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KATA PENGANTAR

Bahan ajar: “Profesi Guru” ditulis untuk kebutuhan perkuliahan
mahasiswa FKIP Universitas Riau – yang mengambil mata kuliah Profesi
Kependidikan. Mata kuliah dengan bobot 4 SKS ini adalah dari kelompok
MKDK (Mata Kuliah Dasar Kependidikan). Dulunya mata kuliah ini terpisah
dalam empat bagian yaitu  mata kuliah Dasar-Dasar Administrasi
Pendidikan, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Pengantar  Bimbingan
dan Konseling dan Layanan Bimbingan Belajar dengan, dengan bobot  2,
namun karena terjadi perampingan mata kuliah, maka mata kuliah ini
digabung menjadi satu dengan nama baru, yaitu  Mata kuliah Profesi
Kependidikan dengan bobot 4 SKS saja.

Khusus bahan ajar ini hanya untuk materi  Dasar-Dasar Administrasi
Pendidikan, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, sedangkan maka kuliah
Pengantar Bimbingan dan Konseling dan Layanan Bimbingan Belajar disusun
tersendiri oleh dosen penanggung jawab dari program studi Bimbingan dan
Konseling.

Perlunya mata kuliah ini didasari oleh proses profesionaliasi tenaga
kependidikan yang harus menjawab  mengapa diperlukan administrasi yang
baik dan benar dalam penyelenggaraan pendidikan, dan bagaimana prinsip-
prinsip dasar administrasi dalam pendidikan formal. Misalnya, tentang
bagaimana membuat perencanaan pendidikan, bagaimana pengorganisasian
pendidikan, bagaimana penyelenggaraan pendidikan, bagaimana
pengawasan pendidikan, bagaimana kepemimpinan pendidikan, bagaimana
manajemen kepegawaian, bagaimana manajemen keuangan, dan
seterusnya. Namun demikian tidak semua materi dibahas karena disesuaikan
dengan bobok SKS, maka pembahasan buku revisi ini hanya pada delapan
(8) kegiatan.

Bahan ajar ini telah mulai disusun sejak tahun 1991, namun karena
perkembangan zaman telah mengalami revisi lebih kurang lima kali dengan
pengembangan materi yang sesuai dengan bekal yang harus dimiliki oleh
tenaga kependidikan, khususnya guru dan pengawas yang telah menjadi
suatu profesi yang dilindungi oleh undang-undang, di mana mereka harus
melaksanakan tugas secara profesional dengan dilindungi hukum dan
kelayakan hidup yang jelas.

Penyelesaian penulisan bahan ajar ini sangat menyita waktu dan
tenaga, namun karena karena kesehatan dan kesempatan yang diberikan
oleh Allah Swt dapat juga dirampungkan dengan baik, karena itu segala puji
dan syukur diaturkan kepada-Nya. Ucapan terima kasih pula disampaikan
kepada keluarga tercinta, dan teman-teman dekat yang tidak dapat
disebutkan satu persatu. Aminyarabbalalamin.
 

Pekanbaru, January 18, 2011
Penulis,

Drs. Said Suhil Achmad, M.Pd
NIP 195811061986011002
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Kegiatan 1

HAKEKAT PROFESI KEPENDIDIKAN

A. PENGANTAR

Kegiatan 1 ini adalah bagian dasar dari keluruhan isi modul, yaitu untuk
meletakkan pemahaman awal mahasiswa akan profesi kependidikan secara
luas, sehingga dapat memberikan gambaran  kedudukan profesi
kependidikan dengan profesi lain, baik secara keilmuah, sosial dan hukum.
Maka secara berturut-turut akan dijelaskan: (A) Pengertian profesi dan
profesional, profesionalisasi, profesionalisme, dan syarat-syarat profesi
kependidikan, dan (B) Profesi Pendidikan di Indonesia; C. Sejarah Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); D. Kode Etik Guru Indonesia.
Diharapkan dengan uraian ini mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan hakekat profesi kependidikan;
2. Menjelaskan syarat-syarat profesi pendidikan, 
3. Menjelaskan sejarah profesi kependidikan;
4. Menjelaskan sejarah lembaga kependidikan lembaga kependidikan; dan
5. Menjelaskan kode etik guru Indonesia.

