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ABSTRAK

Gura menjawab kebutplran pendidikan masyarakat yang semakin berke,mbang dan

kompleks diperli<an tenaga pendidik luar sekolah yang profesional. oleh karena itu

profesionalisasi mutlak dipirlukan. Sertifikasi dan lisensi merupakan salah satu cara -vang

dapat digunakan unttrk *"lukokuo hal tersebut. Mengingat beragamnya tsnagA pendidik

tuar setcotatr maka perlu dilakukan pemetaan dan formulasi profesi, dan penl'usunan

standar kompetensi sebagar acuan pengembangan Plogram 
pendidikan penyiapan'

rekruitnen, dan pengemb*g* tenag3 pendidik luar sekoiab' serta pembentukan organisasi

profesi.
kata kunci : Pendidik luar sekolah, profesionalisasi'

Pendahuluan

DaLam trllun waktu terkafuir ini muucul tuntutan akan perlunya lisensi dan i atau

sertifikasi tenaga kependidftan. Tuntunan ini mengemuka dan terus mengUat seiring

dengan melemihkan^toutltur lulusan lembaga pendidikan Rendalmya mutu pendidikan

dipa:ndang lebih banyak bersumber pada rendahnya kualitas tenaga pendidik ( q9ry )- Guru

Oinifai misih belum menunjukkan performensi kompetensi yang memadai. ' Oleh karena

itu diperlukan peningkatan kualitas guru atau tenasga pendidik secaraberkelanjutaq mulai

O*i fi*gtu- p"o{iOif* penylapan, rekruimen sampai dengan pengembangan datam

jabatan Sahh iatu upaya yaog tt*os ditakukan adalah profesionalisasi. Melalui upaya ini

dapat diharapkan tompetensi pendidlk dapat terjaga dalberkembang' yang pada giliranya

akan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Di samping ihr, lemahnya

perlindungan profesi ifuasa juga memberikan andil terhadap terpuruknya kinerja guru-

t.ougu pJndidik ( guru 1 meraia bahwa profesi mereka telah banyak mendapat intervensi

dari p"ihak lain. lUerlka tidak memiliki otoritas otonom untuk mengatur profesinalisasi diri.

Hu*plt semrn keputusan tentang dirinya dilatcukan oteh pihak lain. Sebagai akibatrya,

perlindungan terhadap kinerja profesinya tidak terlindungi. Lisensi dan/atau sertifikasi akan

menj adi penj aga profesi.
Tuntutan perlunya lisensi dan sertifikasi ini telah diamantkan dalam Undang-

undang Sisdilmas pasal 42 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidik harus memiliki

kualifikasi minimum dan serti.fikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.

Dalam konteks pendidikan luar sekolah, keberadaan tenaga pendidik adalah vngat
unik. Keunikan itu tertetak pada keragaman aktivitas pendidikan yang dilalarkan. Berbeda

dengan tenaga pendidik sekolah, tenaga pendidik luar sekolah memiliki cakupan bidang

garapan yang sangat luas. Barangkali karena keunikan ihilah maka di dalam undang-

i"Aiog Sisdiknas te* uOu pasal yang mengaturnya, sebagaimana guru. Berkaitan dengan

itu maka dalam makalah ini tidak akan dibahas secara operasional, nalnun terbatas pada

pemikiran konseptual tentang perlunya pemetaan tenaga pendidik luar sekolatr, pentingnya

profesionatisasi, dan model yang dapat digunakan'

Tenaga pendidik luar seklolah

I



Barangkali kita akan mengalami kesulitan manakala dihadapkan pada pertanvaan
siapa pendidft luar sekolah itu ? Kesulitan itu terletak pada beragamnya jenis aktivitas
pendidikan luar sekolah. Tidak seperti pada perrdidikan sekolall aktivitas pendidikan luar
sekolah sangat beragam baik dari sisi tujtuan, sifat, jenis aktivitas maupffr lembaga
penyelenggaranya. Bervariasinya kebutuhan pendidikan masyaraka merupakan fal:tor
peentu utama munculnya keberagaman t€rsebut. Kondisii ini lah yang melahirkan
beragamnya tenaga pendidik luar sekolah.

