPL bagi calon guru kelas.  
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2. Model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik Berkewenangan 
Tambahan dan Pendidikan Profesi

Gambar 2. Model Terintegrasi Pendidikan Akademik dengan Kewenangan 
Tambahan dan Pendidikan Profesi 1 Semester

Pada model  ini,  kurikulum LPTK  diselenggarakan secara terintegrasi 
antara program pendidikan akademik yang disebar dalam 8 semester untuk 
kewenangan utama, dan kewenangan tambahan, dengan  pendidikan 
profesi guru yang di dalamnya ada workshop SSP dan PPL  selama 1 
semester bagi calon guru kelas. Pendidikan akademik terdiri atas elemen 
karakter dan keindonesiaan, akademik kependidikan, akademik bidang 
studi, metodik khusus, dan elemen KKN, penelitian tugas akhir (skripsi), 
dan ujian tugas akhir. 

Program magang kependidikan juga tetap dilaksanakan selama 3 semester 
sebagai  program pengenalan lingkungan  sekolah sejak awal (early 
exposure on school setting). Program kewenangan tambahan  sebanyak 
24 SKS dilaksanakan pada semester VII. Program kewenangan tambahan 
ini hanya terbatas pada  bidang studi yang serumpun. Pada semester IX 
dilaksanakan program PPG yang terdiri atas workshop SSP dan PPL bagi 
calon guru kelas, dan pada semester IX.   
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3. Model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi 2 
Semester

Gambar 3. Model Terintegrasi Pendidikan Akademik dengan Pendidikan 
Profesi 2 Semester

Pada model ini,  kurikulum LPTK  diselenggarakan secara terintegrasi antara 
program pendidikan akademik  yang disebar dalam 8 semester dan  pendidikan 
profesi guru yang di dalamnya ada workshop SSP dan PPL  selama 2 semester 
bagi calon guru bidang studi. Pendidikan akademik terdiri atas elemen karakter 
dan keindonesiaan, akademik kependidikan, akademik bidang studi, metodik 
khusus, dan  elemen KKN, penelitian tugas akhir (skripsi), dan ujian tugas 
akhir. 

Selama 3 semester mulai semester II, semester IV, dan semester VI dilaksanakan 
program magang kependidikan sebagai  program pengenalan lingkungan  
sekolah sejak awal (early exposure on school setting). Pada semester IX 
dilaksanakan program PPG yang terdiri atas workshop subject specific 
pedagogy (SSP), dan PPL pada semester  X bagi calon guru bidang studi.   
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4. Model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik Berkewenangan Tambahan 
dan Pendidikan Profesi 2 Semester

Gambar 4. Model Terintegrasi Pendidikan Akademik dengan Kewenangan 
Tambahan dan Pendidikan Profesi 2 Semester 

Pada model  ini,  kurikulum LPTK  diselenggarakan secara terintegrasi 
antara program pendidikan akademik  yang disebar dalam 8 semester untuk 
kewenangan utama, dan kewenangan tambahan, dengan  pendidikan profesi 
guru yang di dalamnya ada workshop SSP dan PPL  selama 2 semester bagi 
calon guru bidang studi. Pendidikan akademik terdiri dari elemen karakter 
dan keindonesiaan, akademik kependidikan, akademik bidang studi, metodik 
khusus, dan elemen KKN, penelitian tugas akhir (skripsi), dan ujian tugas akhir. 
Program Magang kependidikan juga tetap dilaksanakan selama 3 semester 
sebagai  program pengenalan lingkungan  sekolah sejak awal (early exposure on 
school setting). Program kewenangan tambahan sebanyak 24 sks dilaksanakan 
pada semester VII. Program kewenangan tambahan ini hanya terbatas pada  
bidang studi yang serumpun. Pada semester IX dilaksanakan program PPG 
yang terdiri atas workshop  subject specific pedagogy  (SSP) pada semester 
IX dan PPL pada semester X bagi calon guru bidang studi. Perlu diperhatikan 
bahwa SSP harus dilandasi oleh penguasaan subject specific knowledge (SSK) 
yang kuat, yaitu penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 
yang mendukung mata pelajaran yang diampu (Permendiknas Nomor 16 Tahun 
2007) agar terpenuhi alinea ke-2 deskriptor KKNI untuk memenuhi alinea ke-1 
dan ke-3 KKNI yang dilaksanakan melalui kegiatan workshop.  
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5. Model Berlapis antara Pendidikan Akademik dan Pendidikan 
Profesi 2 Semester

Gambar 5. Model Berlapis antara Pendidikan Akademik  dan Pendidikan 
Profesi 2 Semester

Kurikulum model ini merupakan model kurikulum LPTK yang berlapis. 
Artinya, program akademik (S1) diselenggarakan terpisah dari program  
PPG. Program akademik dilaksanakan selama 8 semester, dengan 
mencakupi elemen karakter dan keindonesiaan, akademik kependidikan, 
akademik bidang studi, metodik khusus, dan  elemen KKN, penelitian tugas 
akhir (skripsi), dan ujian tugas akhir, sedangkan program PPG selama 2 
semester, total 10 semester.

Model kurikulum ini diajukan dengan mempertimbangkan profesi guru 
juga terbuka bagi generasi muda lulusan S1 non-kependidikan yang 
berminat untuk menjadi guru dengan persyaratan tertentu. Dengan 
demikian, program pendidikan profesi guru harus mempersyaratkan 
peserta menguasai kemampuan akademik kependidikan, bergelar S.Pd. 
bagi  mereka yang berasal dari jalur kependidikan, dan pembekalan 
kemampuan akademik kependidikan bagi mereka yang berlatar non-
kependidikan. 

Model kurikulum berlapis ini juga memberi konsekuensi perlu adanya 
sistem seleksi  (perekrutan)  bagi calon mahasiswa program PPG, baik yang 
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lulusan S-1 kependidikan ataupun lulusan S1 non-kependidikan. Dalam 
semangat kurikulum yang berlapis ini pula, perlu dipertimbanglkan  
“program  antara”  ataupun program matrikulasi  bagi mahasiswa 
S-1 non-kependidikan, sebelum mengikuti program  PPG selama 2 
semester.  

6. Model Berlapis dengan Diawali Penugasan Pengabdian Mendidik di 
Daerah 3T (PPG SM-3T)
Model ini adalah model yang ditengarai paling ideal, yaitu penyiapan 
calon guru profesional melalui pentahapan yang sistematis, diawali 
dengan pendidikan akademik. 
Selanjutnya melalui suatu sistem perekrutan yang ketat akan menjaring 
calon-calon pendidik yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan 
tugas pengabdian di daerah 3T. Program penugasan di daerah 3T 
diawali dengan prakondisi untuk menyiapkan mereka agar memiliki jiwa 
ketahanmalangan, mengenali daerah 3T yang akan dituju, dan memiliki 
kemampuan melaksanakan tugas pembelajaran. Selanjutnya peserta 
akan ditugaskan di daerah 3T selama satu tahun.
Setelah berhasil melaksanakan tugas pengabdian mendidik di daerah 
3T, mereka akan masuk pada tahap Program Pendidikan Profesi Guru. 
Model ini dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 6. Model Berlapis antara Pendidikan Akademik dan 
Pendidikan Profesi 2 Semester yang Disela dengan Program SM-3T
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7. Model Kolaboratif Terintegrasi antara Pendidikan Akademik dan 

Pendidikan Profesi 2 Semester
Model ini merupakan model kolaboratif terintegrasi pendidikan akademik 
dengan pendidikan profesi, yaitu program akademik bidang studi yang 
program studinya tidak diselenggarakan oleh LPTK. Program akademik 
dilaksanakan  selama 8 semester pada perguruan tinggi non-LPTK, dilanjutkan 
matrikulasi untuk penguatan kompetensi akademik kependidikan pada LPTK 
penyelenggara PPG. Elemen kurikulum terdiri atas elemen karakter dan 
keindonesiaan, akademik bidang studi dan elemen KKN, penelitian tugas 
akhir (skripsi), dan ujian tugas akhir, dilanjutkan dengan penguatan yang 
terdiri atas akademik kependidikan dan metodik khusus. Adapun Program 
PPG dilaksanakan selama 2 semester. Program Magang Kependidikan 
dilaksanakan selama 3 semester sebagai  program pengenalan lingkungan  
sekolah sejak awal (early exposure on school setting).

Skema penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dapat dipilah menjadi dua 
paruh waktu. Paruh waktu pertama (kurang lebih satu semester), peserta 
didik mendapatkan pengutan materi akademik bidang studi dan akademik 
kependidikan. Selanjtnya peserta melakukan praktik merancang perangkat 
pembelajaran dalam konteks autentik di sekolah laboratorium atau sekolah 
mitra, mulai memahami peserta didik menganalisis kondisi, membuat 
kalender pembelajaran, satuan acara pembelajaran, menyusun bahan ajar, 
menyiapkan/membuat media pembelajaran, menyiapkan/membuat hand-
out, dan mengembangkan instrumen pengukuran hasil belajar. Rancangan 
pembelajaran ini dikembangkan dalam moda nondigital maupun digital 
(berupa rancangan e-Learning), sesuai dengan kebutuhan autentik sekolah 
tempat latihan. Paruh waktu kedua (kurang lebih satu semester), peserta 
didik melakukan praktik pembelajaran (menerapkan rancangan yang telah 
disiapkan/dibuat selama paruh waktu pertama). Semua kegiatan kurikuler 
tersebut disertai dengan mekanisme pembimbingan/supervisi oleh dosen 
pembimbing dan guru pamong yang bersertifikat.

