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A. Pengantar 

Salah satu permasalahan pendidikan kejuruan menurut Balitbangdiknas, pada tahun 

2004 kualifikasi guru SMK yang layak mengajar baru 56,85%, sisanya 43,15% tidak/belum 

layak mengajar (Depdiknas, 2005). Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi 

pendidikan kejuruan kita masih memerlukan penataan, penguatan dan pembenahan baik 

secara strategis maupun operasional. Tuntutan dunia kerja yang mengharuskan siswa 

lulusan SMK dan guru pengajar SMK harus memiliki kompetensi yang memadai tidak bisa 

ditawar-tawar lagi. Upaya peningkatan mutu tetaplah menjadi prioritas. Ini salah yang 

mendasari mengapa sistem standardisasi kompetensi dan sertifikasi lulusan SMK maupun 

sertifikasi guru profesional menjadi suatu keniscayaan. Proses sertifikasi guru yang terdiri 

atas pendidikan profesi dan uji sertifikasi merupakan suatu keharusan bagi semua guru.  

Sesuai  dengan arah kebijakan sertifikasi guru di atas, Pasal 42 UU RI Nomor 20 

Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan 

sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini juga ditegaskan 

kembali dalam ayat (1) Pasal 28 PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan yang menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik 

minimal dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

Pada Pasal 28 ayat (2) PP RI Nomor 19 Tahun 2005, juga dijelaskan bahwa 

kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan 

minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijasah 

dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Sementara itu, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini tersebut meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 
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Pengalaman pelaksanaan Sertifikasi Guru sejak 2006, masih banyak yang harus 

dibenahi dari semua lini baik dari guru, dinas pendidikan, LPTK, depdiknas dan semua 

pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Dari aspek ketersedian informasi berupa 

pedoman, rambu-rambu, panduan dan lain-lain, tahun 2008 ini Depdiknas telah 

menerbitkan 7 buku yang cukup lengkap tentang proses sertifikasi guru. Ke tujuh buku itu : 

Buku 1    Pedoman Penetapan Peserta 

Buku 2    Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio 

Buku 3    Pedoman Penyusunan Portofolio 

Buku 4    Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio -   

                 Untuk Guru 

Buku 5    Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

Buku 6  Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan  

                 melalui Jatur Pendidikan 

Buku 7   Rambu-Rambu Penyusunan Kurikutum Sertifikasi Guru Dalam Jabatan  

              melalui Jalur Pendidikan 

       Makalah ini tidak membahas secara keseluruhan tentang sertifikasi guru, namun 

merupakan ringkasan dari berbagai buku itu (terutama buku 2, 3, dan 4) yang dikaitkan 

secara praktis dan teknis pada bagaimana pemahaman dan strategi guru dalam menyusun 

portofolio untuk sertifikasi guru. Sebelumnya diuraikan wawasan tentang karakteristik  dan 

tuntutan profesional guru, sertifikasi dan landasan hukumnya, sertifikasi guru dalam 

jabatan, portofolio dalam sertifikasi guru secara selintas. 

 

B. Karakteristik dan Tuntutan Profesional Guru 

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

39 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003. Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden RI pada 

peringatan Hari Guru tanggal 2 Desember 2004 bahwa pekerjaan guru merupakan suatu 

profesi, dan diperkuat dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

Mengacu pada kebijakan yang telah dikeluarkan, secara tegas mengindikasikan adanya 

perhatian dan komitmen yang tinggi pihak pemerintah  dalam upaya meningkatkan 

penghargaan dan profesionalisme tenaga pendidik.  

Menjadi guru di era global pasti tidaklah mudah. Ada berbagai persyaratan yang harus 

dipenuhi agar ia bisa berkembang menjadi guru yang profesional .  Secara  
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akademik,  agar  seorang guru menjadi  profesional, maka dia harus memiliki 

beberapa ciri atau karakteristik. Ciri-ciri atau karakteristik tersebut menurut Houle (1980) 

adalah: (1) harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat; (2) harus berdasarkan atas 

kompetensi individual; (3)  memiliki sistem seleksi dan sertifikasi; (4)  ada kerjasama dan 

kompetisi yang sehat antar sejawat; (5) adanya kesadaran profesional yang tinggi; (6) 

memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik); (7) memiliki sistem sanksi profesi; (8) adanya 

militansi individual; (9) memiliki organisasi profesi. 

