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A. Latar Belakang Program Sertifikasi 

Dalam era global keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

sangat diperlukan bahkan dapat dikatakan sebagai suatu syarat yang harus ada jika kita 

tidak ingin terpinggirkan. Kehidupan di era global ditandai oleh kebebasan, keterbukaan  

dan persaingan, sehingga untuk dapat bertahan dan atau memenangkan persaingan maka 

diperlukan SDM yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas SDM diperlukan 

pendidikan yang memadai. Salah satu unsur penting  dalam proses pendidikan adalah 

guru. Guru merupakan kunci utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Guru 

dapat diibaratkan sebagai pengusaha atau entrepreneur dalam suatu perusahaan, yang 

berfungsi untuk mengatur, mengelola berbagai input siswa, sarana dan prasarana belajar, 

lingkungan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang 

terbaik. Guru yang baik adalah guru yang mampu menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif, mampu memberikan motivasi yang tinggi sehingga siswa akan terdorong untuk 

mengembangkan diri  dalam proses pembelajaran. Sehubungan dengan itu, untuk dapat 

menghasilkan SDM yang berkualitas diperlukan  guru yang bermutu, yakni guru yang 

professional. 

  Berdasarkan UU No.14 Tahun 2005 Tentang  Guru dan Dosen,  

disebutkan bahwa guru merupakan pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 



pendidikan menengah. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas bahwa guru merupakan 

pendidik professional. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa pendidik harus memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh 

seorang pendidik dan dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan, 

yakni serendah-rendahnya berijazah S1 atau D-IV yang relevan dengan jenjang 

pendidikan dan mata pelajaran yang dibina. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran, 

meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, professional dan sosial ( PP No.17 tahun 

2005 : hal 21) 

   Menurut UU No.14 Tahun 2005 maupun PP No.19 Tahun 2005 secara tegas 

dinyatakan bahwa guru merupakan tenaga professional. Pengakuan kedudukan guru 

sebagai tenaga professional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kemudian muncul 

pertanyaan, apa fungsi guru sebagai tenaga professional? Kedudukan guru sebagai tenaga 

professional berfungsi meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.   Pemenuhan persyaratan 

penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dibuktikan 

dengan sertfikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Dengan demikian, guru 

dikatakan professional apabila (a) telah memenuhi kualifikasi akademik, (b) memiliki 

kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan sosial; dan (c) memiliki sertifikat 

pendidik.  



 

B. Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan 

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dapat dilakukan melalui dua pola, 

yakni penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Penilaian portofolio merupakan  

penilaian terhadap kumpulan dokumen tugas dan kegiatan yang mencerminkan 

kompetensi guru. Semua karya guru baik yang bersifat akademik maupun sosial akan 

dihargai dan diperhitungkan dalam penilaian portofolio.   Adapun komponen penilaian 

portofolio meliputi 3 (tiga ) unsur dan terdiri atas 10 komponen, yakni : 

1. Unsur A,  Kualifikasi dan Tugas Pokok, terdiri atas (1) kualifikasi akademik, (2) 

pengalaman mengajar, (3) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; 

2. Unsur B, Pengembangan Profesi, terdiri atas (1) pendidikan dan pelatihan, (2) 

penilaian dari atasan dan pengawas, (3) prestasi akademik,(4) karya 

pengembangan profesi; dan 

3. Unsur C, Pendukung Profesi, terdiri atas (1) keikutsertaan dalam forum ilmiah, 

(2) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, (3) penghargaan yang 

relevan dengan bidang pendidikan. 

 

Kesepuluh komponen tersebut semua dinilai oleh asesor yang  telah memenuhi 

persyaratan. Dalam rangka memperoleh penilaian yang obyektif, maka tiap peserta 

sertifikasi dinilai minimal oleh dua asesor, kemudian penilain kedua asesor tersebut 

dilihat konsistensinya. Jika terdapat penilaian yang berbeda secara signifikan maka kedua 

asesor tersebut dipertemukan untuk melakukan penilaian ulang untuk mendapatkan 



kesepakatan. Jika dari kedua asesor tersebut tidak terjadi kesepakatan maka dilakukan 

penilaian oleh pihak ketiga.  

Berdasarkan hasil penilaian portofolio, peserta sertifikasi dikelompokkan ke 

dalam enam kategori, yakni sebagai berikut : 

1. Lulus portofolio (L) jika peserta memperoleh skor penilaian sama dengan atau di 

atas skor minimum kelulusan (passing grade) yakni 850 serta telah memenuhi 

ketentuan skor minimum pada masing-masing unsur.  