B. URAIAN

1. Pengertian profesi dan profesional, profesionalisasi,
profesionalisme
Profesi diartikan macam-macam, namun secara substansinya tidak begitu

banyak berbeda. Menurut Piet, 1994: 26). Profesi adalah suatu pernyataan
atau suatu janji terbuka (to profess artinya menyatakan) yang menyatakan
bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau
pelayanan kerena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat
pekerjaan itu. Sementara Everet Hugher (dalam Piet, 1994: 26) mengatakan
bahwa profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya
menjadi pekerjaaan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai
Pustaka, 1996: 789) bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi
oleh pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu.  Sedangkan
Webster`s New Wold Dictionery (dalam Oteng: 1983) menyebutkan bahwa
profesi sebagai suatu pekerjaan yang meminta pendidikan tingggi dalam
liberal arts atau sains, dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan
pekerjaan manual atau pekerjaan kasar, seperti mengajar, keinsinyuran,
mengarang dan seterusnya.

Melurut sejarah, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 036/U/1993 Tanggal 9 Februari tentang Gelar dan Sebutan Lulusan
Perguruan tinggi ternyata hanya terdapat delapan sebutan profesi, yaitu
dokter (kedoktoran), apoteker (Farmasi), Akuntan (Ekomoni), Dokter hewan
(Kedoktoran hewan), Dokter gigi (Kedoktoran gigi) Psikolog (Psikologi),
notaris (Hukum), dan Arsitek (arsitektur). Kalau profesi di atas kita anggap
sebagai profesi moderen, bagaimana kedudukan profesi klasik sepeti
akupuntur,  tabib dan  pendeta, dan bagaimana pula jabatan guru, konselor,
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polisi, teknisi, programmer komputer dan lainnya?
Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa istilah profesi ada
dalam jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,
profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus, selanjutnya dijelaskan bahwa  gelar
akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan daqri
perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik,
profesi, atau vokasi. Disebutkan lagi bahwa ketentuan mengenai persyaratan
kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah. Diakui pula bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan
profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah
nondepartemen. Diperingatkan bahwa  perseorangan, organisasi, atau
penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi,
gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana
penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam UU RI, Nomor14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen
menyebutkan bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan
kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam
bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu
dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Disebutkan bahwa guru
adalah pendidik profesional 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, dan dikatakan abhwa dosen adalah
pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sehingga disebutkan bahwa kata profesional adalah 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 adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen
dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Ujungnya akan ada sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai
pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga
profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat
dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan
mutu pendidikan nasional.

Pasal 7, menyebutkan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan
bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai
berikut: 
1. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 
2. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,

ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai

dengan bidang tugas; 
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4. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 
5. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan; dan;
9. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen

diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara
demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,
kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. 

Sebaiknya kita kutip pula hasil kesepakatan sejumlah ahli/profesional
dalam bidang kedoktoran, kekonsultanan, kemilitiran, notaris, wartawan,
pendidikan, konseling, dan pengelola pendidikan pada bulan Juni - Oktober
1990 di FPS IKIP Bandung, yang berisikan tengang ciri-ciri utama profesi,
yaitu:
a. Memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang crusial,
b Adanya tuntutan penguasaan keahlian/keterampilan sampai pada

tingkatan tertentu.
c. Pemerolehan keahlian/keterampilan pada butir b, bukan hanya dilakukan

secara rutin, tetapi melalui pemecahan masalah atau penanganan situasi
kritis melalui metode ilmiah..

d. Suatu profesi memiliki batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistimatis,
dan eskplisit.

e. Penguasaan profesi membutuhkan masa pendidikan yang relatif lama,
pada jenjang perguruan tinggi. Menurut Encyclopedia Americana Nomor
28, suatu jabatan atau pekerjaan profesional, minimal mendapatkan
pendidikan 4 tahun setelah SLTA.