Kurikulum program Pendidikan Profesi Guru (PPG) berisi program penguatan 
dan pengemasan materi bidang studi  untuk pembelajaran yang mendidik 
(subject specific pedagogy) dan program pengalaman lapangan (PPL) 
kependidikan. Kecuali untuk program PPG anak usia dini lulusan S-1 
PGPAUD dan untuk PPG SD lululusan PGSD yang hanya diprogramkan 
untuk mengambil kredit antara 18-20 sks, lulusan S-1 lainnya (baik yang 
dari program kependidikan maupun yang dari program non-kependidikan) 
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diprogramkan untuk mengambil kredit sebanyak 36-40 sks. Ini dilakukan bila hasil tes masuk 
PPG menunjukkan kekurangan dalam  penguasaan bidang studi, maka mereka diharuskan 
mengambil program penguatan bidang studi yang ditawarkan di PPG.  Sementara itu, apabila 
mereka menunjukkan kekurangan baik pada penguasaan bidang studi maupun  pedagogi, mereka 
diharuskan mengikuti penguatan baik kelompok mata kuliah bidang studi maupun pedagogi 
dalam PPG semester pertama. Begitu pun lulusan S-1 Psikologi yang mengikuti PPG anak usia 
dini atau PPG SD juga diwajibkan mengambil kredit 36-40 sks. Namun, lulusan S1 nonkependidikan 
yang akan mengikuti program PPG diwajibkan untuk mengambil program matrikulasi terlebih 
dahulu untuk pembekalan pengetahuan dan keterampilan pedagogi sejalan dengan prinsip, teori, 
dan pendekatan yang mendasari berbagai desain pembelajaran dan implementasinya.
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 Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama 
di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu 
pendidikan. Karena itu, pengembangan pendidikan calon guru berasrama dan 
berbeasiswa merupakan strategi yang tepat dalam mencapai amanat undang-

undang tersebut. (Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 23)

Bagian 4

Pendidikan Calon Guru 
Berasrama & Berbeasiswa
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POKOK-POKOK PIKIRAN
• Penyemaian karakter calon guru melalui kegiatan di asrama sudah 

banyak dilakukan dan memberikan hasil yang efektif. Pendidikan 
berasrama dapat menerapkan program pendidikan yang kompre-
hensif-holistik mencakup keagamaan, pengembangan akademik, 
life skill, wawasan NKRI, dan membangun wawasan global.

• Pola pendidikan dan pengasuhan yang dikembangkan di asrama 
PPG menerepkan sistem among (menjaga, membina, dan men-
didik dengan kasih sayang) dengan mengimplementasikan prinsip 
keteladanan, latihan dan pembiasaan, pendidikan melalui ibrah, 
pendidikan melaui nasihat, pendidikan melalui kedisiplinan, ke-
mandirian, dan persaudaraan, dan persatuan.

• Jumlah guru yang pensiun setiap tahun sebanyak 40.000 guru. 
Pemerintah diharapkan mengangkat guru baru sebanyak jumlah 
tersebut setiap tahun. Namun, asrama yang tersedia di 12 LPTK 
hanya berkapasitas kurang-lebih 4.700 calon guru.

• Asrama dikelola secara profesional di semua LPTK. Kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan di asrama harus mendukung penye-
maian karakter calon guru.

• Kinerja calon guru dalam mengikuti kegiatan di asrama merupakan 
salah satu penentu kelulusan PPG yang diikuti.
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Asrama merupakan wadah calon guru untuk berkembang 
dewasa dan menemukan jati diri. Asrama tidak hanya 

merupakan lingkungan fisik tempat tinggal, tetapi juga merupakan 
lingkungan pergaulan sosial yang ikut berpengaruh terhadap 
pembentukan kepribadian para penghuni. Kultur asrama juga 
memberikan dampak positif bagi pengembangan karakter 
mahasiswa dengan mananamkan nilai-nilai yang luhur seperti 
rasa  kepekaan dan kepedulian  sosial  tinggi  terhadap sesama 
dan  lingkungan sekitar. 

Pendidikan berasrama bukan sesuatu yang baru dalam konteks 
pendidikan di Indonesia. Telah lama lembaga-lembaga pendidikan 
di Indonesia menerapkan konsep pendidikan berasrama dalam 
wujud pondok pesantren, yang dapat dikatakan menjadi cikal 
bakal pendidikan berasrama di Indonesia. Dalam perkembangan 
selanjutnya, lembaga pendidikan formal persekolahan juga 
menerapkan sistem pendidikan berasrama, sebagai perintisnya 
adalah sekolah-sekolah Seminari dan sebagian Sekolah 
Pendidikan Guru (SPG). 

Asrama mahasiswa 
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Pendidikan berasrama (boarding school) didasarkan pada pertimbangan 
untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih utuh, yang mencakup cipta, 
rasa, karsa, dan karya sehingga menghasilkan lulusan yang unggul dalam 
berpikir dan  berkarakter. Pendidikan berasrama dapat menerapkan 
program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup keagamaan, 
pengembangan akademik, life skill (soft skill dan hard skill), wawasan NKRI, 
dan membangun wawasan global.

Itulah sebabnya pendidikan berasrama digunakan sebagai salah satu bagian 
penyelenggaraan Program PPG. Melalui pendidikan berasrama, calon guru 
profesional memiliki kompetensi  utuh termasuk di dalamnya  unggul dalam 
karakter dapat dibentuk. Tujuan pendidikan berasrama dimaksudkan untuk: 
1) membentuk mahasiswa PPG  menjadi pribadi bermoral tinggi, berprestasi, 
mandiri, disiplin, sehat jasmani, dan rohani; 2) membentuk mahasiswa yang 
peka dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang majemuk; dan 3) 
menumbuhkan pribadi-pribadi yang berkarakter (jujur, cerdas, tangguh, dan 
peduli).

PPG berasrama merupakan program pembinaan akademik dan multibudaya 
dengan empat pilar pengembangan, yaitu mental spiritual, wawasan 
akademik, minat dan bakat, dan sosial budaya. Dengan demikian, 
calon guru diharapkan mampu menjawab kecemasan-kecemasan yang 
ditimbulkan oleh keberagaman latar belakang budaya, agama, status sosial 
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ekonomi, asal daerah, dan pengaruh negatif globalisasi.  Dalam 
kehidupan berasrama mahasiswa  diberikan pembinaan untuk 
saling peduli, memiliki kemadirian, kedisiplinan, saling menolong 
dalam kebenaran, dan tidak membeda-bedakan status sosial dan 
ekonomi dalam pergaulan sehari-hari di asrama.

Prinsip-prinsip Pengasuhan

Pendidikan di asrama menganut sistem among (menjaga, 
membina, dan mendidik dengan kasih sayang). Sistem among 
juga bermakna sebagai pendidikan yang menitikberatkan pada 
asah, asih, dan asuh (care and dedication based on love) seperti 
yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Metode ini diyakini akan 
bisa membentuk karakter mahasiswa calon guru yang nasionalistik, 
universalistik, dan penyayang. Karena itu, untuk membentuk calon 
guru yang profesional dan berkarakter seperti yang diharapkan, 
perlu diimplementasikan beberapa prinsip pengasuhan berikut.

Keteladanan
Secara psikologis manusia sangat memerlukan keteladanan untuk 
mengembangkan sifat-sifat dan potensinya. Keteladanan adalah 
pendidikan dengan cara memberikan contoh yang konkret bagi 
para mahasiswa. Di asrama, pemberian contoh keteladanan sangat 
diperlukan dan ditekankan. Pengelola asrama harus senantiasa 
memberikan teladan yang baik bagi para penghuninya  dalam  
kehidupan kesehariannya.

Latihan dan Pembiasaan
Upaya membentuk calon guru yang berkarakter bagi mahasiswa di 
asrama dilakukan dengan cara memberikan latihan terhadap norma-
norma yang ada kemudian membiasakan untuk melakukannya. 
Dalam pendidikan di asrama, prinsip ini biasanya diterapkan 
pada pelaksanaan ibadah bersama-sama dan pergaulan dengan 
sesama mahasiswa maupun dengan pengelolanya. Latihan dan 
pembiasaan ini pada akhirnya akan menjadi akhlak yang terpatri 
dalam diri mahasiswa sehingga akan menyatu dengan dirinya.

Pendidikan melalui Ibrah (Mengambil Hikmah)
Pengertian ibrah, yaitu mengambil hikmah dari setiap peristiwa 
yang dialami manusia untuk mengetahui intisari suatu  kejadian 
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yang disaksikan, diperhatikan, dipertimbangkan, diukur, dan diputuskan 
secara rasional sehingga simpulannya dapat memengaruhi hati untuk 
tunduk kepada-Nya. Prinsip ini dapat dilakukan melalui kisah-kisah, 
fenomena alam, atau peristiwa yang terjadi baik pada masa lalu maupun 
sekarang.

Pendidikan melalui Nasihat (Mauidzah)
Nasihat atau mauidzah adalah pemberian peringatan atas kebaikan 
dan kebenaran dengan cara tertentu yang dapat menyentuh hati dan 
membangkitkannya untuk mengamalkan. Nasihat atau mauidzah ini 
mengandung tiga unsur, yaitu a) uraian tentang kebaikan dan kebenaran 
yang harus dilakukan oleh mahasiswa, seperti sopan santun, ibadah 
berjamaah, dan kerajinan dalam beramal baik; b) motivasi dalam 
melakukan kebaikan; c) peringatan tentang bahaya yang muncul dari 
adanya larangan untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik.