       Agar para guru memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai 

bentuk perubahan global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mereka perlu memiliki dan mengembangkan berbagai karakteristik pribadi positif 

sebagaimana digambarkan oleh Laura Cartoff (http://www.mindspring.com/ 

~brucec,/13car—prof.htm/2007)
 

sebagai berikut: (1) Competency, (2) Honesty, (3) 

Punctuality, (4) Integrity, (5) Morality, (6) Kindness, dan (6) Humility. 

Dalam upaya untuk melakukan sertifikasi guru, kompetensi kepribadian 

seperti ini perlu dilihat, dikembangkan, dan dibuktikan dalam praksis pembelajaran secara 

pedagogik, maupun dalam konteks interaksi sosial, agar setelah dikeluarkan sertifikat 

pendidik, para guru kita memang mampu melakukan unjuk kerja profesional sesuai dengan 

ketentuan yang dimandatkan oleh pasal l0 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. 

Kalau karakteristik kepribadian seperti itu dapat dievaluasi dan dapat dikembangkan, 

niscaya pengembangan profesionalisme guru di masa yang akan datang akan menjadi lebih 

tersistem dan akuntabel. Meskipun demikian, kita tidak boleh berhenti dalam konteks 

evaluasi kinerja guru semata .  Pengembangan profes i  mereka secara  

ters is tem dan  berkelanjutan juga harus menjadi bagian integral dari setiap upaya untuk 

melakukan evaluasi kinerja guru dalam konteks sertifikasi. Hal ini penting untuk 

kita perhatikan karena semangat dan ide dasar untuk melakukan evaluasi memang 

harus bermuara pada pengembangan. Oleh karena itu, metafora yang terkenal dan sudah 

secara luas diterima oleh kalangan ahli evaluasi, yang mengatakan: Evaluation is not 

only to prove but to improve, perlu kita refleksikan dalam setiap langkah untuk 

melakukan sertifikasi guru di republik ini (Suyanto, 2007). 

C. Sertifikasi dan dasar hukum sertifikasi guru 

Guru memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan,  bahkan sumber daya 

pendidikan lain yang memadai sering kali kurang berarti apabila tidak didukung oleh  guru 

http://www.mindspring.com/


 4 

yang berkualitas, dan begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, guru merupakan ujung 

tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil  pendidikan. Dalam berbagai 

kasus, kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru 

(Sennet, 2006). Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya 

peningkatan kualitas guru. 

Gambaran rinci secara kuantitatif  besaran persentase keadaan kualifikasi pendidikan 

minimal guru sesuai dengan jenjang persekolahannya adalah sebagai berikut : Guru TK 

yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 91,54%, dengan  sebagian 

besar 70,09% berijazah SLTA dan D1, berijazah DII sebanyak 21, 45%. Guru SD yang 

tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sebesar 90,98%,  yang meliputi sebanyak 

44,28% berijazah SMA dan D1, dan sebanyak 43,69% berijazah D2, sebanyak 3,01% 

berijazah D3. Di tingkat SMP, jumlah guru yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan 

minimal sebesar 48,05%, yang terdiri atas  6,73% berijazah SLTA/D1, sebanyak 17,94% 

berijazah D2, dan sebanyak 23,42% berijazah D3. Di tingkat SMA, terdapat 28,84% guru  

yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal, yakni sebanyak 0,95% berijazah 

SLTA/D1, sebanyak 2,94% berijazah D2, dan 23,95% berijazah D3. Di tingkat SLB 

terdapat 59,59% guru  yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal, yakni 

sebanyak 54,63% berijazah SLTA/D1, dan sebanyak 4,96% berijazah D3.  