f. Proses pendidikan yang ditempuh juga merupakan wahana bagi
sosialisasi nilai-nilai profesional di kalangan siswa/ mahasiswa yang
mengikutinya.

g. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat./klien, seorang
profesional berpegang teguh kepada kode etik, yang pelaksanaannya
dikontrol oleh organisasi profesi, dan setiap pelanggaran kode etik dapat
dikenakan sanksi.

h. Anggota suatu profesi mempunyai kebebasan untuk menetapkan
judgementnya sendiri dalam menghadapi atau memecahkan sesuatu
dalam lingkup kerjannya.

I. Tanggung jawab profesional adalah komitmen kepada profesi berupa
pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat/klien (pelaksanaan profesi
sebaik-baiknya), dan praktik profesional ini otonom dari campur tangan
pihak luar.

j. Sebagai imbalan dari proses pendidikan dan latihannya yang lama dan
komitmen kepada seluruh jasa/pekerjaannya, seorang profesional
mempunyai prestise yang tinggi di masyarakat dan karenanya berhak
mendapatkan imbalan yang layak. (Jurnal Pendidikan, Nomor 7,  Mei
1992).
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Menurut saya kata kunci dari ciri-ciri profesi di atas adalah butir e.  Yaitu
penguasaan profesi membutuhkan masa pendidikan yang relatif lama, pada
jenjang perguruan tinggi, yang ditegaskan dalam Encyclopedia Americana
Nomor 28, suatu jabatan atau pekerjaan profesional, minimal mendapatkan
pendidikan 4 tahun setelah SLTA. Sebagai perbandingan berikut saya
tuliskan kriteria profesi dari pendapat Vollmer & Mills (dalam Oteng, 1981:
37) yang terdiri atas 10 kriteria yang dibadi dalam tiga kelompok:
Pertama: memiliki spesialisasi dengan latar belakang teiru yang luas

mencakup:
1. Pengetahuan umum yang luas;
2. Pengetahuan khusus yang dalam.

Kedua: merupakan karir yang dibina secara organisatoris, mencakup
3. Keteritakan dalam suatu organisasi profesional
4. Memiliki otonomi jabatan;
5. Mempunyai kode etik jabatan;
6. Merupakan karya bakti seumur hidup;

Ketiga: diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status
profesional, mencakup:

7. Meperoleh dukungan dari masyarakat;
8. Mendapat pengesahan dan perlindungan hukum;
9. Mempunyai persyaratan kerja yang sehat;
10. Mempunyai jaminan hidup yang layak.

Diakui, sebagian besar hidup manusia dihabiskan dalam kehidupan
organisasi, baik organisasi formal maupun informal, namun demikian
sebagian besar berlangsung dalam organisasi formal. (March dan Simon,
1958). Kebudayaan profesi adalah suatu kebudayaan organisasi formal yang
mempunyai nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol dan konsep karir.  Suatu
profesi memiliki suatu ikatan profesi yang kuat dan berpengaruh, yang perlu
untuk membantu dan menjamin terpenuhinya kriteria yang diauraikan di
muka.

Menurut Oteng (1983: 52) suatu profesi mempunyai keharusan tindakan
bersama yang teratur sering dipandang sifat status profesi yang paling
menonjol. Dengan demikian, suatu profesi adalah lebih dari sekelompok
individu yang berwenang. Keharusan tindakan bersama ini adalah suatu
proses profesionalisasi, di mana seseorang harus mengkristalisasikan nilai-
nilai profesional di dalam dirinya berbeda dengan profesi lain atau orang
awam. Pandangan atau paham, atau cara pandang seperti ini menunjukkan
seseorang telah memiliki suatu pegangan hidup, atau profesionalisme. Lebih
lengkap penjelasan di bawah ini yang dikutip dari .http://id. answers.yahoo.
com/ question/indexqid =20090313174036AAcG1Mo