Pendidikan melalui Kedisiplinan
Prinsip ini identik dengan pemberian hukuman yang bertujuan untuk 
menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa apa yang dilakukan tidak 
benar, sehingga tidak mengulangi lagi. Penerapan prinsip ini memerlukan 
ketegasan dan kebijaksanaan. Ketegasan mengharuskan pengurus 
asrama memberikan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar, sedangkan 
kebijaksanaan mengharuskan pengurus asrama berbuat adil dan arif 
dalam memberikan sanksi, tidak terbawa emosi dan dorongan lain.

Kemandirian
Kemandirian di sini adalah kesanggupan dan kemampuan mahasiswa 
untuk belajar dan berlatih mengurus segala kepentingannya sendiri, 
sehingga tidak menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau belas 
kasihan orang lain. Dengan prinsip kemandirian ini mahasiswa sanggup 
berdikari, memiliki nilai-nilai kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi 
perjuangan hidup. 

Persaudaraan dan Persatuan
Kehidupan mahasiswa di asrama senantiasa diliputi oleh suasana 
keakraban dan persaudaraan karena segala suka dan duka mereka 
rasakan bersama. Dalam suasana kehidupan asrama yang demikian, 
para mahasiswa yang berasal dari latar belakang asal daerah, suku, 
bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama yang berbeda akan menjalin 
keakraban, persaudaraan, dan persatuan di antara mereka. Nilai-nilai ini 
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sangat diperlukan terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas 
setelah mereka lulus dan terjun mengabdikan diri menjadi guru di 
berbagai pelosok tanah air.

Berberapa alternatif program kegiatan di asrama  adalah sebagai 
berikut.

Pembinaan Mental (Bintal). Bintal dilakukan dalam bentuk •	
kegiatan pembinaan rohani di antaranya adalah: pendalaman/
kajian agama dan Achievement Motivation Training (AMT).
Program Belajar Bersama (PBB). Program PBB merupakan •	
kegiatan belajar di asrama yang diarahkan untuk saling tolong-
menolong. Mahapeserta didik yang sudah paham dituntut untuk 
mau memberikan tutorial kepada mereka yang masih kurang 
memahami
Apel Pagi (Apa). Kegiatan apel pagi dilaksanakan secara •	
periodik, misal setiap dua pekan. Apel pagi merupakan 
realisasi dari pengembangan Karakter Unggul Insan Asrama 
dalam pengembangan nilai karakter patriotis, disiplin, dan rasa 
tanggung jawab
Senam Asrama (Senar). Senam asrama adalah salah satu •	
bentuk kegiatan yang dapat menjaga dan meningkatkan 
kebugaran tubuh, sesuai dengan motto “Di dalam tubuh yang 
sehat terdapat jiwa yang kuat.” 
Gerakan Budaya Bersih Asrama (GBBA). GBBA merupakan •	
salah satu kegiatan untuk melatih kepedulian dan rasa tanggung 
jawab mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan asrama.
Gugus Disiplin Asrama (GDA). GDA merupakan salah satu •	
bagian dari perangkat pembinaan di asrama yang bertujuan 
untuk menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pengembangan 
intelektual, kepribadian, minat-bakat, dan solidaritas antar-
penghuni asrama. 

Kesiapan Asrama LPTK

Untuk menunjang pelaksanaan program pembentukan karakter melalui 
boarding school  atau asrama, telah disediakan asrama di beberapa 
LPTK dengan kapasitas 1.589 untuk mahasiswa putri dan 2.927 untuk 
mahasiswa putra. Dengan demikian, jumlah kapasitas asrama yang 
tersedia 4.696. 
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Tabel 2. Kapasitas Asrama

Dengan mengadopsi skema penyiapan calon guru ini, kapasitas asrama 
harus disesuaikan dengan jumlah calon guru yang dididik. Dengan 
mengacu jumlah guru yang pensiun setiap tahun 40.000 orang, maka pada 
masa depan diperlukan asrama dengan kapasitas 40.000 orang yang 
tersebar di berbagai LPTK di seluruh Indonesia. Dengan demikian, jumlah 
asrama yang tersedia saat ini baru sekitar 12% dari kebutuhan ideal. Pilot 
project pendidikan calon guru berasrama di 12 LPTK merupakan strategi 
yang sangat feasible untuk mengembangkan pola pendidikan guru yang 
profesional dan berkarakter.

Pengelolaan Asrama
Asrama dikelola oleh LPTK yang menyelenggarakan PPG dan diketuai 
langsung oleh pengelola asrama yang bertanggung jawab kepada 
pengelola PPG. Pengelola asrama dibantu oleh bagian keuangan, 
administrasi, bapak/ibu asrama, bagian pembinaan dan pengembangan, 
serta bagian umum. Secara hierarkis pengelola PPG di LPTK bertanggung 
jawab terhadap wakil rektor atau pembantu rektor dan rektor. Rincian 
tugas (job description) dari tiap-tiap fungsi dapat dilihat dalam Pedoman 
Pengelolaan Asrama.

Kegiatan Mahasiswa di Asrama
Untuk membentuk komunitas belajar di asrama, perlu didesain kegiatan yang 
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komunitas 
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asrama, perlu 
didesain 

kegiatan yang 
bisa mencapai 

tujuan 
pendidikan 
lebih utuh. 

No LPTK Kapasitas Asrama
Putra Putri Jumlah

1 UM 294 375 669
2 UNNES 320 762 1082
3 UNIMED 60 100 160
4 UPI 208 208 416
5 UNY 234 394 538
6 UNM 278 349 627
7 UNESA 140 150 450
8 UNIMA 400 400 800
9 UNJ 88 165 253

10 UNP 240 350 590
11 UNDIKSHA - - 400
12 UNG 30 100 130

JUMLAH 5945
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bisa mencapai tujuan pendidikan lebih utuh. Tujuan pendidikan yang 
dimaksud mencakupi cipta, rasa, karsa, dan karya untuk menghasilkan 
lulusan yang berkarakter dan unggul dalam berpikir. Kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari kegiatan PPG secara keseluruhan. Walaupun pengaruh kegiatan 
ekstrakurikuler ini kurang efektif dalam mengembangkan kemampuan 
akademis mahasiswa (Baker, 2008), kegiatan ini cukup efektif 
dalam mengambangkan kompetensi personal. Karena itu, untuk 
mengembangkan kompetensi personal, universitas harus menyediakan 
kegiatan ekstrakurikuler (Astin, AW. 1999).

Walaupun dirasakan sulit dalam mendesain program kegiatan 
ekstrakurikuler yang efektif dan produktif (Friedlander, J & McDougall, 
P. 1992), beberapa LPTK telah mengumpulkan best practices kegiatan-
kegiatan calon guru selama tinggal di asrama. Kegiatan ekstrakurikuler 
ini akan terus dievaluasi dan dikembangkan agar semua kegiatan ini 
menghasilkan outcome efektif. 
Di samping jadwal kegiatan rutin yang harus dilakukan, calon guru 
yang tinggal di asrama juga mempunyai jadwal kegiatan alternatif 
yang meliputi kegiatan kerohanian, pendidikan karakter, olah raga, 
serta kegiatan pengambangan minat dan bakat. Calon guru juga 
diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat luas dengan 
melakukan kegiatan kemasyarakatan  dan rekreasi.
Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental juga bisa dilakukan oleh calon 
guru yang tinggal di asrama. Kegiatan tersebut bisa berupa kegiatan 
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peringatan HUT RI, keagamaan, Hari Lingkungan Hidup, Hari Kartini, Hari 
Pahlawan, dan kegiatan seminar inovasi pembelajaran.

Peraturan, Tata Tertib, dan Sanksi Penghuni Asrama
Untuk memberikan panduan dan standar pengelolaan asrama di semua 
LPTK, perlu diterapkan peraturan, tata tertib, dan sanksi yang adil bagi 
semua penghuni asrama agar tercipta lingkungan yang harmonis dan 
dinamis. Pedoman Pengelolaan Asrama juga memuat dokumen Peraturan, 
Tata Tertib, dan Sanksi bagi semua penghuni asrama PPG.

Penilaian Kegiatan di Asrama
Penilaian kelulusan PPG tidak hanya dititikberatkan pada kinerja peserta 
Workshop, PPL, Ujian Tulis, Ujian Kinerja saja, tetapi harus memasukkan 
unsur nilai kinerja calon guru selama hidup di asrama. Terdapat dua nilai 
kegiatan yang perlu diperhitungkan yaitu nilai Kegiatan Asrama (KA) yang 
meliputi kegiatan kerohanian, minat dan bakat, pengembangan karakter, 
dan sebagainya. Nilai kedua adalah Kehidupan Asrama (HA), meliputi 
kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan sopan santun. Kedua nilai 
tersebut mempunyai bobot 20% untuk menentukan kelulusan PPG calon 
guru.
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Bagian 5

Menggembleng 
Ketangguhan, Menyemai 

Cinta Tanah Air
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah yang luas dan secara 

geografis maupun sosiokultural sangat heterogen, pada beberapa wilayah 
penyelenggaraan pendidikan masih terdapat berbagai permasalahan, terutama 

pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (daerah 3T). 
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POKOK-POKOK PIKIRAN
•    Program  pengabdian merupakan wahana menyemaikan nilai-nilai 

karakter calon guru seperti: jiwa mandiri, bertanggungjawab, tahan 
banting, pantang menyerah, kreatif, peduli, empati, toleran, saling 
menghargai, kerjasama,  tolong menolong, hemat, bersahaja, 
menghargai “arti hidup”, penuh kasih dan penyayang bagi 
umatNya.  

