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SERTIFIKASI GURU DAN DOSEN TAHUN 2009:  

DASAR HUKUM DAN PELAKSANAANNYA1 

Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag.2 

 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menyatakan 

bahwa guru adalah pendidik profesional yang harus memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Pasal 28 PP No. 19/2005 

dengan tegas mensyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi 

akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2008 tersebut, mulai tahun 2009 

sertifikasi guru dalam jabatan juga menyertakan guru yang diangkat dalam 

jabatan pengawas satuan pendidikan. 

Kualifikasi akademik guru adalah tingkat pendidikan minimal yang harus 

dipenuhi oleh seorang pendidik (Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV)) yang 

dibuktikan dengan ijazah yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan 

pendidikan formal di tempat tugasnya serta diperoleh dari lembaga pendidikan 

yang terakreditasi. Dalam Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 dimungkinkan 

bagi yang belum memperoleh ijazah sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) 

memperoleh sertifikat sebagai guru profesional jika memiliki kriteria tertentu 

(akan dijelaskan di bawah). Sebagai agen pembelajaran, guru juga dituntut 

untuk memenuhi persyaratan penguasaan kompetensi yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. Sebagai bukti bahwa guru memiliki empat kompetensi 

                                                 
1 Makalah disampaikan pada Seminar tentang Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Kamis, 28 Mei 2009. 
 
2 Dr. Marzuki, M.Ag. adalah dosen tetap Jurusan PKn dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ekonomi dan Asesor Sertifikasi Guru Universitas Negeri Yogyakarta. 
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tersebut guru harus memiliki sertifikat pendidik profesional yang diperoleh 

melalui sertifikasi guru. 

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut tentang sertifikasi guru dan proses 

pelaksanaannya tahun 2009. Pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun ketiga ini 

mengalami sedikit perubahan, terutama setelah dikeluarkannya PP Nomor 74 

Tahun 2008 tentang Guru dan Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. Di akhir tulisan ini akan disinggung sedikit 

tentang sertifikasi dosen yang juga sedang berjalan bersama-sama dengan 

sertifikasi guru. Sertifikasi guru dan dosen akan menghasilkan tenaga pendidik 

yang profesional yang pada akhirnya akan mendapatkan imbalan berupa 

tunjangan profesi, baik sebagai guru profesional maupun sebagai dosen 

profesional. 

 

SERTIFIKASI GURU DAN DASAR HUKUMNYA 

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru 

yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) 

menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik 

profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan 

kesejahteraan guru, dan (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka 

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sertifikasi guru diikuti dengan 

peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut 

berupa pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. 

Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil 

(PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta) 

(Ditjen Dikti Depdiknas, Buku 4, 2009: 1-2). Dan mulai tahun 2009 sertifikasi 

guru dalam jabatan juga menyertakan pengawas satuan pendidikan. 

Pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang 

Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. 

7. Keputusan Mendiknas Tahun 2009 tentang Pembentukan Konsorsium 

Sertifikasi Guru (KSG). 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/P/2009 tentang 

Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan. 

 
Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu 

dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan 

peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, 

diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan 

mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

Pelaksanaan sertifikasi guru sangat ditunggu-tunggu oleh para guru 

(sekarang: juga pengawas satuan pendidikan), dan menjadi topik pembicaraan 

utama setelah rencana pelaksanaan tahun 2006 tidak dilaksanakan karena 

peraturan pemerintah sebagai landasan hukum belum ditetapkan. Dengan 

diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi 

bagi Guru dalam Jabatan yang kemudian direvisi dengan keluarnya 

Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009  maka sertifikasi guru sudah mempunyai 

landasan hukum untuk segera dilaksanakan secara bertahap dimulai pada 

tahun 2007. Tahun 2009 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan sertifikasi 

guru dalam jabatan. Tahapan pelaksanaan sertifikasi dimulai dengan 

pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan 

kabupaten/kota, pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan 

kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi.  

Untuk memudahkan proses penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2009 

ini, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan 
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Nasional mengeluarkan pedoman (buku) untuk pelaksanaan Sertifikasi Guru 

2009 yang terdiri dari lima buku, yaitu: 

1. Buku 1 tentang Pedoman Penetapan Peserta; 

2. Buku 2 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi; 

3. Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio; 

4. Buku 4 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi untuk Guru; dan 

5. Buku 5 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi 

Guru (PLPG). 