Seorang profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau
layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang
dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut
juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan seusai
dengan hukum di sebuah negara atau wilayah. Meskipun begitu, seringkali
seseorang yang merupakan ahli dalam suatu bidang juga disebut
"profesional" dalam bidangnya meskipun bukan merupakan anggota sebuah
entitas yang didirikan dengan sah. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga
terdapat olahragawan profesional yang merupakan kebalikan dari
olahragawan amatir yang bukan berpartisipasi dalam sebuah
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turnamen/kompetisi demi uang.
Profesionalisme berasal dan kata profesional yang mempunyai makna

yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus
untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Sedangkan profesionalisme adalah
tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang professional
(Longman, 1987).

Istilah “profesi” sudah cukup dikenal oleh semua pihak, dan senantiasa
melekat pada “guru” karena tugas guru sesungguhnya merupakan suatu
jabatan professional. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat,
berikut ini akan dikemukakan pengertian “profesi” dan kemudian akan
dikemukakan pengertian profesi guru. Biasanya sebutan “profesi” selalu
dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang,
akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena
profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti
bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat
dipegang oleh sembarang orang, akan tetepi memerlukan suatu persiapan
melelui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Ada
beberapa istilah lain yang dikembangkan yang bersumber dari istilah
“profesi” yaitu istilah professional, profesionalisme, profesionalitas, dan
profesionaloisasi secara tepat, berikut ini akan diberikan pengkelasan singkat
mengeni pengertian istilah0istilah tersebut.

“Professional” mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang
orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan
seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengn profesinya.
Penyandangan dan penampilan “professional” ini telah mendapat pengakuan,
baik segara formal maupun informal. Pengakuan secara formal diberikan
oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu,
yaitu pemerintah dan atau organisasi profesi. Sedang secara informal
pengakuan itu diberikan oleh masyarakat luas dan para pengguna jasa suatu
profesi. Sebagai contoh misalnya sebutan “guru professional” adalah guru
yang telah mendapat pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang
berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan ataupun latar belakang
pendidikan formalnya. Pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk surat
keputusan, ijazah, akta, sertifikat, dsb baik yang menyangkut kualifikasi
maupun kompetensi. Sebutan “guru professional” juga dapat mengacu
kepada pengakuan terhadap kompetensi penampilan unjuk kerja seorang
guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru. Dengan demikian,
sebutan “profesional’’ didasarkan pada pengakuan formal terhadap kualifikasi
dan kompetensi penampilan unjuk kerja suatu jabatan atau pekerjaan
tertentu. Dalam RUU Guru (pasal 1 ayat 4) dinyatakan bahwa: “professional
adalah kemampuan melakukan pekerjaan sesuai dangan keahlian dan
pengabdian diri kepada pihak lain”.

“Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental
dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa
mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang
memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental
serta komitmenya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas
professional melalui berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu
mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman
sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna proesional.
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“Profesionalitas” adalah sutu sebutan terhadap kualitas sikap para
anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan
keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan
demikian, sebutan profesionalitas lebih menggambarkan suatu “keadaan”
derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian
yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini guru
diharapkan memiliki profesionalitas keguruan yang memadai sehingga
mampu melaksanakantugasnya secara efektif.

“Profesionalisasi” adalah sutu proses menuju kepada perwujudan dan
peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan. Dengan profesionalisasi, para guru secara
bertahap diharapkan akan mencapai suatu derajat kriteria profesional sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan menurut Undang-undang nomer 14
tahun 2005 yaitu berpendidikan akademik S-1 atau D-IV dan telah lulus
Sertifikasi Pendidikan. Pada dasarnya profesionalisasi merupakan sutu proses
berkesinambungan melalui berbagai program pendidikan dalam jabatan
(in-service).

“Guru” adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi
seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui
interaksi edukatif secara terpola, formal, dan sistematis. Dalam UU Nomor
14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (pasal 1) dinyatakan bahwa: “Guru
adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengrahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik
pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan
menengah”. Guru professional akan tercermin dalam kepribadiannya.