Pada pasal 8 UUGD, dan Pasal 28  PP RI No. 19/2005,  selain mempersyaratkan 

kualifikasi akademik minimal D4/S1 bagi seorang guru, guru juga harus memiliki 

kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan 

menengah. Kompetensi sebagai agen pembelajaran ini meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa seseorang yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal belum 

berhak menjadi guru, bila belum memenuhi persyaratan kompetensi  sebagai agen 

pembelajaran. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin menjadi guru dipersyaratkan harus 

memenuhi kualifikasi pendidikan minimal dan memiliki kompetensi minimal sebagai agen 

pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi pendidikan minimal ini dibuktikan 

dengan ijazah dan pemenuhan persyaratan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

dibuktikan dengan sertifikat pendidik.  

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

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. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. LUM.01.02-253. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi 

Guru dalam Jabatan. 

7. Peraturan Mendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan 

melalui Jalur Pendidikan. 

8. Keputusan Mendiknas Nomor 056/0/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi 

Guru (KSG). 

9. Keputusan Mendiknas Nomor 057/0/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi 

Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan. 

 

D.  Sertifikasi Guru dalam Jabatan 

       Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1 /D-IV dibuktikan dengan 

ijazah dan pemenuhan persyaratan relevansi mengacu pada jejang pendidikan yang dimiliki 

dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S1/D-IV 

Jurusan/ Program Studi PGSD/Psikologi/Pendidikan lainnya, sedangkan guru Matematika 

di SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dipersyaratkan lulusan S1/D-

IV Jurusan/Program Pendidikan Matematika atau Program Studi Matematika yang 

memiliki Akta IV. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh 

melalui sertifikasi. 

       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, (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 
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sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai 

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

Di beberapa negara, sertifikasi guru telah diberlakukan, misalnya di Amerika Serikat, 

Inggris dan Australia. Di Denmark kegiatan sertifikasi guru baru dirintis dengan sungguh-

sungguh sejak tahun 2003. Memang terdapat beberapa negara yang tidak melakukan 

sertifikasi guru, tetapi melakukan kendali mutu dengan mengontrol secara ketat terhadap 

proses pendidikan dan kelulusan di lembaga penghasil guru, misalnya di Korea Selatan dan 

Singapura.  

a. Pola Sertifikasi Guru dalam jabatan 

       Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan melalui (1) Penilaian Portofolio, dan (2) Jalur 

Pendidikan. Sertifikasi melalui penilaian portofolio didasarkan pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007. Penilaian portofolio 

merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk 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. Pola ini diorientasikan kepada guru 

senior yang memiliki pengalaman mengajar yang cukup. Sertifikasi guru dalam Jabatan 

melalui Jalur Pendidikan didasarkan pada Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007. Pola ini 

diperuntukkan kepada guru berprestasi. 

 

b. Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi 

guru dalam bentuk Rayon yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan 

oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum alur penyelenggara sertifikasi lihat 

gambar 1.  
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Gambar 1. Alur sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui  Penilaian Portofolio 

 

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio sebagaimana 

gambar di atas sebagai berikut. 

1. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan 

mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio. 

2. Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK 

Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai. 

3. Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra. 

4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka 

minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik. 

5. 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). 

6. Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah 

ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya. 

7. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka 

minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut : 

a. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi 

kekurangan portofolio (melengkapi substansi atau MS) bagi peserta yang memperoleh 
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skor 841 s/d 849. Apabila dalam kurun waktu satu bulan peserta tidak mampu 

melengkapi akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). 

b. Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji 

kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi 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 

untuk pembinaan. 

 

c. Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan 

Sertifikasi guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan diorientasikan kepada guru yunior 

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

perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan waktu 

penyelenggaraan selama-lamanya 2 (dua) semester. Bagan alur pelaksanaan sertifikasi guru 

dalam jabatan jalur pendidikan dilaksanakan sesuai dengan Gambar 2. 