 

Pada tahap awal (2007-2008) sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan 

melalui dua jalur, yaitu 1) melalui penilaian portofolio3, dan 2) melalui jalur 

pendidikan.  Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah 

proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian 

dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar (berdasarkan 

Permendiknas Nomor 18 tahun 2007). Penilaian portofolio tersebut 

diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah 

(Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007). Apabila hasil penilaian portofolio 

peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan (850), maka 

dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik. Apabila skor hasil 

penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi 

masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut 

(melengkapi administrasi atau MA). Misalnya ijazah belum dilegalisasi, 

pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi 

materai, dan sebagainya. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi 

belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan 

alternatif sebagai berikut: 1) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi 

pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (melengkapi substansi atau 

MS) bagi peserta yang memperoleh skor 841 s/d 849; dan 2) Mengikuti PLPG 

(Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) yang mencakup empat kompetensi guru 

dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi 

                                                 
3  Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman 

berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval 
waktu tertentu. 
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memperoleh Sertifikat Pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali 

(untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang 

kedua dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota. 

Sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan 

selama-lamanya 2 semester (Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan). Pendidikan 

tersebut diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh 

pemerintah (Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 tentang Penetapan 

Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur 

Pendidikan). Sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan bagi guru yunior 

yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (SD dan SMP).  

Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam 

jabatan melalui jalur pendidikan mendaftar ke dinas pendidikan kabupaten/kota 

dengan melengkapi berkas. LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur 

pendidikan bersama dengan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik untuk 

menetapkan calon peserta. Ditjen Dikti menetapkan alokasi jumlah peserta 

pada masing-masing LPTK yang ditunjuk. Peserta yang lolos seleksi akademik 

mengikuti Penelusuran Kemampuan Awal untuk menentukan jumlah SKS yang 

wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan. Peserta 

mengikuti pendidikan maksimal 2 semester dan wajib lulus semua mata kuliah, 

sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Peserta yang belum lulus ujian 

mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian ulang sampai 2 

kali. Peserta yang tidak lulus dikembalikan ke Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan. Peserta uji kompetensi yang 

tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remidi di LPTK. Kesempatan 

remidi diberikan dua kali. Bila peserta gagal uji kompetensi yang ke-3, maka 

peserta dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan 

pembinaan. 

Ketentuan yang baru tentang sertifikasi guru dalam jabatan untuk 

memperoleh sertifikat pendidik, menurut PP Nomor 74/2008 tentang Guru dan 

Permendiknas Nomor 10/2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, 
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menegaskan bahwa sertifikasi guru4 dalam jabatan dilaksanakan melalui dua 

pola, yaitu 1) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan 2) 

pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Penilaian portofolio dilakukan 

melalui penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi 

guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: 1) kualifikasi akademik, 2) 

pendidikan dan pelatihan, 3) pengalaman mengajar, 4) perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, 5) penilaian dari atasan dan pengawas, 6) prestasi 

akademik, 7) karya pengembangan profesi, 8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, 

9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan 10) 

penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Pemberian sertifikat 

pendidik secara langsung dilakukan melalui verifikasi dokumen. 

Dalam pasal 2 ayat (2) Permendiknas 10/2009 dijelaskan, bahwa guru 

yang akan mengikuti uji kompetensi melalui penilaian portofolio harus 

memenuhi kualifikasi akademik, yakni sarjana (S-1) atau diploma IV (D-IV), 

atau bisa juga belum sarjana (S-1) atau diploma IV (D-IV) apabila: 1) sudah 

mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai 

guru; atau 2) mempunyai golongan IV/a atau yang mempunyai angka kredit 

kumulatif setara dengan golongan IV/a. Khusus bagi guru yang diangkat dalam 

jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memenuhi kualifikasi 

akademik S-1 atau D-IV berlaku dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya 

PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Sedang pengawas satuan pendidikan 

selain guru yang diangkat sebelum berlakunya PP Nomor 74 Tahun 2008 bisa 

mengikuti sertifikasi dengan penilaian portofolio ini. 

Alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui uji kompetensi dalam bentuk 

penilaian portofolio adalah sama seperti ketentuan sebelumnya. Di antara 

ketentuan itu adalah sebagai berikut: 1) Guru dalam jabatan peserta sertifikasi 

guru yang memenuhi persyaratan, menyusun portofolio dengan mengacu 

Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3); 2) Portofolio yang telah disusun 

kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas 

pendidikan provinsi untuk diteruskan kepada rayon LPTK Penyelenggara 

Sertifikasi Guru untuk dinilai; 3) Penilaian portofolio dilakukan oleh dua orang 
                                                 

4 Guru yang dimaksud di sini adalah guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan 
konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. 