2. Profesi Pendidikan di Indonesia
Pada penghujung tahun 2005, pemerintah telah mengundangkan Profesi

guru dan dosen – yang merupakan suatu pengakuan secara yuridis formal
bahwa profesi guru dan dosen adalah suatu jabatan profesi, yang selama ini
hanya disandang oleh Dokter, insinyur, dan sesejenisnya. Undang Sistem
Pendidikan Nasional yang telah diundangkan belum begitu kuat untuk
memberikan pengakuan kepada jabatan guru dan dosen sebagai suatu
profesi. Sehingga banyak orang memandang jabatan guru dan dosen sama
sebagai pekerjaan kasar sebagaimana yang dilakukan oleh buruh.

Kelemahan jabatan guru dan dosen selaman ini adalah karena pekerjaan
ini tidak dapat memberikan jaminan hukum, jaminan sosial dan jaminan
hidup. Jaminan hukum artinya guru dan dosen dapat diperlakukan semena-
mena oleh siswa, orang tua siswa dan masyakarat, seperti mengancam,
memukul dan sejenisnya. Sementara jaminan sosial di dalam kehidupan
sehari-hari guru masih dianggap sebagai masyarakat kelas bawah, dan dari
segi jaminan hidup, jabatan guru dan dosen tidak dapat memberikan
pendapatan dan penghasilan yang layak, karena itu mereka harus melakukan
kegiatan lain untuk menambang penghasilan dan jaminan masa depan.

Sebelumnya telah dibicara panjang lebar tentang profesi guru dan dosen,
berikut akan dipaparkan sejarah bertapa rumitnya masalah mutu pendidikan,
dapat dilihat dari beberapa sudut. Survei yang dilakukan Human
Development Index (HDI) dengan mengunakan indikator: (1) Harapan
Hidup, sebagai indeks kesehatan penduduk dan umur panjang, (2)
Pengetahuan dan pendidikan, yang diukur dengan tingkat melek huruf
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dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan rasio primer, sekunder, dan tersier
pendaftaran bruto (dengan bobot sepertiga), dan (3)  Standar hidup, seperti
ditunjukkan oleh logaritma alami dari produk domestik bruto per kapita pada
paritas daya beli. Maka diperoleh kesimpulan bahwa pada tahun 2003
mendudukkan Indonesia pada ranking  112 dari 175 negara di dunia,
termasuk ke dalam kelompok medium human development, di bawah South
Africa dan di atas Tajikistan. Hal itu dilihat dari indikator  (1) Usia harapan
hidup, (2) Angka melek huruf orang dewasa, (3) Rata-rata lama pendidikan,
dan (4) Pengeluaran per kapita. 

Sedangkan pada tahun 2007, indeks HDI Indonesia  mengalami kenaikan
dari 0.729 menjadi 0.734, tetapi tetap berada pada peringkat ke 111 dan
berada dalam kategori Menengah seperti tahun sebelumnya. Kenaikan indeks
tersebut disebabkan oleh kenaikan indikator PDB per kapita (dari US$ 3,532
menjadi US$ 3,712) dan usia harapan hidup (dari 70,1 menjadi 70,5 tahun),
sedangkan tingkat kemampuan baca-tulis orang dewasa dan rasio
pendaftaran bersekolah tetap sama (yaitu 90% dan 68,2%). 

Dengan menggunakan data dikumpulkan tahun 2007 sebelum terjadinya
krisis keuangan global, UNDP mengumumkan peringkat pembangunan
manusia di 182 negara, dimana Norwegia tetap menempati peringkat ke-1
(dengan indeks 0.971) dan Republik Niger menempati peringkat ke-182
(dengan indeks 0.340). Adapun 10 Negara yang memiliki indeks
pembangunan manusia paling baik setelah Norwegia, berturut-turut Australia
(0.970), Eslandia (0.969), Kanada (0.966), Irlandia (0.965), Belanda
(0.964), Swedia (0.963), Perancis (0.961), Swiss (0.960) dan Jepang
(0.960). Sedangkan negara super-power seperti AS berada di urutan 13
(0.956), Inggris di urutan 21 (0.947), dan Jerman di urutan 22 (0.947).