2. Melengkapi Administrasi (MA), jika hasil penilaian telah mencapai 850 atau lebih 

dan telah memenuhi ketentuan skor minimum pada masing-masing unsur, tetapi 

masih ada kekurangan administrasi, misalnya ijazah belum dilegalisasi, 

pernyataan peserta sertifikasi  belum ditandatangani  dan belum diberi materai. 

3. Melengkapi Substansi  (MS), jika hasil skor penilaian portofolio telah mencapai 

841-849 dan telah memenuhi ketentuan skor minimum pada masing-masing 

unsur,  dan peserta harus melengkapi kekurangannya sehingga dapat mencapai 

passing grade 850. 

4. Mengikuti PLPG (MPLPG), jika skor penilaian portofolio belum mencapai skor 

minimal kelulusan dan mereka harus mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi 

Guru (PLPG) dan uji kompetensi. Peserta yang belum lulus PLPG diberi 

kesempatan ujian ulangan dua kali, dan kepada mereka yang gagal setelah ujian 

ulangan dua kali dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

5. Klarifikasi (K), jika dokumen portofolio yang disertakan sebagian atau 

keseluruhan diragukan keasliannya/kebenarannya maka perlu dilakukan 

klarifikasi.  



6. Diskualifikasi (D), jika peserta terbukti  melakukan usaha penyuapan dan   tidak 

sesuai dengan kriteria penetapan peserta.      

 

Berdasarkan Panduan Penyusunan Portofolio 2008, ditegaskan bahwa untuk dapat 

lulus sertifikasi dengan penilaian portofolio, peserta harus mampu memenuhi 

mengumpulkan nilai minimal passing grade 850, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Total skor unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok (unsur A) minimal 340, semua 

komponen tidak boleh kosong, dan skor komponen perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran minimal 120; 

 2. Total skor unsur Pengembangan Profesi (unsur B) minimal 300; (untuk guru yang 

ditugaskan pada daerah khusus minimal 200) dan  skor komponen penilaian dari 

atasan dan pengawas minimal 35. 

3.  Total skor untuk unsur Pendukung Profesi (unsur C) tidak boleh nol sehingga harus 

memiliki kegiatan salah satu atau lebih untuk keikutsertaan dalam forum ilmiah, 

pengalaman dalam organisasi di bidang pendidikan dan sosial atau memiliki 

penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.  

 .      

Sedangkan pelaksanaan sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan kepada 

guru yunior yang berprestasi dan mengajar pada jenjang pendidikan dasar. Pelaksanaan 

pendidikan dilakukan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan 

berlangsung selama 2 semester. Peserta wajib lulus untuk semua matakuliah yang 

diprogramkan sebagai syarat untuk dapat mengikuti uji kompetensi dalam rangka 

memperoleh sertifikat pendidik. Peserta  yang lulus semua mata kuliah diikutkan dalam 



uji kompetensi, sedangkan mereka yang belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan 

mengikuti pemantapan dan ujian ulangan sampai dua kali. Bagi peserta yang tidak lulus 

satu atau lebih mata kuliah setelah ujian ulangan dua kali, mereka dikembalikan ke Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.  Terhadap peserta yang 

tidak lulus uji kompetensi diberi kesempatan untuk mengikuti remidi hingga dua kali dan 

yang diselenggarakan di LPTK. Apabila peserta remidi tidak lulus dalam uji kompetensi 

yang ketiga, maka mereka dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk 

mendapatkan pembinaan.        

      

C. Evaluasi Kinerja Secara Berkala 

Peserta yang telah lulus penilaian portofolio atau lulus PLPG beserta uji kompetensi 

berhak mendapatkan sertifikat pendidik, sehingga mereka dinyatakan layak menyandang 

predikat guru professional. Sebagai konsekuensinya guru harus selalu berusaha keras 

mempertahankan dan  meningkatkan profesionalismenya dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. Pemerintah menyadari sepenuhnya, kesejahteraan guru masih rendah, bahwa 

kesejahteraan guru perlu ditingkatkan Dengan ditingkatkan kesejahteraannya, diharapkan 

guru dapat berkonsentrasi penuh dan memiliki komitmen yang tinggi untuk selalu 

meningkatkan profesionalismenya sehingga kompetensinya semakin meningkat, proses 

belajar mengajar semakin baik yang dampaknya mutu pendidikan semakin baik pula. 

Sehubungan dengan itu, maka kepada guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik akan 

ditingkatkan kesejahteraannya melalui pemberian tunjangan profesi. Persoalan yang muncul 

adalah, apakah dengan diberikan tambahan tunjangan profesi, guru dapat menjaga 

profesionalismenya? Bagaimana jika setelah kurun waktu tertentu, kualitas guru menurun 



kembali seperti sebelum memperoleh sertifikat pendidik? Mudah-mudahan para guru setelah 

memperoleh sertifikat pendidik tidak terbiasa melantunkan nyanyian Dian Pisesa “Aku 

Masih Seperti Yang Dulu”.      