Pada umunya, para pendiilik luar sekolah memiiiki latar belakang yang sangat
bervariasi baik dari sisi jenis maupr:n jenjang pendidikannya. Tidak sedikit diantara mereka
yang tidak berlatar belakang pendidikan tenaga kependidikan, khususnya pe,ndidikan luar
sekolah, bahkan mtrngkrn tidak memiliki pendidikan formal yang memadai. Barangkali hal
tersebut berzumber dari * karakter sosial " pendidikan luar sekolah, dimana aLtivitas
muncul sebagai bentuk pangslan trntuk membantu sesama mengatasi permasaiahan y'ang

dihadapi. Untuk melalflrkan hal tersebut yang terpenting adalah ada kemauan pendidik
dan penerimiua para klien secara tulus.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara maju seperti Amerika
tenaga pendidik pada program pendidikan berkelanjtan dan / atau pendidikan oftmg dewasa
juga mengalami hal yang sa:na. Survey yang dilakukan oieh Learning Resources Netwodr
memrnjukkan bawa 63 %o berlatar belakang pendidikan di luar bidang pendidikan
pendidikan, 43 % belum pemah me,ngambil satu mata kutiah pun di bidang pendidikan- (
Galbraith, 1989). Hal yang senada juga ditunjukkan dari hasil survey yang dilakukan oleh
Sabatini et al. (2000) terhadap empat rafirs lebih lebih pendidik orang dewasa paroh dan
penuh waktu Survey ini menunjukkan bahwa kurang dan 5 % yang memiliki pendidikan
dalam bidang pendidftan omng dewasa, lebih dari 80 % pernah bekerja di pendidikan SD,
SMP atau SMA, dan2l3 bersertifikat guru.

Sampai saat ini belum ada rumusan dan pmetaan yang jelas tentang pendidik luar
sekolah Selama ini yang kita kenal adalah tutor, instnrktur, pamong belajar dan
widyaiswma. Tetapi apakah hanya sebatas t€naga pendidik yang dikelola oleh lenrbaga
pelatihan dan Depdiknas ? Bagaimana dengan para pendidik luar sekolah yang lainnya ?

Dengan rentangan yang cukup luas kita tidak akan mungkin menggolong!<an seluruh
tenaga pendidik luar sekolah ke dalam satu jenis tenaga pendidik luar sekolah. Oleh karena
itu perlu dilalekan pemetaan secara cemlat, komprehensif dengan melibatkan seluruh stake
holder pendidikan luar sekolah. Apabila hal ini tidak dilahkan maka profesi pendidik
luar sekolah akan tetap termajinalisasikan seperti saat ini. Sangat sedikit perhatian --vang
diberikan oleh masyarakat dan bahkan dari kalnagan para praktisi itu sendiri, terhadap
perlunya peningkatan kualitas peran yang diembanya.

Dilihat dari jenis peran yang dilakukan, kita dapat mengolongkan tenaga pendidik
luar sekolah ke dalam dua jenis, yaitu : Jeireralis dan Spesialis ( Nyere, 1986 ). Jensralis
memiliki peran menumbuhkan kesadaran masyarakat trntuk melakukan perubahan,
Spesiaiis memiliki peran membantu masyarakat mempelajari pengetahuan tlan keteraplilan
khusus, yang diperlukan unmk mengatsi masalah atau memenuhi kebutuhannya.
Penggolongan ini dapat diguankan sebagai alat pemetaaan tenaga pendidik luar sekolah
yang saat ini ada di masayarakat.

Profesionalisasi, Lisensi dan I atau sertifikasi

Profesioanlisasi adalah satu kata yang didambakan bagi para pendidik luar sekolah.
Perkembangan ipteks yang telah melahjrkan tantangan, tuntutan dan kebutuhan bmu telah



rnelahirkan tutntuan akan kualitas layanan yang diberikan. Peningkatan pengetahuan,

ketarmpilan dan sikap mendidik mutlak diperlukan. HalVa dengan cara ini lah para

pendidik luar sekolah dapat memainkan peran secara bermakna bagi masyarakat-

profesionalisasi merupakan lhe movemenl ini any field toward some stqndarts of
educational preparation and competency ( Sabatini, et all,-). Sementara tq.Snananan'