Diantara negara-negara Asia Tenggara, kualitas hidup di Indonesia masih
kalah ketimbang Singapura yang berada di rangking 23 (HDI 0,944), Brunei
(peringkat 30/HDI 0,920), Malaysia (peringkat 66/ HDI 0,829), Thailand
(rangking 86/HDI 0,783) dan Filipina (urutan 105/HDI 0,751). Namun, HDI
Indonesia masih lebih baik dari Vietnam (116) dan Laos (133).

Perubahan ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap
positif di saat sejumlah besar negara mengalami kontraksi akibat krisis
ekonomi global tahun 2008 (sebesar 4%, yang merupakan angka
pertumbuhan tertinggi ketiga setelah China dan India) berpotensi
meningkatkan peringkat HDI dalam laporan tahun mendatang. Untuk
meningkatkan indikator pendidikan, Pemerintah telah meningkatkan alokasi
anggaran pendidikan hingga mencapai 20% dari APBN sesuai amanat
konstitusi. Begitu pula sejumlah Pemimpin Daerah (baik Gubernur, Walikota
dan Bupati) telah memprioritaskan dan melaksanakan program pendidikan
dan kesehatan yang murah (bahkan gratis). 

Kualitas pendidikannya menduduki peringkat pertama di dunia ternayata
Finlandia. Kualitas pendidikan di negara dengan ibukota Helsinki, dimana
perjanjian damai dengan GAM dirundingkan, ini memang begitu luar biasa
sehingga membuat iri semua guru di seluruh dunia.

Peringkat I dunia ini diperoleh Finlandia berdasarkan hasil survei
internasional yang komprehensif pada tahun 2003 oleh Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD). Tes tersebut dikenal
dengan nama PISA mengukur kemampuan siswa di bidang Sains, Membaca,
dan juga Matematika. Hebatnya, Finlandia bukan hanya unggul secara
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akademis tapi juga menunjukkan unggul dalam pendidikan anak-anak lemah
mental. Ringkasnya, Finlandia berhasil membuat semua siswanya cerdas.
Lantas apa kuncinya sehingga Finlandia menjadi Top No 1 dunia? Dalam
masalah anggaran pendidikan Finlandia memang sedikit lebih tinggi
dibandingkan rata-rata negara di Eropa tapi masih kalah dengan beberapa
negara lainnya.

Finlandia tidaklah mengenjot siswanya dengan menambah jam-jam
belajar, memberi beban PR tambahan, menerapkan disiplin tentara, atau
memborbardir siswa dengan berbagai tes. Sebaliknya, siswa di Finlandia
mulai sekolah pada usia yang agak lambat dibandingkan dengan
negara-negara lain, yaitu pada usia 7 tahun, dan jam sekolah mereka justru
lebih sedikit, yaitu hanya 30 jam perminggu. Bandingkan dengan Korea,
ranking kedua setelah Finnlandia, yang siswanya menghabiskan 50 jam
perminggu

Kuncinya ternyata terletak pada kualitas gurunya. Guru-guru Finlandia
boleh dikata adalah guru-guru dengan kualitas terbaik dengan pelatihan
terbaik pula. Profesi guru sendiri adalah profesi yang sangat dihargai, meski
gaji mereka tidaklah fantastis. Lulusan sekolah menengah terbaik biasanya
justru mendaftar untuk dapat masuk di sekolah-sekolah pendidikan dan
hanya 1 dari 7 pelamar yang bisa diterima, lebih ketat persaingannya
ketimbang masuk ke fakultas bergengsi lainnya seperti fakultas hukum dan
kedokteran! Bandingkan dengan Indonesia yang guru-gurunya dipasok oleh
siswa dengan kualitas seadanya dan dididik oleh perguruan tinggi dengan
kualitas seadanya pula.