• Program pengabdian tersebut direalisasikan melalui program SM3T. 
Tujuan utama program SM3T adalah untuk membantu daerah 3T 
dalam mengatasi permasalahan pendidikan terutama kekurangan 
tenaga pendidik, sekaligus wahana mengembleng calon guru agar 
memiliki ketangguhan dan rasa cinta tanah air.

• Daerah sasaran program ini adalah kabupaten yang termasuk kate-
gori daerah 3T di delapan provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan 
Riau, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Pa-
pua, dan Papua Barat. Kabupaten yang menjadi sasaran program 
SM-3T tahun 2012 adalah yang tergolong daerah 3T berdasarkan 
kriteria dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

• Mengatasi kekurangan guru di daerah 3T dengan mengundang 
putra-putri terbaik dari daerah 3T untuk mengikuti Program 
Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT). Program PPG-T 
mendidik lulusan SLTA terbaik dari daerah 3T yang memiliki 
potensi, minat dan bakat untuk melanjutkan pendidikan calon guru 
di sejumlah LPTK. Setelah lulus dan mendapat sertifikat pendidik, 
mereka akan kembali dan mengabdi menjadi guru profesional untuk 
membangun daerahnya masing-masing dan sekaligus mengatasi 
persoalan kekurangan guru di daerah 3T.
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Menyiapkan Calon Guru Menuju Indonesia Baru

Sebagai bagian integral dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk “menjangkau yang tak terjangkau” baik dalam 
konteks peningkatan akses pendidikan tinggi maupun pembangunan 
pendidikan yang berkeadilan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
telah meluncurkan sejumlah program terobosan.

Sejak kali pertama diberangkatkan ke wilayah pengabdian 
November 2011, Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, 

dan Tertinggal (SM-3T) telah mendapatkan beragam tanggapan. 
Tanggapan beragam itu tak lepas dari pemahaman yang beragam 
pula terhadap program yang  menjadi bagian dari Maju Bersama 
Mencerdaskan Indonesia (MBMI), sebuah program percepatan 
pembangunan pendidikan di daerah 3T yang disiapkan oleh Direktorat 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemdikbud.

Program MBMI ini menyiapkan solusi jangka panjang terhadap 
ketersediaan pendidik di daerah 3T melalui pengasramaan anak-
anak berbakat dari daerah 3T di LPTK terkemuka di negeri ini dalam 
suatu skema Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPG-T) mulai 
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tahun 2011. Sambil menunggu anak-anak ini menjadi guru yang siap 
bertugas membangun daerahnya beberapa tahun mendatang, sejumlah 
2.500 sarjana pendidikan diterjunkan dalam skema Sarjana Mendidik di 
Daerah 3T (SM-3T) untuk mengatasi persoalan ketersediaan pendidik 
didaerah 3T yang begitu mendesak. Dalam perkembangannya, SM-
3T ternyata hadir tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan guru di 
wilayah pengabdian (3T) dan menyiapkan calon guru profesional yang 
memiliki kompetensi kepribadian dan sosial yang kokoh. SM-3T yang 
diimplementasikan secara masif ini makin diyakini sebagai agen yang 
mampu mengubah kultur masyarakat.

Tidak hanya untuk kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, 
kehadiranSM-3T juga makin dirasakan dampaknya bagi penguatan 
kehidupan berbangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. SM-3T, demikian pula para peserta Pendidikan Profesi Guru 
Terintegrasi (PPG-T) yang notabene berasal dari berbagai pelosokdi 
negeri ini, telah menjadi katalisator untuk mengembangkan cara pikir 
keindonesiaan bagi dirinya sendiri, murid, sesama guru, bahkan 
masyarakat. Secara teknis, SM-3T juga telah menjadi pintu masuk 
yang efisien dan efektif untuk menjaring asupan informasi ikhwal potret 
pendidikan di daerah 3T, mulai dari penemuan “mutiara terpendam” di 
daerah itu hingga pemetaan fisik sekolah dan verifikasi data sekolah 
secara cepat dan akurat dengan teknologi informasi yang dikembangkan 
Kemdikbud melalui ksg.dikti .go.id/majubersama.

Di berbagai pelosok negeri, ribuan sarjana mengabdi untuk turut 
mempercepat pembangunan pendidikan. Setahun mengabdi, menempa 
karakter diri, dan turut merekatkan NKRI, setelah itu kembali untuk 
mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mereka tergabung dalam 
Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), 
bagian dari program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia.

Mengapa SM-3T?

Republik ini, terutama daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), masih 
saja kekurangan guru. Selain itu, negara ini juga mengalami kesenjangan 
mutu, ketaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan bidang yang 
diampu (mismatcheded), distribusi tak merata, angka putus sekolah 
tinggi, dan partisipasi sekolah rendah. Di sisi lain, peningkatan mutu 
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pendidikan perlu dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh. Lebih-
lebih mengingat peran strategis guru dalam memperkukuh ketahanan 
nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena 
itu, perlu percepatan pembangunan pendidikan dengan pemberdayaan 
Sarjana Pendidikan sekaligus penyiapan calon pendidik profesional 
melalui program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T).

Supaya Anak Rinon Punya Musim Sekolah
Hilang harta, hilang nyawa, hilang pula asa akibat terjangan tsunami. 
Untunglah Sarjana Mendidik itu datang, mengembalikan sebagian 
harapan yang nyaris hilang.

Desa itu lebih barat dari Sabang. Hanya bisa ditempuh dengan boat 
selama dua jam dari Pelabuhan Lampulo Banda Aceh saat cuaca 
baik. Salah satu kawasan di Pulau Breueh yang 24 jam penuh tanpa 
aliran listrik, juga sinyal, itu lazim disebut Rinon. Konon, berasal dari 
kata RI nol yang berarti bukan RI. Namun ada pula yang menyebutnya 
darikata RI nol. Maksudnya, di sanalah titik nol republik ini berada. 
Secara administratif, Rinon masuk Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten 
Aceh Besar, Provinsi Aceh.  Pulau Breueh sendiri lebih sering disebut 
Pulo Aceh. Dengan luas 24 hektare, pulau ini dihuni tak ebih dari 5.000 
jiwa. Andai tsunami tak menerjang wilayah itu dan membuat ratusan 
jiwa melayang, boleh jadi jumlah penduduknya akan lebih dari itu. Juga 
para balita yang kini sudah tercatat sebagai siswa SD, SMP, dan SMA 
mungkin sekali tak tumbuh dan berkembang sebagai yatim piatu.

Sepintas lalu, tak ada yang terlihat istimewa di Rinon dan enam 
desa lainnya di Pulo Aceh. Juga soal gedung sekolah. Sekalipun 
sekolah-sekolah dan rumah-rumah penduduk luluh lantak akibat 
diterjang tsunami 2004 silam, dermawan dari berbagai negara telah 
membangunkan kembali sarana-prasarana pendidikan itu. 

Malahan boleh dibilang, menjadi lebih bagus, lebih permanen 
dibandingkan dengan sebelumnya. Tsunami ternyata tak hanya 
menghilangkan harta benda dan nyawa, tetapi juga melenyapkan  
hampir seluruh harapan puluhan anak di desa itu untuk kembali 
bersekolah. Hampir dua tahun  mereka tinggal di barak pengungsian 
dalam keadaan serba kekurangan dan tak ramah bagi dunia 
pendidikan.
Ketika kemudian keadaan desa membaik, setelah sekolah berdiri 
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berikut prasarana belajar, tak  berarti pendidikan di SD Negeri Rinon, 
satu-satunya sekolah di desa itu kembali normal. Sebab, hanya satu 
orang guru yang tersisa. Untunglah tak berselang lama, datang tiga 
guru baru dari “daratan” sebutan untuk wilayah Aceh bukan kepulauan. 
Namun empat guru untuk enam kelas, tentu masihlah kurang. Apalagi 
tidak setiap hari mereka yang berstatus pegawai negeri itu masuk. Ada 
semacam perjanjian, mereka bekerja secara shift: dua pekan masuk, 
dua pekan berikutnya libur di daratan. Jadilah saban hari, hanya dua 
guru yang menyelenggarakan pembelajaran. Tak mengherankan jika 
tak lebih dari separuh siswa yang hadir setiap hari lantaran kalaupun 
berangkat, akan lebih sering kosong pelajaran. Secercah harapan 
muncul ketika dua sarjana peserta SM-3T Maju Bersama Mencerdaskan 
Indonesia, Rochim dan Romadhona, hadir di tengah-tengah mereka. 

Rochim dan Romadhona adalah dua dari 25 peserta SM-3T yang 
mengabdi di Pulo Aceh semenjak awal Desember 2011. Sebanyak 84 
rekan seangkatan mereka, yang diberangkatkan dari Universitas Negeri 
Semarang (Unnes), bertugas di daratan wilayah Kabupaten Aceh 
Besar.

Namun kebiasaan meninggalkan sekolah tak serta merta terhenti. 
Awal-awal kehadiran mereka, lebih banyak bangku di kelas-kelas yang 
kosong. Itu tak hanya terjadi di Rinon, tetapi juga di desa-desa lainnya, 
seperti Meulingge dan Lamping.