 

Gambar 2.  Alur sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui Jalur Pendidikan 

 

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan sebagai berikut. 

1 .  Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui 

jalur pendidikan mendaftar ke Dinas Kabupaten/Kota dengan melengkapi berkas sesuai 



 9 

pedoman penyelenggaraan. 

2 .  Dinas Kabupaten/Kota melakukan seleksi administratif kepada calon peserta sertifikasi 

melalui jalur pendidikan, sesuai dengan rambu rambu yang telah ada. Masing-masing 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan 1 (satu) orang guru SMP per bidang 

studi dan 2 orang guru SD yang telah diseleksi ke Ditjen Dikti. 

3 .  Rekap calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan beserta dokumen 

kelengkapannya dikirimkan ke Ditjen Dikti. 

4 .  Ditjen Dikti memfasilitasi seleksi akademik yang dilakukan LPTK penyelenggara 

sertifikasi melalui jalur pendidikan untuk menetapkan calon peserta program. Ditjen 

Dikti menetapkan alokasi peserta pada masing-masing LPTK yang ditunjuk. 

5 .  Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti Pemetaan Kemampuan Awal untuk 

menentukan jumlah SKS yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui 

jalur pendidikan. 

6. Pelaksanaan pendidikan selama 2 semester di LPTK, peserta wajib lulus semua 

matakuliah selama program, sebagai syarat untuk dapat mengikuti uji kompetensi 

dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik. 

7.  Peserta yang lulus semua mata kuliah diikutkan uji kompetensi. Bagi peserta yang 

belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian 

ulangan sampai 2 kali. 

8.  Untuk peserta yang tidak lulus satu atau lebih mata kuliah setelah ujian ulangan 

sebanyak dua kali, maka peserta dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

untuk mendapatkan pembinaan. 

9 .  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 diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten untuk 

mendapatkan pembinaan. 

 

E. Portofolio dalam Sertifikasi Guru 

a. Pengertian dan fungsi Portofolio 

Istilah portofolio banyak digunakan pada berbagai bidang, misal bidang 

keuangan/perbankan, politik dan pemerintahan, manajemen dan pemasaran, seni, dan 

bidang pendidikan. Oleh karena itu pengertian portofolio sangat tergantung pada bidang 
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apa istilah portofolio tersebut digunakan. Dalam bidang pendidikan, portofolio diartikan 

sebagai sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas 

pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikannya. Portofolio ini sangat berguna untuk 

berbagai keperluan seperti akreditasi pengalaman seseorang, pencarian kerja, melanjutkan 

pendidikan, pengajuan sertifikat kompetensi, dan lain-lain (http://id.wikipedia.org/ 

wiki/Portofotio). 

Dalam konteks sertifikasi guru, portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang 

menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas 

profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait dengan unsur 

pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai 

agen pembelajaran. Keefektifan pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung 

pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, 

kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai 

kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain 

melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi 

profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan 

pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi 

akademik, dan karya pengembangan profesi. 

Secara lebih spesifik dalam kaitan dengan sertifikasi guru, portofolio berfungsi 

sebagai: (1) wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang 

meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung; 

(2) informasi/data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang 

guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; (3) dasar menentukan 

kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat 

pendidikan atau belum); dan (4) dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum 

lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan 

pemberdayaan guru. 

b. Pemetaan Komponen Portofolio dalam Konteks Kompetensi Guru 

Penilaian portofolio guru adalah penilaian terhadap kumpulan dokumen yang 

http://id.wikipedia.org/
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mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai agen 

pembelajaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang 

bersangkutan. Portofolio guru terdiri atas 10 komponen, yaitu: (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. 

Sepuluh komponen portofolio merupakan refleksi dari empat kompetensi guru. 