Dengan kualitas mahasiswa yang baik dan pendidikan dan pelatihan guru
yang berkualitas tinggi tak salah jika kemudian mereka dapat menjadi
guru-guru dengan kualitas yang tinggi pula. Dengan kompetensi tersebut
mereka bebas untuk menggunakan metode kelas apapun yang mereka suka,
dengan kurikulum yang mereka rancang sendiri, dan buku teks yang mereka
pilih sendiri. Jika negara-negara lain percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi
siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan,
mereka justru percaya bahwa ujian dan testing itulah yang menghancurkan
tujuan belajar siswa. Terlalu banyak testing membuat kita cenderung
mengajar siswa untuk lolos ujian, bukan mutu proses. Padahal banyak aspek
dalam pendidikan yang tidak bisa diukur dengan ujian saja. Pada usia 18 th
siswa mengambil ujian untuk mengetahui kualifikasi mereka di perguruan
tinggi dan dua pertiga lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Siswa diajar untuk mengevaluasi dirinya sendiri, bahkan sejak Pra-TK. Ini
membantu siswa belajar bertanggungjawab atas pekerjaan mereka sendiri,
dan. kalau mereka bertanggungjawab mereka akan bekeja lebih bebas.Guru
tidak harus selalu mengontrol mereka.  Siswa didorong untuk bekerja secara
independen dengan berusaha mencari sendiri informasi yang mereka
butuhkan. Siswa belajar lebih banyak jika mereka mencari sendiri informasi
yang mereka butuhkan. Kita tidak belajar apa-apa kalau kita tinggal
menuliskan apa yang dikatakan oleh guru. Disini guru tidak mengajar dengan
metode ceramah,  Suasana sekolah sangat santai dan fleksibel. Terlalu
banyak komando hanya akan menghasilkan rasa tertekan dan belajar
menjadi tidak menyenangkan. Siswa yang lambat mendapat dukungan yang
intensif. Hal ini juga yang membuat Finlandia sukses. Berdasarkan penemuan
PISA, sekolah-sekolah di Finlandia sangat kecil perbedaan antara siswa yang
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berprestasi baik dan yang buruk dan merupakan yang terbaik menurut
OECD.

Remedial tidaklah dianggap sebagai tanda kegagalan tapi sebagai
kesempatan untuk memperbaiki. Seorang guru yang bertugas menangani
masalah belajar dan perilaku siswa membuat program individual bagi setiap
siswa dengan penekanan tujuan-tujuan yang harus dicapai, umpamanya:
Pertama, masuk kelas; kemudian datang tepat waktu; berikutnya, bawa
buku, dsb. Kalau mendapat PR siswa bahkan tidak perlu untuk menjawab
dengan benar, yang penting mereka berusaha.

Para guru sangat menghindari kritik terhadap pekerjaan siswa mereka.
Menurut mereka, jika kita mengatakan "Kamu salah" pada siswa, maka hal
tersebut akan membuat siswa malu. Dan jika mereka malu maka ini akan
menghambat mereka dalam belajar. Setiap siswa diperbolehkan melakukan
kesalahan. Mereka hanya diminta membandingkan hasil mereka dengan nilai
sebelumnya, dan tidak dengan siswa lainnya. Jadi tidak ada sistem
ranking-rankingan. Setiap siswa diharapkan agar bangga terhadap dirinya
masing-masing.

Ranking-rankingan hanya membuat guru memfokuskan diri pada
segelintir siswa tertentu yang dianggap terbaik di kelasnya. Kehebatan
sistem pendidikan di Finlandia adalah gabungan antara kompetensi guru
yang tinggi, kesabaran, toleransi dan komitmen pada keberhasilan melalui
tanggung jawab pribadi. Kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa,
kata seorang guru, maka itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran
saya. Bagaimana dengan kita?