Kebiasaan meninggalkan sekolah akan makin kentara ketika musim panen 
cabai tiba. Memanen cabai dipandang lebih nyata hasilnya ketimbang 
berangkat kesekolah. “Anak sekolah di sini punya musim. Musimnya 
sejalan dengan panen cabai. Jika sedang musim tanam, anak-anak 
ramai ke sekolah. Namun saat musim panen tiba, mereka lebih suka ke 
hutan dan memetik hasil panen. Kami bahkan harus menjemput ke hutan 
agar mereka mau berangkat ke sekolah,” kata Rochim. Tak serta merta 
ajakan itu bersambut. Maklumlah, kebiasaan itu telah berjalan tak cuma 
sehari-dua hari, tetapi sudah berlangsung bertahun-tahun. Menghadapi 
kondisi seperti itu, Rochim yang lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) dan Romadhona yang lulusan Pendidikan Ekonomi itu tidak 
menyerah, bahkan merasa tertantang. 

Baik secara kelompok maupun individu, ia dekati anak-anak itu dari hati ke 
hati. Termasuk dengan menjadikan mereka teman bermain di kubangan 

Awal-awal 
kehadiran 

mereka, lebih 
banyak bangku 
di kelas-kelas 
yang kosong. 



79Menyiapkan Guru MaSa Depan

kerbau. Ada lagi hambatan yang mesti mereka hadapi. “Waktu kami 
datang ke sini, kendala pertama komunikasi. Hampir semua dari siswa 
di sini tak bisa berbahasa Indonesia. 

Jadi, yang mereka teriak teriakkan, tak sepenuhnya kami pahami,” 
ungkap Rochim. Rochim juga berkisah, mulanya sekolah dimulai di 
sebuah menasah. Menasah adalah sebutan untuk musala. Jadi, sekolah 
tidak dimulai pada pagi hari, tapi menuruti murid yang datang. Sampai-
sampai tiada bedanya antara sekolah dan mengaji. Setelah lima bulan 
berjalan, Rochim pantas merasa ikut senang. Kini sekolah telah menjadi 
tempat utama belajar, selain bermain. 

Lewat sekolah dan bermain di luar jam pelajaran, anak-anak SD Rinon 
mulai tampak lancar berbahasa Indonesia, seiring dengan meningkatnya 
kemampuan mereka membaca, menulis, dan berhitung. Jika ketika ia 
dan Romadhona datang, tak lebih dari 20 anak dari 41 yang tercatat 
sebagai siswa di SDN Rinon, kini hampir semuanya masuk sekolah 
saban hari. Rochim bahkan kini menganggap setiap hari adalah juga 
musim sekolah bagi anak Rinon, juga anak diseluruh Pulo Aceh.

Andai Ada Kelas  di Nun Jauh  
Anak-anak itu berlari 10 km setiap pagi agar bisa bersekolah.

Sekop, ya Rokib Vitaya butuh sekop. Dengan sekop itu, sore hari 
dia membersihkan jalan dari Ratengggojike Detuara, Kecamatan 
Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur 
(NTT). Jika tidak, keesokan hari dia kesulitan mengendarai motor 
pinjaman sampai ke sekolah. Empat bulan sudah alumnus 2010 PGSD 
itu jadi guru di SD Katolik Detuara, 58 km dari kota Ende, dalam program 
SM-3T. 

Dia memang tinggal di rumah MathiasTani di Ratenggoji, tak jauh dari 
Detuara. Namun jika hujan, jalan tak bisa dilalui motor. Dia mesti jalan 
kaki lebih dari satu jam. Kalaupun tak hujan, dia tetap perlu ekstra hati-
hati. Sepanjang perjalanan, dia harus mewaspadai tebing yang sewaktu-
waktu longsor dan jalan tertutup longsoran tanah dan bebatuan. 

Jalan dari dan ke Detuara tak beraspal, menanjak, dan berkelok-kelok. 
Kiri jurang, kanan tebing nyaris tegak dengan batuan rapuh. Namun 
bagi lajang kelahiran 1985 asal Brebes, Jawa Tengah, itu, kesulitannya 
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tak seberapa dibandingkan perjuangan sebagian siswanya di kelas 
V. Ya, siswa dari Datulate dan terutama Birjo harus berlari melalui 
jalan setapak 10 km ke sekolah. Mereka berlari, terus berlari, agar tak 
terlambat. Sebagian mungkin belum sarapan atau cuma mengisi perut 
dengan setongkol jagung atau ubi bakar. Mereka dua jam berlari ke 
sekolah dan jalan kaki tiga-empat jam saat pulang. Namun saat hujan, 
mereka mangkir. 

Jalan tak mungkin dilalui karena berubah jadi kali berarus deras. Apalagi 
sungai pun meluap. Hujan, Sekolah Libur Hujan berarti sekolah libur. 
Lihatlah, ruang berdinding bambu berpapan tulis tunggal untuk kelas 
II dan III itu. Terpaan angin dan tempias air menguyupi para siswa. 
Dan, bagaimana pula siswa kelas I bisa belajar di bawah guyuran air di 
bangunan tanpa atap, tanpa dinding itu? Karena itu, Rokib memimpikan 
di Birjo ada kelas, sehingga para siswa tak perlu ke Detuara. “Saya siap 
mendatangi mereka untuk belajar bersama, meski harus berlari ke Birjo,” 
ucap dia.

Cara itu, tutur dia, bakal lebih efektif meningkatkan daya serap siswa. 
Betapa tidak? Setelah berlari hampir dua jam, mungkin tanpa sarapan, 
energi anak terkuras sudah. Siang hari selepas sekolah, mereka mampir 
ke huma mencari kayu api. Sampai di rumah pukul 17.00 W.I.T., badan 
capek. Tanpa listrik, tanpa buku, bukan perkara mudah bagi mereka 
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kemajuan bersama.
Itu pula perasaan Udih Riyadi. Alumnus 2009 PGSD itu mengajar di 
SD I Belanggo, Desa Likanaka, Wolowaru, yang bermedan lebih sulit 
lagi. Atau juga Hidayat Fernando, alumnus 2011 Jurusan Matematika 
FMIPA, yangmengajar di SMP Satu Atap Wolooja 3, Wolowaru.

Mereka adalah tiga dari 244 orang angkatan pertama program SM-3T 
di Kabupaten Ende, bagian dari 1.599 orang yang tersebar di hampir 
setiap desa di Provinsi NTT. Mula-mula muncul respons negatif. 
Mahasiswa di Kupang dan Ende demonstrasi menolak kehadiran 
mereka. Mahasiswa menilai penempatan guru itu permanen, sehingga 
mengurangi peluang sarjana lokal jadi guru di daerah sendiri. “Namun 
setelah kami jelaskan, mahasiswa paham dan bisa menerima. Apalagi 
ada pula sarjana lokal peserta program ini dan ditempatkan di 
Manggarai,” ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 
(P.P.O.) Kabupaten Ende, Yeremias Bore.

Itu pula pendapat David Magnus Diroe, Kepala UPTD P.P.O. Wolowaru, 
Ende. Dia malah berharap tahun depan pengiriman guru difokuskan ke 
SD yang butuh lebih banyak guru sesuai dengan kebutuhan. “Mereka 
amat membantu meningkatkan mutu pengajaran. Apalagi jika mereka 
dikirim sejak awal tahun pelajaran, tentu lebih efektif dan optimal.”
Selain itu, menurut pendapat Bayu Wijanarko, koordinator kabupaten 
SM-3T, perbaikan jalan, listrik masuk desa, dan buku menjadi variabel 
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penentu pula peningkatan mutu pendidikan di kawasan terluar, 
terdepan, dan tertinggal tersebut. Ketiga hal itu memungkinkan para 
guru, yang nyaris menjadi sumber ilmu satu-satunya bagi para siswa, 
untuk terus meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Dan, peningkatan 
mutu guru tentu berpengaruh besar terhadap peningkatan kemampuan 
siswa.

Ibu Kartini, Tetaplah Disini
”Kami semangat belajar sekarang. Kalau Pak Guru dan Bu Guru pergi, 
meninggalkan Papua, kami bagaimana?”

Reki Reinol Mambobo tak kuasa lagi bertahan duduk ketika seluruh 
teman sekelas memintanya maju dan memimpin mereka menyanyi. 
Dengan senyum malu-malu dan langkah terseret, dia beranjak dari 
bangku, lalu berdiri agak miring. Berkali-kali dia ubah letak topi merah 
putihnya sampai pada posisi mendongak. ”Mau nyanyi lagu apa?” 
tanya Nasruddin, salah satu peserta programSM-3T di Biak-Numfor, 
Papua.

Reki meminta saran dari teman-temannya dengan berucap lirih, ”Apa?” 
Kelas pun ramai karena saling sahut usul. Tak lama, mereka menyepakati 
sebuah lagu. ”Disaksikan” oleh Presiden dan Wakil Presiden yang 
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mengapit Garuda Pancasila di atas papan tulis, Reki menyanyi dan seisi 
kelas turut serta. Di sana pulauku yang kupuja selalu Tanah Papua pulau 
indah Gunung-gunung, lembah-lembah Yang penuh misteri.....Senyum 
cerah dan tawa gembira galibnya anak-anak sekolah ada juga di Kelas VI 
SD Inpres Sawawi, Distrik Warsa. 

Berada di tengah-tengah mereka, kesenjangan pendidikan atau apa pun 
serasa tiada. Tapi, tunggu dulu, kesukacitaan itu ternyata tidak selalu. 
Bahkan, bolehlah dikata, baru hadir bersama kedatangan para sarjana 
pendidikan yang turut dalam program Maju Bersama Mencerdaskan 
Indonesia. ”Bapak dan Ibu Guru yang baru, baik dan bagus. 