Merehan dan Mogge, yang dikrripoleh Sabatini, mengatakan batrwa profesionalisai adalah

proses yang menggu*uf.uo pendidikan dan serifikasi untuk meningfuatkan kualitas

i"Jo.-.orii"aiy1Jo vang ada dalam bidang pekerjaan Grtentu Dari pengertian tersebut

iapat dilhat bahwa liiensi dan/atau sertifikasi merupakan instrumen yang digunakan dalam

profeionalisasi.
Lisensi dan sertifikasi sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada

pengertian yang sama ( Daley : 1999 ), yaihr bukti pengakuan akan kewenangan seseofi1ng

utttot rnela-kukan tugai profesional tertentu Sementara itu, ada yang berpandangan bahwa

t"auutryu memiliki i.ti yuog berbeda. Sertifikasi adalah grg:es validasi ketermapilan' dan

lisensi 
-adalah 

proses plmberian ijin untuk mengajar ( shulman dab stykes, 1986 ).

Galbraith dab Gilley mengartikan sertifikasi sebagai proses dengan mana organisasi

profesional atau agensi eksternal independen meratifikasi kompetensi seorangpraktisi

Bereangnai Oari pengertian tersbut dapat diambil satu kesimpulan bahsa sertifikasi

adalah proses pemberian pengakuan kompetensi seseorang unhrk meqialankan satu tugas

tertentr setelah selesai *l"gituti satu program pendidikan. Sementra itu lisensi adalah

t;";"r pemberian ijin untuk-mengajar. Dengan demikiansertifikasi dan lisensi adalah dua

iegiatan dengan tujuan y"ttg sama namun memiliki fungsi yang ber'beda Sertifikasi

dilirukan pa-a saat seseoftmg menempuh pendidikan pada satu le,mbaga pendidikan,

sementara itu lisensi diberikan pada saat seseorang ingin memasuki dunia kerja-

Lisensi dan sertifikaii ini secara umum bertujuan untuk meningftatkan

profesionalisme. Di sarnping itu secara k*rusus dapat digunakan untuk :

a. Me,ngembangkm kualitas tenaga kepe'ndidikm

b. Menlamin rnuttr kinerja dan hasil kerja tonaga kependidikm dengan stmda ymg jelas

dan terukur
c. Mernberikan dasar penghsrgaan profesional yang layd< bagi tenagakepe'ndidikm

dalan b€ntlrk penghmilan yang me'rradai, dm hak-hak lainnya

d. Mengokohkanjatidiri bidarg kependidikan sebagai suatu profesi ya-ng sejajar dengan

profoisi di bidang lainnyayang rne.nuntut starda kompetensi yang jelas.

e. ivlendinanisasi pros€s penganbargan p{of€sionalisrne te'nagakependidikan

f. Melindungi profesi pendidikan dri invasi tenqa kependidikm asing dan / *au ymg

ti dak merniliki komPetemi.

Merujuk pada pendapat Webb teatang profgesonalisai pendidk ora*rg dewasa pada

ptogrumteilks:trixm, penind{&tkan profesionalisasi dapat dilakukan dengan cara :

' "u. 
Medngkatkan profesionatitas, yaitu " valid and distinet " yaftg disetujti da* diakui

oleh stake holder.
b. Meftgembangkan sertrkasi mengajar yaftg sesara tangsung dengan t'wikulum

pendidikan luar sekotrah dan kebutuhan warga belajar

c. Menetapkan kriteria gnttrk rnenrbedakan pendidik lu+r sekotr& profesiond dari

pendidik'+olunter dalanr bidang pendidikan luar sekolah

d. ir.{engkaji dampak standar sertihkasi pada performensi pendidik di dalam praktik

Dengan beragamnya tenaga pendidik luar sekolah sebagaimana tergambar di atas

kita akan rneilgahadipi tintangan di datam mengembangkan kernampuan profesionalnya.



Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : a) Kesulitan dalam menentukan jenis

kemamopuan yang secara mlnimat harus dikuasi oleh tenaga p€ndidik lum sekolah

Bervariaiinya jenis aktivitas pendiodikan luar sekolah membuhrhkm kemampuan tenaga

pendidik yang-bervariasi pula. Kita tidak dapat menformrrlasikan satu kompetensi generik

Vang ata" berlaku bagr semua tenaga pendidik menglngat tutfutan kebutuhan layanan

p*ttliA** yang berbeda-beda. b). Akan terjadi pro dan kontra tentang perlunya proses

iisensi dan iertifikasi. Pemberlakuan lisensi akan dipandang menyimpang dari hakekat

tujuan dmi pendidikan luar sekolah. Lisensi dan/atau sertifikasi akan dipandang sebagai

bentuk kapitalisasi pendidikan luar sekolah-

Standar kompetensi

Esensi dari lisensi dan sertifikasi adalah penjaminan kompetensi. Dalam kaitan iru

maka mutlak diperlukan standar kompetensi pendidik lum sekolah. Yang dimaksud standar

kompetensi disini adalah kuatifikasi kemampuan minimal y_ang harus dimiliki seseorang

*hrt dapat melakukan tugas sebagai pendi&k luar sekolah. Shndar kompetensi akan

berfungsi sebagai pedoman dalam penge,mbangan progftIm pendidikm penyiapan tenaga

pendidlk, pemberian kewengan atau ijin melakukan aktivitas mendidikdanpengembangalr

profesi dutu* jabatan. Di samping itu, standar kompetensi juga dapat digunakan untuk

mencapai tujaun lainnya ( Sherman, et all ), yaitu :

. Meme{ihara pengembangan kompetensi baru

. Memberikan dasar untuk sertifikasi

. Mengembangkan panduanuntuk reknritmenpendidik

. Msmberikan dasar bagi penilaian kebutuhan pengembangan profesi.
pengembangan standar kompetensi ini harus dilahrkan oleh kalangan profesi atau

pendidik tuar sekolah itu sendAi dengan melibatkan stake holder. Pehlbatan stake holder ini
mutlak dilalcukan oleh karena merekalah yang aknn menggmakan dmpding me,lrgetahui

tentang jenis jasa layanan seperti apa yang mereka butuhkan-

Model Lisensi/sertifikasi

Seseuai dengan tujuan yang akan dicapai , yaitu menguji kompetensi, lisensi dapat

dilakukan melalui beberapa model, yaitu :

1. Test standar
Test standar ini harus dikembangkan dengan mendasarkan pada aspek-aspek yang akan

diukur. Oleh karena itu perlu ada pengembangan alat ukur yang marnpu mengukur

kompetensi tersebut secara tepat. Di samping dapat memberikan gambaran yang relatif
akurat, model ini memiliki kelemahan" yaitu hasilnya tidak dryat menggambarkan

kemarnpuan riil yang ditunjukan dalam proses pendidikan / pembelajaran. Atau dengan

kata lain hasil tes ini tidak akan dapat menjadi jaminan meningkahya kualitas layanan

pendidikan yang diberikan oleh tenaga kependidikan.

2. Performance based assesvnent

Aktualisasi kompetensi yang seungguhnya, dapat dilihat dengan menggunakan karya-

karya nyata yang dihasilkan oleh para pendidik. Hal ini dapat melalui observasi pada

r*l y*g bersangkutan menjalankan pekerjaannya dan studi dokumentasi. Sebagai

contoh misalnyq pengguman portofolio.
Sehubungan dengan aspek-aspek yang akan diukur, maka dipandang perlu

dikembangkan rambu-rambu atau indicator kompetensi yang dapat dijadikan acuan

dalam melakukan penilaian.Model ini dapat memotret kemamprnn yang sesungguhnya-



Barangkali satu kelemalran yang melekat pada model ini adalah srugat memakan wakfu

dan mimbunthkan tenaga asesor yang cukup banyak, serta tmsw subyektivitas'

3. Pengumpulan kredit
Model iain yang dapat dilakukan adalah rnelalui pengrrmpulan kredit di perguruan

tingg. eengumputan ini dapat dilakukan dalam kurun waktu tertsrtu. Judah dan jenis

*u:tin fiutt -vang harus diambil akan ditentukan kemudian Sebagaibahan pertimbangan'

puting tidak maL kuliah tersebut harus terdiri dari mata bidang studi ( subiect matter'1

dan metsdolo gi pecbelaj aran.