 7

asesor yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu 

pada rubrik penilaian portofolio (Buku 3); dan seterusnya. 

Adapun ketentuan untuk sertifikasi guru melalui pola pemberian sertifikat 

pendidik secara langsung, seperti ditegaskan dalam Permendiknas 10/2009 

pasal 2 ayat (11) adalah sebagai berikut: 

1. Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dari perguruan tinggi bidang 

kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau 

rumpun mata pelajaran yang diampunya dan sekurang-kurangnya golongan 

IV/b atau memenuhi angka kredit kumulatif yang setara dengan golongan 

IV/b; atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang  

memenuhi angka kredit kumulatif yang setara dengan golongan IV/c dengan 

cara mengumpulkan dokumen.5 

2. Dokumen yang telah disusun kemudian diserahkan kepada dinas 

pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi6 untuk diteruskan 

ke LPTK penyelenggara sertifikasi guru sesuai wilayah rayon dengan surat 

pengantar resmi. 

3. LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. 

Verifikasi dokumen dilakukan oleh dua orang asesor yang relevan dan 

memiliki NIA dengan mengacu pada rubrik verifikasi dokumen (Buku 3). 

4. Apabila dokemen yang dikumpulkan oleh peserta dinyatakan memenuhi 

persyaratan, maka kepada peserta diberikan sertifikat pendidik. Sebaliknya, 

apabila dokumen yang dikumpulkan tidak memenuhi persyaratan maka 

perserta dikembalikan ke dinas pendidikan di wilayahnya (kabupaten/kota/ 

provinsi) dan diberik kesempatan untuk mengikuti sertifikasi guru melalui uji 

kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio. 

 

PRINSIP SERTIFIKASI 

Ada beberapa prinsip yang mendasari pelaksanaan sertifikasi guru. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

                                                 
5 Dokumen dimaksud berupa fotokopi ijazah, surat keputusan pangkat/golongan terakhir, 

surat keputusan tugas mengajar, dan berkas lain terkait. 
 
6 Khusus untuk guru SLB melalui dinas pendidikan provinsi. 
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1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel 

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang 

impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. 

Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang 

kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses 

informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses 

sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan 

pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. 

 
2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui 

peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru 

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu 

guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah 

lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji 

pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai 

negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil 

(swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia 

secara berkelanjutan. 

 
3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi 

amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2008 tentang Guru. 

 
4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis 

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu 

pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru 
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mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup 

kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru 

TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan 

sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian 

portofolio. 

 
5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah 

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta 

penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji 

kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang 

ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi 

untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan 

penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per 

Kabupaten/ Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan 

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

  

MEKANISME KERJA INSTITUSI PENYELENGGARA SERTIFIKASI GURU 

Penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan berbagai 

institusi pemerintah. Untuk standarisasi kualitas proses dan hasil sertifikasi guru 

diperlukan institusi berbentuk konsorsium yang disebut Konsorsium Sertifikasi 

Guru (KSG). Keanggotaan KSG ini terdiri atas berbagai institusi yang terkait 

dengan penyelenggaraan sertifikasi guru, seperti Dirjen Dikti Depdiknas, Dirjen 

PMPTK Depdiknas, Sekjen Depag, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

Rektor UPI Bandung, Rektor Universitas Negeri Makasar, Rektor IKIP PGRI 

Semarang, Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rektor 

Universitas Katholik Sanata Dharma Yogyakarta, Rektor Universitas Negeri 

Padang, dan Dekan FKIP Universitas Palangkaraya. 

KSG bertugas merumuskan standarisasi proses dan hasil sertifikasi guru 

dan merlaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. 

KSG kemudian melakukan koordinasi dengan rayon LPTK untuk 

menyampaikan hasil sinkronisasi dan standarisasi sertifikasi guru. Mekanisme 

yang lebih rinci dapat dibaca dalam Buku 2 Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2009 
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(Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi) hal. 10-12, terutama dengan 

melibatkan para penyelenggara sertifikasi guru (PSG) atau Buku 3, hal. 12-14. 

Penyelenggara sertifikasi guru terdiri dari berbagai institusi pemerintah seperti 

Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota. 