Cara mengajarnya, tara biasa,” kata Reki usai menyanyikan lagu ”Di Sana 
Pulauku” itu. Martin Inarkombu, murid Kelas IX-A SMP Negeri 1 Biak Timur, 
menyampaikan kesan yang sama. ”Enak, pelajaran olah raga sering di 
lapangan, tara catat-catat saja yang bikin bosan itu.” Martinus Rumere, 
teman sebangku Martin, mengangguk setuju. ”Iyo, betul itu!” tambahnya. 
”Sekarang kami jadi tahu olah raga selain sepak bola. ”Di distrik yang lain, 
Oridek, ada kesan dengan pernyataan lebih mengentak. ”Pak Guru dan 
Bu Guru yang baru, kalau mengajar, tara pakai kekerasan,” tutur Andreas 
Usior, murid Kelas IX-A SMP Negeri 3. ”Karena mereka baik, saya mau 
bantu. Saya ambilkan air kalau Pak Guru atau Bu Guru mau mandi. 
”Seperti mengamini, Kepala SMP Negeri 3 Oridek Biak Numfor Hendrik 
Irarya A.Md.Pd. menyatakan sekolahnya sangat terbantu oleh kehadiran 
SM-3T. ”Kami hanya punya lima guru.

Kami sangat membutuhkan guru Penjas, Bahasa Indonesia, dan 
Matematika. SM-3T tidak sekadar mengisi kekosongan itu. Mereka bekerja 
dengan rajin. Kesukaan murid-murid tersalurkan. Praktik bermacam-
macam olah raga, juga menulis dan membaca puisi.” Memotivasi, 
Menemani Apa yang telah dilakukan oleh 87 peserta program SM-3T di 
Kabupaten Biak-Numfor sehingga begitu mengena di hati? ”Jujur, belum 
banyak. Apalagi persoalan pendidikan di sini bukan sekadar kekurangan 
guru. Ada juga persoalan disiplin dan semangat belajar,” kata Aprisal 
Al Nahliyang mengajar Penjas di SMA Sup Byaki Fyadi Distrik Samofa. 
Alumnus Universitas Negeri Makassar itu hanya punya sebelas murid tapi 
tidak pernah hadir lengkap. 

Maka ketika mengajar, pelajaran dan praktik dia letakkan di belakang. 
Apa yang di depan? ”Motivasi. Itulah yang mereka tidak miliki. Bahkan 
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cita-cita pun mereka tidak punya. Bayangkan, sekolah tanpa cita-cita, 
apa jadinya?” Yang lucu, karena dia selalu memotivasi, ada murid 
berkomentar, ”Pak Guru seperti Mario Teguh saja!” Darussalam yang 
mendapat tugas mengajar di SD YPK Namber, Distrik Numfor Barat, 
memotivasi dengan cara yang lebih heroik. Kali pertama masuk ke 
kelas II, hanya ada lima murid, padahal mestinya 20-an anak. Dia 
minta lima murid itu untuk membujuk teman-teman mereka. Seminggu 
kemudian, 22 anak masuk. Di antara mereka, ada seorang anak yang 
satu hari masuk, seminggu bolos karena seragamnya basah oleh hujan 
yang memang turun sewaktu-waktu. ”Saya bilang, “Sekolah tak harus 
berseragam. Pakai baju biasa pun tak apa asal mau belajar. Jadi, 
masuklah setiap hari. Kalau Kepala Sekolah marah, biar Pak Guru nanti 
yang menghadapi....’Alhamdulillah, anak itu sekarang tidak bolos lagi,” 
kata Darussalam.

Dia mencatat, banyak anak didiknya yang belum bisa membaca, belum 
mengenal abjad A-Z, tapi pintar menghitung. Keinginan memotivasi 
juga merasuki Erwin Yamin. Dia mengajar Penjas di SMP 3 Wona 
yang jauh dari pusat kota, jalan kesana sangat menanjak, dan zona 
merah pula: kantong Organisasi Papua Merdeka. Listrik tak ada, air 
pun susah. Karena sekolah itu kekurangan guru dan murid-murid pun 
nyaris tak punya semangat, dia tetap datang dua kali seminggu. Murid-
murid yang malas belajar, kini mau menempuh dua jam jalan kaki 
untuk sampai ke sekolah. ”Saya ingin tinggal di sana agar lebih leluasa 
berbagi tapi karena persoalan keamanan, Kepala Sekolah melarang,” 
tambah Erwin.

Bagaimana dengan guru BK yang memang bertugas menangani ”sikap 
dan mental” murid? Munawar Ahmad punya cerita. Meski di Distrik Biak 
Kota, dia tetap harus mengatasi persoalan yang tak ringan. ”Sekolah 
saya, SMK YPK 2, itu semacam tempat pembuangan. Murid-murid 
yang nakal di sekolah lain, dikeluarkan dan masuk ke sini. Jumlah murid 
sekitar 400 tapi yang masuk 100. Itu pun sering keluar kelas begitu 
saja ketika guru mengajar. ”Awalnya, susah sekali. ”Makin dinasihati, 
mereka makin lari. Jika dikerasi, melawanlah pasti. Setelah sekian 
waktu, saya temukan cara jitu. Saya dekati mereka sebagai teman, 
bukan murid. Ternyata, mereka melunak juga,” papar Munawar yang 
kemudian bersama peserta program SM-3T yang lain mengadakan 
pelatihan soft skill untuk 40 murid. ”Setelah pelatihan, mereka makin 

Namun setelah 
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berubah menjadi 
tantangan.
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rajin dan menjadi motivator bagi teman-temannya.”Rasa Sayang Saat 
pembekalan, peserta program SM-3T tentu sudah membayangkan bakal 
bertemu dengan aneka persoalan.

Baik yang muncul dari dalam maupun dari luar diri, ketakutan membiak 
pula di dada. Namun setelah bertemu dengan anak- anak yang benar-
benar butuh sentuhan, ketakutan itu berubah menjadi tantangan. 
Menyeberangi laut dengan perahu di bawah cuaca yang tak jelas ke 
Pulau Numfor, jalan kaki berkilo meter, menempati rumah dinas yang 
bahkan guru sekolah pun tak mau tinggal di sana, atau bergiliran masuk 
rumah sakit karena terserang malaria tropikana bukan lagi hambatan 
atau ancaman melainkan keniscayaan langkah untuk Maju Bersama 
Mencerdaskan Indonesia. Wajarlah jika Kepala SMP Negeri 1 Biak Timur 
Kostan Maryen mengatakan, ”Saya salut. Mereka begitu berani, dan karena 
kami memang sangat membutuhkan guru, sayang kalau mereka hanya 
setahun mengabdi lalu pergi.” Meski pada awalnya bingung karena tidak 
bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi peserta program SM-3T, Kepala 
SMA Negeri 1 Warsa Adrianus Mambobo mengutarakan ”rasa sayang” 
serupa. ”Tidak bisakah masa kontrak mereka diperpanjang? Ibu Kartini 
yang mengajar Bahasa Inggris itu, misalnya, kalau bisa, jangan pulang, 
tetaplah di sini.” Dan bagi Andrianus Usior, murid yang setia mengawal 
Pak dan Bu Guru, kenyataan program setahun itu terasa lebih menekan. 
”Kami semangat belajar sekarang. Kalau Pak Guru dan Bu Guru pergi, 
meninggalkan Papua, kami bagaimana?”

     Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPG-T)

Menyiapkan Calon Guru Merajut Keindonesiaan
Kali pertama hadir sebagai peserta PPGT di Universitas Negeri Semarang 
(Unnes), Fetrus Wembila mengaku minder. “Pertama soal wajah, kulit 
kami beda. Kedua, bahasa. Di sini bahasanya halus, sementara di tempat 
kami…. tahulah, kami orang timur, kasar kalau berbahasa,” ungkap 
pemuda asal Desa Detosoko Barat Kecamatan Detosoko Kabupaten 
Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) ini. Ada lagi yang membuat dia lebih 
minder, yakni ketika dirinya dan peserta PPGT lainnya harus membaur 
dengan mahasiswa reguler PGSD. 

“Mereka, hampir semua dari Jawa, pintar-pintar,” kata Februs Wembila, 
yang sehari-hari akrab disapa Regar ini. Regar adalah salah satu dari 241 
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pemuda NTT yang lolos untuk mengikuti PPG-T dari 600-an pendaftar. 
Tiga orang dikirim ke Unnes, sedangkan yang lainnya tersebar ke 
Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Bengkulu (Unib), 
Universitas Negeri Manado (Unima), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 
Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Negeri Padang (UNP), 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pendidikan Indonesia 
(UPI), dan Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta. Tidak hanya 
dari NTT, total 459 peserta itu juga berasal dari Provinsi Papua, Aceh, dan 
Sulawesi Utara, terutama dari daerah yang tergolong terdepan, terluar, 
dan tertinggal (3T).

Di perguruan tinggi tadi, selama 4,5 tahun mereka akan menempuh 
studi. Dalam studi itu, bagi lulusan SMA/MA, selain dipersiapkan sebagai 
guru kelas SD mereka juga kelak akan memiliki kewenangan untuk 
mengajarkan pelajaran tertentu. Ada yang berkewenangan mengajarkan 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), sedangkan yang lainnya berkewenangan 
pula untuk mengajarkan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Biasa (PLB), 
Matematika, atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Adapun lulusan SMK 
dipersiapkan untuk mengajar Teknik Bangunan. Selama studi, mereka 
tinggal bersama di asrama.