4. Konntr:ina-st

Disadan trahwa setiap model memiliki kelennahan dan kelebihan'

bi.n tot*ou ittt p*ifn oitempuh model kombinasi' yainr gnbungan antam test standar

dan performance' ba sed assesm e'nl'

Lembaga PenYelenggara

Sesuai dengan proses lisensi tersebut di atas, perlu dibcdakan antara otontas

lisensi dan 
"nut*ri.'Otoritas 

lisensi adalah phak yang memiliki weryenang tmtuk

nerrgetuattan lisensi atas dasar hasil evahrasi kompetensi, sedang otoritas evaluasi 
- 

adalah

**n"i"*g untgk melakukan evaluasi kompetensi Kedua otoritas te,mebrs dapat dilakukan

oleh pifak, baik yang memiliki kepentingan langsung untuk itu atau pihak independen,

-vaitu diantaranya :

a. PihakberkePenflngan
Dalam [* *i"dupal dilakqkan oleh Pemerintah ata,u De-wan Pendidikan baik di

trngkat pusat atau pon Oi tingkat daerah- Oleh karena pihak pemen-ntah.dan Dewan

penAiCitan *r*itit l kepeifingan terhadap kualitas layanan tenaga pendidikan, perlu

dipertimbangkaa intervensi potitls yaog dapat membraskan penetapan standar dan

in;rumen kompetensi yang ditetapkau.sebagai misal, jika lisesni itu dilahrkan di

trngkat daerall maka udr ["*,-gkinan timbulnya primordialisme kedaerahan- Kalau

ton itu dilaksanakan oleh daerah maka evaluasi harus dilakukan oleh lembaga

independen.
b. Pilmk indgpendqn

pihat jndependfl ini terdiri da-n kalangan Berg.urua-n ttnggr, organisasi profest

,dengan syarat telah mendapat pengakuao secara nasional. Pihak independen ini dapat

*e*ititi otoritas lisensi dan sekaligus otoritas evaluasi. Jika lisensi dan prosesnya

dilakukan oleh pihak independen maka akan dapat dihindari intervensi politis dan bias

kepentingan lainnYa.

c. Kombinasi a dan b.

Lisensi dapat diberikan pula oleh satu Badan vang anggotanya terdiri dari pemerintah,

perguruan-tinggi dan orggnisasi profesi, Badqn ini dapa! mewadahi kepentingan

pemerirtah, masyarakat dan kalangan profesi-

Berkenaan i.ng* penyelenggaraan ini, Galbraith dan Gille,v menyarankan

sebaiknya lisensi dilaktikan otetr organisasi profesi, sebat jika dilakukan oleh pemerintah

mam diktrawatirkan akan ada kepentingan politis, dimana hal tersebut akan dapat

membiaskan keakuratan hasil.



Organisasi Profesi
I

Qrganisasi profesi memiliki perar penting di dalam profesionalisasi Sebagaimana

dinsebutkan di atas bahwa pengembangan standar kompetensi dan lisensi hanrs dilalflrkan
oleh organisasi profesi yang independen. Di samping iru" organisasi profesi dapat berfungsi
untuk meningkatkan kemarrpuan tawm ( batgaining power. ) teftadap pftak lain,
meningkatkan status, kewibawaan/pengakuan dari masyarakat me,ngembangkan

profqionalitas. Namrm perlu diingat bahwa untuk teaap berfirnggi ssbqgAl pgnjaga profesi,

arga!!"sagitidak tegobak ke dalam keglatar-r praktis-

KesmDulan

Seiring dengan perkembangan dan tunhrtan kebutuhan *urru** yang semakjn
meningkat dan komples, profesionalisasi tenaga pendidik luar sekolah mutlak diperlukan.
Hal ini dapat dilalarkan metalui sertifikasi dan/atau lisensi. Melalui prograrn ini
pengembangan profesionalisme dapat dilakukan secara berkelanjrran, sehingga dapal

memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Mengingat beragamnya te.nAgA pendidik
luar sekolah dan belum tenrmuskannya p.rofesj te.rrebut.,loeata unbntap" maka -drpedukaq
pemetaan tenaga pendidik, pengembangan organisasi profesi dar pengernbangan ,standar

kompetensi profesi.
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