Setiap komponen portofolio dapat memberikan gambaran satu atau lebih kompetensi guru 

peserta sertifikasi, dan secara akumulatif dari sebagian atau keseluruhan komponen 

portofolio merefleksikan keempat kompetensi guru yang bersangkutan. Pemetaan 

kesepuluh komponen portofolio dalam konteks kompetensi guru disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Pemetaan Komponen Portofolio dalam konteks Kompetensi Guru 

 

 

c. Penjelasan Komponen Portofolio 

1. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki oleh guru pada saat 

yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) 

maupun nongelar (D-IV), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik kualifikasi 

akademik berupa ijazah atau sertifikat diploma. 
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2.   Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti 

oleh guru dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama 

melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, 

provinsi, nasional, maupun internasional. Workshop/lokakarya yang sekurang-kurang 

dilaksanakan 8 jam dan menghasilkan karya dapat dikategorikan ke dalam komponen 

ini. Bukti fisik komponen pendidikan dan pelatihan ini berupa sertifikat atau piagam 

yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara. Bukti fisik untuk workshop/lokakarya 

berupa sertifikat/ piagam disertai hasil karya. Apabila sertifikat workshop/lokakarya 

tidak mencantumkan lama waktu pelaksanaan dan hasil karya dikategorikan sebagai 

forum ilmiah 

3.  Pengalaman mengajar adalah masa kerja sebagai guru pada jenjang. jenis, dan satuan 

pendidikan formal tertentu. Bukti fisik dari komponen pengalaman mengajar ini berupa 

surat keputusan, surat tugas, atau surat keterangan yang dilengkapi dengan bukti lain 

yang relevan dari lembaga yang berwenang (pemerintah, yayasan, sekolah, dan/atau 

kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). 

4.  Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran adalah persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

untuk satu topik atau kompetensi tertentu. Perencanaan pembelajaran sekurang-

kurangnya memuat perumusan tujuan/ kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian 

materi, pemilihan sumber/ media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian 

proses dan hasil belajar. Bukti fisik perencanaan pembelajaran berupa dokumen 

perencanaan pembelajaran (RPP/RP/SP) hasil karya guru yang bersangkutan sebanyak 

lima satuan yang berbeda. Dokumen ini dinilai oleh asesor dengan menggunakan 

format yang terdapat dalam Bagian II. 

      Pelaksanaan pembelajaran adalah kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas. Kinerja guru tersebut meliputi tahapan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan 

kelas dan apersepsi), kegiatan inti (penguasaan materi, strategi pembelajaran, 

pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa), dan penutup 

(refleksi, rangkuman, dan tindak lanjut). Bukti fisik pelaksanaan pembelajaran berupa 

dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas 

terhadap kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. 
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5. Penilaian dari atasan dan pengawas adalah penilaian atasan terhadap kompetensi 

kepribadian dan sosial. Aspek yang dinilai meliputi (1) ketaatan menjalankan ajaran 

agama, (2) tanggung jawab, (3) kejujuran, (4) kedisiplinan, (5) keteladanan, (6) etos 

kerja, (7) inovasi dan kreativitas, (8) kemampuan menerima kritik dan saran, (9) 

kemampuan berkomunikasi, dan (10) kemampuan bekerjasama. Penilaian dilakukan 

dengan Format Penilaian Atasan yang tercantum pada Bagian II. 

6. Prestasi akademik adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya 

sebagai agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia 

penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional, maupun 

internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau 

penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan), sertifikat 

keahlian/keterampilan tertentu pada guru SMK dan guru olahraga, pembimbingan 

teman sejawat (instruktur, guru inti, tutor, pamong PPL calon guru), dan pembimbingan 

siswa kegiatan ekstra kurikuler (pramuka drumband, mading, karya ilmiah remaja-KIR, 

dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya). Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, 

piagam atau surat keterangan disertai bukti relevan yang dikeluarkan oleh 

lembaga/panitia penyelenggara. 