Di bawah pengawasan pengelola asrama, mereka tidak hanya tinggal untuk 
sekadar menumpang tidur, mandi, dan makan, tetapi juga menjalankan 
berbagai kegiatan dan ketentuan berasrama. Dengan begitu, diharapkan 
kedisiplinan juga tertanamkan dalam keseharian. Setelah itu, diharapkan 
mereka kembali ke daerah asal, menjadi guru profesional untuk turut 
berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. 

Mengikis Rasa Minder
Rasa minder yang hinggap pada diri Regar lambat laun mengikis seiring 
dengan adaptasi yang ia lakukan dalam beberapa bulan. Regar masih 
ingat, kala itu dia dan teman-temannya berada dalam satu rombongan 
belajar dengan mahasiswa semester V untuk matakuliah Filsafat 
Pendidikan. 
“Mula-mula takut bertanya. Tapi dosen terus berikan motivasi. Katanya, 
yang penting banyak bertanya, banyak menyanggah. Minggu kedua, 
kami sudah berani bertanya,” kata Regar yang diamini Yohanes Selan asal 
Flores Timur, NTT. Tak sebatas itu. Satu semester berlalu, para peserta 
menunjukkan prestasi yang tak bisa dipandang sebelah mata. 
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“Tidak ada dari mereka yang ber-IP di bawah 3,0,” ungkap Farid 
Ahmadi, dosen PGSD Unnes yang ditunjuk sebagai koordinator PPGT. 
Sumilah, salah satu dosen pengampu, juga memberikan pujian untuk 
mereka. “Motivasi belajar mereka sangat tinggi, bahkan tampak melebihi 
mahasiswa reguler, dan satu lagi, kentara sekali sikap hormat mereka 
terhadap siapa pun, apalagi dosennya,” kata dosen pengampu Teori 
Belajar dan Pembelajaran ini. Sesungguhnya yang mereka lakukan 
tidak sekadar mengejar kepintaran. Pentas seni yang pernah mereka 
lakoni menjadi bukti terjadinya tegur sapa budaya. Jika peserta dari 
Aceh datang dengan tari Saman, peserta dari NTT dengan tari Jai, 
dan yang dari Papua dengan tari Yaspan, di atas panggung ketiga 
tarian itu mereka bawakan secara kolaboratif.“ Tak sampai sebulan aku 
sudah bisa tari Saman dan Yaspan,” ungkap Stacia Alessandra Nau, 
pesertaa sal Bajawa, Ngada, Flores NTT, sesaat setelah menari dalam 
sebuah acara dies natalis di Unnes, awal April 2012. Senada dengan 
Stacia, dengan belajar di tanah Jawa, Regar juga mengaku mulai bisa 
berbahasa Jawa.

 “Sitik-sitik mudeng (sedikit-sedikit memahami),” katanya dengan aksen 
Flores yang begitu kental. Ada lagi yang membuat mereka merasa betah 
sekalipun jauh dari keluarga. Afrizal Mardiansah, peserta asal Desa 
Mesjid Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Besar mengaku suasana 
penuh persaudaraan terbangun di antara mereka. Lebih-lebih mereka 
tidak hanya berjumpa di dalam kelas lantaran mereka tinggal bersama 
di asrama.

“Kalau pas Sabtu, kami yang dari NTT main sepak bola, teman-teman Aceh 
malah yang SMS, mengingatkan kami agar ke gereja. Kami juga kadang 
bangunkan teman-teman dari Aceh agar salat subuh,” kata Yohanes. 
Dengan demikian diharapkan lewat PPGT lahir guru-guru profesional 
yang terbangun karakternya sekaligus tebal semangat keindonesiannya. 
PPGT itu ibarat tanaman keras. Harus menunggu agak lama untuk bisa 
panen. Sedangkan SM3-T ibarat tanaman tumpang sarinya. Bisa dipetik 
lebih cepat hasilnya.

    Membangun Pelosok Negeri

Daerah sasaran program ini adalah kabupaten yang termasuk kategori 
daerah 3T di delapan provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, NTT, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, dan Papua 
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Barat. Kabupaten yang menjadi sasaran program SM-3T tahun 2012 
adalah yang tergolong daerah 3T berdasarkan kriteria dari Kementerian 
Pembangunan Daerah Tertinggal.

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 8 provinsi 
sebagai daerah penempatan SM-3T.  Terdapat delapan kabupaten di 
Provinsi Aceh yang menjadi daerah penempatan SM-3T yaitu: Kabupaten 
Simeulue,Kaupaten Aceh Singkil,Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten 
Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten 
Gayo Lues, dan Kabupaten Pidie Jaya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari 10 kabupaten, antara lain: 
Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, 
Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten 
Alor, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten 
Manggarai Timur.
Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari 3 kabupaten yaitu: Kabupaten Talaud, 
Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
Provinsi Papua terdiri dari 2 kabupaten, yaitu: Kabupaten Biak Numfor, 
dan Kabupaten Waropen.
Provinsi Papua Barat terdiri dari 4 kabupaten antara lain: Kabupaten  
Manokwari, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan 

Aceh (8)

Sulut (3)

Kaltim (3)
Kalbar (3)

Kepri (2)

NTT (10)

Papua Barat (4)

Papua (2)

33 Kabupaten

Grafik 1: Daerah Penempatan SM3T
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Kabupaten Sorong.
Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 kabupaten yaitu: 
Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepalauan Anambas.
Kalimantan Barat terdiri dari satu kabupaten yaitu Kabupaten 
Sanggau. Dan Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 
3 kabupaten, antara lain: Kabupaten Malinau, Kabupaten 
Nunukan, dan Kabupaten Kutai Barat.

Gambar 3.  Peta Sebaran Penempatan Program SM3T

     Secercah Harapan Menuju Indonesia Baru 

Berikut dipaparkan penempatan peserta SM3T tahun 2011 di 
3 provinsi baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA.
Untuk jenjang SD, secara umum, penempatan peserta SM-3T 
pada jenjang SD/MI di empat provinsi dinilai tepat sasaran 
(86,23%). Dari 523 SD/MI, sebesar  451 (86,23%) penempatan 
SM-3T tepat sasaran, 54 (10,32%) kurang tepat, dan  18 
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(3,44%) tidak tepat.  Kriteria yang digunakan untuk mengkategorikan 
ketepatan sasaran adalah rasio guru dan rombel kurang atau sama 
dengan satu, kurang tepat jika rasio guru dan rombel antara 1-1,5, dan 
tidak tepat apabila lebih dari 1,5.

Apabila ditinjau dari tiap provinsi maka NTT memiliki ketepatan yang 
paling tinggi (89,60), disusul NAD (81,59), dan Papua (77,41).
Untuk Jenjang SMP/MTS, penempatan peserta SM-3T pada jenjang 
SMP/MTS di empat provinsi sasaran SM-3T sudah Tepat. Dari 1465 SMP/
MTS, sebesar 1059 (72,29%) penempatan SM-3T tepat sasaran, 274 
(18,70%) kurang tepat, dan  132 (9,01%) tidak tepat. 
Kriteria yang digunakan untuk mengkategorikan ketepatan sasaran 
adalah rasio guru dan jumlah mata pelajaran (16). Apabila ditinjau 
dari tiap provinsi maka Papua barat memiliki ketepatan yang paling 
tinggi (93,33%), disusul NTT (74,70%), dan Papua (68,83%), dan NAD 
(62,99%).
Untuk jenjang SMA/MA, penempatan peserta SM-3T pda jenjang SMA/
MA di empat provinsi sasaran SM-3T sudah tepat. Dari 526 SMA/MA, 
sebesar 277 (52,66%) penempatan SM-3T tepat sasaran, 97 (18,44%) 
kurang tepat, dan  152 (28,90%) tidak tepat. 
Kriteria yang digunakan untuk mengkategorikan ketepatan sasaran 
adalah rasio guru dan jumlah mata pelajaran (18). Apabila ditinjau dari 
tiap provinsi maka Papua dan Papua Barat memiliki ketepatan yang paling 
tinggi (78,57 dan 78,05%), disusul NAD (50,26%), dan  NTT (49,28%).
Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SM3T angkatan 
pertama menyiratkan hasil yang sangat positif terhadap program SM3T. 
Secercah harapan muncul ketika dua sarjana peserta SM-3T Maju 
Bersama Mencerdaskan Indonesia, Rochim dan Romadhona, hadir di 
tengah-tengah mereka. Rochim dan Romadhona adalah dua dari 25 
peserta SM-3T yang mengabdi di Pulo Aceh semenjak awal Desember 
2011. 