 

SERTIFIKASI DOSEN 

Uraian di atas adalah beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan 

sertifikasi guru di Indonesia tahun 2009. Sebenarnya masih ada satu lagi 

sertifikasi yang juga sudah berjalan sejak tahun kemarin (2008), yakni sertifikasi 

dosen. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan 

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, 

profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.  

Kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional 

dosen. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara 

profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, 

kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa, teman sejawat dan atasan 

dapat menilai tingkat menguasaan kompetensi dosen. Oleh karena penilaian ini 

didasarkan atas persepsi selama berinteraksi antara dosen dengan para penilai 

maka penilaian ini disebut penilaian persepsional. Kualifikasi akademik dan 

unjuk kerja, tingkat penguasaan kompetensi sebagaimana yang dinilai orang 

lain dan diri sendiri, dan pernyataan kontribusi dari diri sendiri, secara 

berasama-sama, akan menentukan profesionalisme dosen. Profesionalisme 

seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dinyatakan melalui pemberian 
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sertifikat pendidik. Sebagai penghargaan atas profesionalisme dosen, 

pemerintah menyediakan berbagai tunjangan serta maslahat yang terkait 

dengan profesionalisme seorang dosen. 

Sertifikasi dosen bertujuan untuk menilai profesionalisme dosen, guna 

meningkatkan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan tinggi. Pengakuan 

profesionalisme dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikat pendidik. Dasar 

hukum dan prinsip pelaksanaan sertifikasi dosen tidak jauh berbeda dengan 

dasar hukum dan prinsip pelaksanaan sertifikasi guru. Yang agak berbeda di 

antara keduanya adalah dalam hal mekanisme pelaksanaannya. Jika 

mekanisme sertifikasi guru cukup rumit alurnya, maka tidak demikian halnya 

mekanisme sertifikasi dosen. Demikian juga, portofolio yang disusun oleh 

dosen yang mengajukan sertifikasi tidak sekompleks portofolio yang disusun 

oleh guru. Untuk mengetahui lebih rinci tentang pelaksanaan sertifikasi dosen 

dapat dibaca tiga buku Sertifikasi Dosen 2009 yang diterbitkan oleh Ditjen Dikti 

Depdiknas RI, Buku 1 tentang Naskah Akademik, Buku 2 tentang Penyusunan 

Portofolio, dan Buku 3 tentang Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan 

Pengelolaan Data.  

 

PENUTUP 

Tenaga pendidik baik guru maupun dosen dituntut untuk dapat 

melaksanakan tugasnya secara profesional. Tenaga pendidik yang profesional 

harus memenuhi kualifikasi tertentu, terutama kualifikasi akademik, serta 

memiliki empat kompetensi yang sangat mendukung dalam tugas utamanya. 

Inilah yang dituntut dari guru dan dosen sebagai tenaga pendidik dalam 

pelaksanaan sertifikasi. Berbagai perangkat sudah disusun dan diupayakan 

demi suksesnya pelaksanaan sertifikasi ini.  

Para guru atau dosen yang menginginkan kualifikasi sebagai guru atau 

dosen profesional, tentu harus berusaha memenuhi ketentuan yang sudah 

diatur oleh pemerintah, khususnya yang menyelenggarakan sertifikasi baik guru 

maupun dosen. Bisa jadi di antara kita (guru atau dosen) sudah siap menunggu 

giliran untuk mengikuti proses itu, tetapi di antara kita juga ada yang belum bisa 

mengikuti proses itu karena belum terpenuhinya persyaratan yang diminta atau 
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mungkin masih terbatasnya kuota yang diberikan untuk calon guru dan dosen 

profesional. Karena itu, proses yang sudah berjalan hendaknya kita dukung 

bersama demi suksesnya pelaksanaan sertifikasi ini. Dengan demikian, ke 

depan kita berharap sertifikasi bisa memberikan harapan baru bagi para guru 

atau dosen dalam meningkatkan kinerja mereka sebagai guru dan dosen yang 

diimbangi dengan peningkatan gaji yang akan diterima. Yang terpenting, kita 

berharap, semoga sertifikasi ini akan benar-benar meningkatkan kualitas 

pendidikan di negara kita sehingga akan terwujud tujuan pendidikan nasional 

yang sudah kita rumuskan bersama, yakni terwujudnya manusia yang beriman, 

bertakwa, dan berbudi pekerti luhur yang didukung dengan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta seni pada bidangnya masing-masing.  
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