7. Karya pengembangan profesi adalah hasil karya dan/atau aktivitas guru yang 

menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. Komponen ini meliputi hal-hal 

sebagai berikut. 

a. Buku yang dipublikasikan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional; 

b. Artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah yang tidak terakreditasi, 

terakreditasi, dan internasional; 

c. Reviewer buku, penulis soal EBTANAS/UN/UASDA; 

d. Modul/diktat cetak lokal yang minimal mencakup materi pembelajaran selama 1 

(satu) semester; 

e. Media/alat pembelajaran dalam bidangnya; 

f. Laporan penelitian di bidang pendidikan (individu/kelompok); dan 

g. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan karya seni (patung, kriya, lukis, sastra, 

musik, tari, suara, dan karya seni lainnya). 

Bukti fisik karya pengembangan profesi berupa sertifikat/piagam/Surat keterangan dari 

pejabat yang berwenang yang disertai dengan bukti fisik yang dapat berupa buku, 

artikel, deskripsi dan/atau foto hasil karya, laporan penelitian, dan bukti fisik lain yang 
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relevan. 

8.  Keikutsertaan dalam forum ilmiah adalah partisipasi guru dalam forum ilmiah (seminar, 

semiloka, simposium, sarasehan, diskusi panel) pada tingkat kecamatan, 

kabupaten/kota, provinsi, nasional atau internasional, baik sebagai nara 

sumber/pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik keikutsertaan dalam forum 

ilmiah berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi nara sumber/pemakalah, dan 

sertifikat/piagam bagi peserta. 

9.  Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial adalah keikutsertaan guru 

menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat 

desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional, atau internasional, 

dan/atau mendapat tugas tambahan. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara 

lain: pengurus Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS), Forum Kelompok Kerja 

Guru (FKKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Sarjana Pendidikan 

Indonesia (ISPI), Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Asosiasi Bimbingan 

dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia 

(ISMaPI), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pengurus organisasi sosial 

antara lain: ketua RT, ketua RW, ketua LMD/BPD, dan pembina kegiatan keagamaan 

(takmir masjid, pembina gereja, dll). Mendapat tugas tambahan antara lain: kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, kepala urusan, ketua jurusan, ketua program keahlian, 

kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, kepala klinik rehabilitasi, wali kelas, 

dan lain-lain. Bukti fisik komponen ini adalah foto kopi surat keputusan atau surat 

keterangan. 

10.  Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan   adalah penghargaan yang 

diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai agen pembelajaran dan 

memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), dan kualitatif 

(komitmen, etos kerja), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun 

internasional. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan antara lain tingkat 

nasional: Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun; tingkat propinsi 

/ kabupaten/ kota / kecamatan: penghargaan guru favorit/guru inovatif, dan penghargaan 

lain sesuai dengan kekhasan daerah/penyelenggara. Bukti fisik komponen ini berupa 

sertifikat, piagam, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. 
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d. Penyusunan Portofolio 

Bukti fisik atau dokumen portofolio disusun dengan urutan sebagai berikut. 

1. Halaman sampul 

2. Daftar isi 

3. Instrumen portofolio, yang metiputi: (a) identitas peserta dan pengesahan, dan (b) 

komponen portofolio yang telah diisi. 

4. Bukti fisik atau dokumen portofolio, yang meliputi komponen sebagai berikut: 

a. Kualifikasi Akademik 

b. Pendidikan dan Pelatihan 

c. Pengalaman Mengajar 

d. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran 

e. Penilaian dari Atasan dan Pengawas 

f. Prestasi Akademik 

g. Karya Pengembangan Profesi 

h. Keikutsertaan datam Forum Ilmiah 

i. Pengataman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial 

j. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan portofolio adalah sebagai berikut : 

1. Setiap bukti fisik hanya boleh digunakan untuk satu komponen portofolio. 

2. Bukti fisik yang dilampirkan untuk komponen 2 (pendidikan dan pelatihan) dan 

komponen 8 (keikutsertaan dalam forum ilmiah) adalah sertifikat/piagam asli 

dan foto kopi yang telah dilegalisasi oleh atasan tangsung. 