     Kata Mereka

“Jangankan sembilan puluh, seratus, seribu pun guru SM-3T ditempatkan 
di Kabupaten Ende, kami akan terima dengan kedua tangan terbuka. 
Memang kami kekurangan guru”. Don Bosco M. Wangge, Bupati Ende, 
Nusa Tenggara Timur
Tahu kalau kami jauh-jauh datang dan sungguh-sungguh mengajar, 
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mereka bilang, “Kalau Bapak Guru sama Ibu Guru tak diangkat di 
sini, kami siap angkat parang.” Darusalam, SM-3T di SD YPK Namber 
Numfor Barat Pulau Numvor, Papua 

Tak hanya sinyal yang tidak ada di desa tempat kami mengabdi, tapi 
juga buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang sedang 
berlaku. Namun, kami tak boleh patah arang mengajari anak-anak 
mempersiapkan Ujian Nasional SD, meski di tangan mereka buku-buku 
masih dengan kurikulum yang sebenarnya sudah tak berlaku lagi.--
Ahmad Samsi,SM-3T di SDN Detubela 2 Desa Tanalangi Kecamatan 
Lepembusu Kabupaten Ende, NTT
“Seorang laki-laki setengah baya yang tampaknya sedang mabuk 
menghampiri saya sambil memandangi logo Maju Bersama dengan 
latar merah-putih di jaket yang saya pakai. Sambil menunjuk topi yang 
ia kenakan, ia bilang, “Kami punya bendera, Bapak Guru juga punya 
bendera. Beda, tapi kami senang kalau banyak guru datang, biar kami 
bisa pintar. Kalau ada yang macam-macam, bilang kami.”--Uhkwatul 
Atmawan Mantika, SM-3T di SD Inpres Sawai Distrik Warsa Biak 
Numfor Papua

Kami semangat belajar sekarang. Kalau Bapak Guru dan Ibu Guru pergi 
meninggalkan Papua, kami bagaimana?--Andrianus Usior, siswa Kelas 
IX SMP Negeri 3 Oridek Biak Numfor, Provinsi Papua 

“Tidak bisakah masa kontrak mereka diperpanjang? Ibu Kartini yang 
mengajar Bahasa Inggris itu misalnya, kalau bisa jangan pulang, 
tetaplah di sini.-- Adrianus Mambobo, Kepala SMA Negeri 1 Warsa 
Biak Numfor, Papua

“SM-3T jangan sampai hanya sekali ini. Bukan hanya agar nanti kalau 
reuni banyak anggotanya, tapi karena kehadiran SM-3T telah sangat 
berarti bagi kemajuan pendidikan di wilayah kami.---Tengku Bukhari 
Daud, Bupati Aceh Besar, Provinsi Aceh
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Bagian 6

Kebijakan 
Penyiapan Guru

Pada kenyataannya, para lulusan PPG tersebut tidak semuanya dapat 
tertampung sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah asal sesuai 

mekanisme kerja pengadaan guru yang sudah disepakati. Gambaran 
tersebut merupakan kondisi riil atas terjadinya ketimpangan strategi 

penyiapan guru dengan penempatannya.
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Berdasarkan data dan pengalaman menjalankan rintisan 
berbagai ragam Pendidikan Profesi Guru (PPG), berikut ini 

beberapa kebijakan yang layak dipertimbangkan dalam kaitannya 
dengan amanah Undang-Undang RI no 14 Tahun 2005 pasal 23 
tentang PPG ikatan dinas berasrama.

Pendidikan Profesi sebagai Moda Utama 
Pendidikan Guru Berasrama

Dengan asumsi kebutuhan guru per tahun sebesar jumlah guru 
pensiun  per tahun yaitu 40.000 orang, maka dibutuhkan kapasitas 
nasional  asrama 200.000 orang jika pengasramaan dimulai sejak 
tahun pertama masuk LPTK, atau kapasitas nasional asrama 40.000 
orang jika pengasramaan diberlakukan ketika calon guru memulai 
pendidikan profesi. Mengingat kapasitas nasional asrama LPTK saat 
ini  hanya sekitar 5000 orang, maka alternatif pertama nyaris tidak 
mungkin dilaksanakan dalam jangka pendek. Moda utama pendidikan 
guru berasrama adalah pendidikan profesi, itupun kapasitas asrama 
yang tersedia baru 12 % dari yang dibutuhkan. Namun, untuk kasus 
tertentu terutama untuk mengakomodasi kebutuhan di daerah 3T, 
tetap harus dimungkinkan bahwa pengasramaan bisa dilakukan sejak 
awal usai lulus sekolah menengah.  Dengan pilihan ini, Kemendikbud 
harus menyiapkan asrama dengan kapasitas 35.000 sejak 2013 
sampai dengan 2015 dalam satu kebijakan Revitalisasi LPTK yang 
komprehensif, terutama pemenuhan standar kelembagaannya.
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Seleksi Nasional Mahasiswa Calon Guru dan Kuota 
Nasional Pengadaan Guru

Pilihan tentang pendidikan profesi sebagai moda utama memiliki implikasi 
bahwa seleksi nasional mahasiswa calon guru dilakukan setelah sarjana, 
yaitu ketika mereka hendak memasuki pendidikan profesi. Seleksi nasional 
semacam ini di satu sisi akan “memaksa” LPTK secara berantai berlomba 
memperbaiki kualitas lulusan, proses pembelajaran dan kualitas masukannya, 
namun di sisi yang lain akan menjadi sumbatan bagi lulusan LPTK yang tidak 
mampu bersaing. Yang perlu dicatat adalah bahwa afirmasi untuk daerah-
daerah tertentu tetap harus diberikan pada sistem seleksi ini. Sistem seleksi 
nasional PPG memerlukan dukungan berupa:

Kebijakan pemerintah tentang kuota nasional pengadaan guru;a. 
Formasi pengadaan guru  ditetapkan lebih awal melalui penetapan kuota b. 
nasional PPG;

Piranti seleksi nasional PPG sudah ada, dan bahkan sudah digunakan oleh 
Ditjen Dikti mulai tahun 2011 utuk menjaring peserta SM-3T berdasarkan 
potensi akademik dan penguasaan bidang ilmu.  Sistem seleksi OnLine 
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secara nasional telah terbukti dapat diimplementasikan dengan baik, 
demikian pula seleksi bakat dan minat  di tingkat LPTK.  Dengan 
mempertimbangkan aspek manfaat dan peluang pengaruhnya 
terhadap kompetensi kepribadian dan sosial, penugasan pengabdian 
peserta di daerah 3T layak dipertimbangkan sebagai bagian dari 
seleksi nasional sebelum memasuki PPG. 

Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK

Sesuai dengan peraturan perundangan, kurikulum pendidikan tinggi 
dikembangkan oleh satuan pendidikan tinggi. Sejak menyatakan 
kemerdekaan, negara ini terbukti belum memiliki rujukan yang 
memadai bagi LPTK untuk mengembangkan kurikulumnya. 
Pembaruan Kurikulum LPTK mutlak dilakukan agar : 

sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) a. 
sebagaimana diatur di dalam Prepres No 8 Tahun 2012 dan 
diamanahkan oleh UU RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 
Tinggi;
mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan b. 
nasional tentang guru, terutama kualifikasi, distribusi, ketidak-
selarasan bidang, optimalisasi tugas dan peran guru;
mampu lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan pada jenjang c. 
sebelumnya (vertikal ke bawah), pendidikan di masyarakat (lateral) 
dan pendidikan pada jenjang lebih tinggi (vertikal ke atas).

Penjelasan lebih rinci tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum 
LPTK dapat dijumpai pada draf yang disiapkan oleh Direktorat 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti, dan saat ini 
masih memerlukan beberapa tahapan penyelesaian di Direktorat 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Payung Hukum PPG Prajabatan

Secara bertahap PPG telah dimulai melalui program rintisan 
yang diharapkan menjadi program PPG penuh pada tahun 2015. 
Permendiknas No. 8 Tahun 2009 Tentang PPG Prajabatan harus 
segera diperbarui, terutama untuk memastikan:

keterpaduan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan a. 
pengadaan guru dan LPTK sebagai lembaga yang menyiapkan 
calon guru;

Secara bertahap 
PPG telah dimulai 
melalui program 
rintisan yang 
diharapkan 
menjadi program 
PPG penuh pada 
tahun 2015. 
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terwujudnya sinergi kebijakan antara kuota nasional pengadaan guru b. 
dengan kuota PPG Prajabatan;
efektivitas lulusan PPG dalam konteks  kebijakan pengangkatan dan c. 
penempatan guru;
terpenuhinya standar akademik dan kelembagaan LPTK penyelenggara d. 
PPG.

Khusus tentang pengangkatan lulusan PPG sebagai guru dan 
penempatannya, program PPG Prajabatan ini justru dapat dijadikan 
sebagai alat untuk menormalkan distribusi guru. Sekalipun pengangkatan 
dan penempatan guru merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun 
Kemendikbud memiliki kesempatan untuk melakukan penyeimbangan 
dengan mengatur kuota setiap daerah dan menetapkan standar kualifikasi 
guru sesuai level 7 (tujuh) KKNI yang hanya dimiliki oleh peserta lulusan 
pendidikan profesi. Dengan cara demikian amanah Undang-Undang 
tentang pendidikan guru ikatan dinas dapat diwujudkan relatif lebih 
mudah.

Wajib Bertugas di Daerah 3T

Hasil kajian terhadap program SM3T beserta sejumlah kesaksian 
peserta, murid,  masyarakat dan pemerintah daerah selama 2 tahun 
terakhir menunjukkan bahwa secara akademik penugasan calon guru 
untuk bertugas di daerah tersebut mampu meningkatkan kompetensi 
calon guru, disamping juga sangat membantu daerah memenuhi akses 
pendidikan. Program SM3T bukan hanya berfungsi sebagai wahana untuk 
meningkatkan akses pendidikan di daerah, tetapi juga menjadi wahana 
bagi calon guru menggembleng karakternya sehingga kelak akan 
menjadi sosok guru Indonesia yang menyayangi murid-muridnya dan 
peduli kepada bangsanya. Program ini mengarahkan calon guru untuk 
bisa memahami Indonesia secara benar. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, wajib bertugas di daerah 3T dapat 
diadopsi secara nasional sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 
kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru. Jika penugasan calon 
guru di daerah 3T diakui sebagai bentuk induksi CPNS, maka  wajib 
bertugas di daerah 3T akan memperoleh banyak dukungan dari berbagai 
pihak.
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