    Memang belum ada ketentuan dan ketegasan dari Pemerintah, apakah sertifikat 

pendidik ini berlaku seumur hidup atau secara periodik? Sudah tentu akan terjadi pro dan 

kontra terhadap masa berlakunya sertifikat pendidik. Jika sertifikat pendidik berlaku seumur 

hidup, jelas akan sangat menguntungkan bagi profesi guru, sehingga banyak orang yang 

tertarik menjadi guru. Hal ini akan memberikan efek positif, profesi guru akan diperebutkan, 

saingan ketat dan gaung LPTK semakin menggema. Para siswa yang memiliki prestasi tinggi 

akan tertarik menjadi guru, sehingga masuk ke LPTK menjadi pilihan ke satu, sebab 

penghasilan mereka nanti tidak terlalu kalah dengan profesi dokter, akuntan, maupun hakim. 

Jika input LPTK memiliki kualitas bagus, maka output yang dihasilkan kemungkinan besar 

juga akan bagus selanjutnya mutu pendidikan akan cepat meningkat. Namun demikian, 

sertifikat pendidik yang berlaku seumur hidup, mereka yang telah memperoleh sertifikat 

dikhawatirkan  semangat kerja semakin menurun, tidak ada dorongan untuk maju dan 

berkembang, karena merasa aman sertifikat pendidik tidak akan dicabut.  

  Sebaliknya jika sertifikat pendidik berlaku dalam jangka waktu tertentu, menimbulkan 

ketidakpastian seperti pekerja kontrak saja, sehingga untuk dapat aman yang bersangkutan 

untuk  berusaha keras  meningkatkan kinerjanya sehingga profesionalismenya dapat terjaga 

dengan baik. Dengan demikian para guru akan terdorong untuk tetap berkarya dan 

mengembangkan diri dalam rangka menjaga dan meningkatkan profesionalismenya. Para 

guru akan merasa khawatir jika profesionalismenya menurun, maka sertifikat pendidik yang 



dimiliki dicabut, berarti kehilangan tunjangan profesi yang berdampak pada kesejahteraannya 

menjadi berkurang. 

   Menurut hemat kami, sebaiknya masa berlakunya sertifikat pendidik tidak berlaku 

seumur hidup, sehingga sewaktu-waktu jika terbukti guru yang bersangkutan tidak 

professional maka sertifikat pendidik dapat ditinjau kembali. Sehubungan dengan itu, maka 

perlu diadakan evaluasi berkala misalnya tiap 5 tahun untuk menilai kinerja guru yang 

bersangkutan. Jika dari hasil evaluasi, diketahui bahwa kinerja guru masih bagus, masih 

professional maka sertifikat pendidik diperpanjang, sebaliknya jika hasil evaluasi 

menunjukkan kinerja guru tidak professional maka sertifikat pendidik dicabut dan tunjangan 

profesi dihentikan. Dengan demikian, tunjangan profesi diberikan manakala yang 

bersangkutan masih professional.  

   Jika sertifikat pendidik masa berlakunya terbatas, muncul persoalan siapa yang akan 

mengevaluasi kinerja guru. Apakah diberikan kewenangan kepada kepala sekolah, pengawas, 

lembaga perguruan tinggi atau lembaga independen?. Menurut hemat kami, yang diberi 

kewenangan untuk mengevaluasi kinerja guru yang bersertifikat pendidik sebaiknya 

dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sehubungan dengan itu, untuk 

keperluan evaluasi kinerja guru, perlu disusun instrumen penilaian yang valid dan reliable di 

bawah kendali BSNP.  

 

D. Penutup 

Adanya program sertifikasi pendidik mendorong guru aktif mengembangkan diri 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya guna meningkatkan kinerja dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kini, dengan bergulirnya program sertifikasi 



pendidik, berbagai kegiatan ilmiah yang dilakukan selalu memperoleh tanggapan guru 

yang sangat positif, mereka berbondong-bondong menyatakan diri mengikuti kegiatan 

seminar, penataran maupun pelatihan-pelatihan. Dengan banyak mengikuti kegiatan 

ilmiah diharapkan kualitas guru semakin baik dan selanjutnya akan berdampak dalam 

peningkatan mutu pembelajaran, dan akhirnya mutu pendidikan semakin meningkat. 

Dalam rangka menjaga mutu guru bersertifikat, maka perlu ada evaluasi berkala 

terhadap para guru yang telah menerima sertikat pendidik. Untuk itu perlu dipersiapkan 

sejumlah instrumen yang valid dan reliable guna mengevaluasi profesionalitas para guru 

bersertifikat.  
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