3. Setiap bukti diberi kode di pojok kanan atas, sesuai dengan penomoran pada 

instrumen portofolio (lihat power point presentasi). 

4. Setiap pergantian komponen portofolio diberi lembar tabel komponen yang 

sesuai dengan kertas berwarna sekaligus sebagai kertas pembatas 

5. Dokumen portofolio dibendel (dijilid) dan dibuat rangkap dua. Pada bendel 

pertama, bukti fisik untuk komponen 2 dan komponen 8 berupa 

sertifikat/piagam asli, sedangkan bukti fisik pada bendel kedua semua foto 

kopi yang sudah dilegalisasi oleh atasan langsung. 
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F. Strategi Penyusunan Portofolio 

    Bagaimana strategi untuk menyusun portofolio ? 

Berikut tip yang bisa anda laksanakan : 

1. Pelajari dan pahami dengan benar Buku Panduan Penyusunan Portifolio (Buku 3) 

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2008 (Bila belum tersedia, bisa menfotokopi 

buku dimaksud dari Sekolah, Dinas,  LPTK Rayon, P3AI UNY dll). 

2. Perdalam hubungan antara  Instrumen Portofolio (pada bagian II buku) yang berisi 

10 komponen portofolio dan Rubrik Portofolio (pada Bagian III buku) sehingga 

mengerti benar setiap unsur yang dinilai dalam portofolio dan sekaligus dapat 

memilah-milah dan memperkirakan berkas-berkas portofolio yang anda miliki 

masuk komponen mana. 

3. Kumpulkan semua berkas portofolio yang anda miliki dan fotokopi terlebih dulu 

minimal rangkap 2 (dua).Catatan : yang dimaksud berkas portofolio adalah berkas 

yang diperlukan saja dalam ketentuan. Transkrip nilai (S1/S2), SK menjadi panitia 

ujian, panitia forum ilmiah (yang diakui adalah peserta atau pemakalah) dll tidak 

diperlukan, tidak perlu difotokopi. 

4. Semua berkas fotokopi dilegalisir sesuai dengan kewenangan-nya. Ijasah oleh 

instansi yang mengeluarkan, berkas lainnya kepala sekolah (untuk guru) dan kepala 

dinas (untuk kepala sekolah).  

5. Kelompokkan berkas portofolio ke dalam 10 komponen dengan masing-masing 

komponen diurutkan berkasnya sesuai dengan kronologis perolehannya (dari yang 

paling awal sampai yang paling akhir). 

6. Lengkapi berkas portofolio dengan berkas yang lain, seperti identitas peserta, bukti 

fisik penilaian atasan, penilaian kepala sekolah, penilaian asesor dll 

7. Membuat Instrumen Penilaian Portofolio atau mengisikan data pada  Instrumen 

Penilaian Portofolio secara urut dari komponen 1 (kualifikasi akademik) sampai 

komponen 10 (penghargaan yang relevan dengan  bidang pendidikan). Disarankan 

dalam pengisian untuk melakukan peergroup supervision atau saling mensupervisi 

antar guru, atau dapat pula disupervisi/dibimbing guru yang telah lulus sertifikasi. 

8. Periksa apakah semua berkas portofolio sudah masuk dalam Instrumen (termasuk 

kelengkapannya), bubuhi meterai Rp. 6.000,oo dan tandatangani. 
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9. Susun semua berkas dengan urutan sesuai komponen portofolio lalu beri masing-

masing tanda pada berkas dengan pensil sesuai urutan pada Instrumen Portofolio. 

10. Bila sudah lengkap, buatkan daftar isi. Bila semua berkas sudah komplit, baru 

dijilid. 

 

G. Penutup 

     Demikian sepintas strategi penyusunan portofolio. Dengan mengacu pada panduan 

secara tertib dan teliti, penyusunan portofolio tidaklah sulit. Banyak bertanya dengan guru 

yang pernah menyusun portofolio dan saling mensupervisi dengan sesama guru penyusun 

protofolio tentu menambah kesempurnaan portofolio. 
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