Menurut suatu penelitian (IEA, Tahun 2000) bahwa kemampuan
membaca siswa Sekolah Dasar nemempati ranking 38 dari 39 negara;
penguasaan materi matematika menempati ranking 39 dari 42 negara; dan
penguasaan Materi IPA siswa SKTP menempati ranking 40 dari 42 negara.
Data di atas jelas sangat memperihatinkan, tapi bukan pula berarti negara
kita tidak melakukan apa, meskipun fasilitas pendidikan mulai dilengkap dan
canggih, namun karena tidak ditunjang oleh kualitas guru, maka proses
perbaikan juga mengalami keterlambatan. Menurut beberapa ahli pendidikan
ada lima faktor yang sangat mempengaruhinya kualitas guru, yaitu (1)
adanya kewenangan yang benar-benar diserahkan kepada guru, (2)  kualitas
atasan dalam mengawasi dan mengontrol perilaku guru, (3) kebebasan yang
diberikan kepada guru (baik di dalam maupun di luar kelas), dan hubungan
guru dengan muridnya, (4) pengetahuan guru (yang akan mempengaruhi
kepercayaan dirinya). 

Kewenangan guru di Indonesia selama ini sangat dilematis, mereka tidak
mempunyai kewenangan (atau keberanian?) untuk memutuskan (apalagi
menolak). Guru hanya berperan hanya sebagai pelaksana (buruh). Banyak
contoh, guru harus melakukan pekerjaan diluar kewenangannya hanya
karena harus menghargai atasan, di mana pada waktu yang bersamaan ia
harus merelakan muridnya tidak belajar, kadang-kadang murid terpaksa
dibawanya bersama. Hal ini jelas membuat guru menjadi tertindas dari sudut
moral dan profesionalisme.

Masalah kesejahgteraan juga ternyata menjadi isu penting yang selalu
dibawa oleh guru sebagai benteng mempertahankan diri, dan ini memang
benar bahwa tingkat kesejahteraan guru di Indonesia sangat
memprihatinkan, hanya setara dengan kondisi guru di negara miskin di
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Afrika. Rendahnya tingkat kesejahteraan tersebut akan semakin tampak bila
dibandingkan dengan kondisi guru di negara lain. Di Singapura, Malaysia,
Brunei Darussalam, dan Thailand gaji guru berkisar Rp 20 juta (222,00 dolar
Amerika) di Vietnam sebesar Rp 10 juta (111,00 dolar Amerika), di Laos,
Burma, dan Pakistan sebesar Rp 700 ribu (77,00 dolar Amerika). Apalagi bila
dibandingkan dengan gaji guru di negara maju. Di Belanda misalnya berkisar
Rp 11 juta - Rp 17 juta (2.500,00-4.000,00 gulden), di Amerika sebesar Rp
27,5 juta - Rp 36 juta (30.000,00-40.000,00 dolar Amerika), dan di Jepang
berkisar  Rp 18 juta (200 ribu yen). Di negara maju, gaji guru umumnya
lebih tinggi dari pegawai yang lain, sementara di Indonesia baru dalam
proses perbaikan. Di Selandia Baru misalnya, gaji guru 185% lebih besar dari
gaji pegawai administrasi. Di Finlandia dan Swedia, 235% lebih besar dari
gaji di sektor industri (Adiningsih, Internet).

Kalau di atas data tentang kualitas siswa, maka berikut adalah data
tentang kualitas guru (Adiningsih, Internet).  Saat ini kemampuan guru
bidang studi dalam menguasai materi pengajaran masih sangat rendah.
Sebagaimana yang dilaporkan oleh Bahrul Hayat dan Yahya Umar (1999).
Mereka memperlihatkan nilai rata-rata nasional tes calon guru PNS di SD,
SLTP, SLTA, dan SMK tahun 1998/1999 untuk bidang studi matematika
hanya 27,67 dari interval 0-100, artinya hanya menguasai 27,67% dari
materi yang seharusnya. Sementara itu, untuk bidang studi yang lain adalah
fisika (27,35), biologi (44,96), kimia (43,55), dan bahasa Inggris (37,57).
Nilai-nilai di atas tentu jauh dari batas ideal, yaitu minimum 75% agar
seorang guru bisa mengajar dengan baik. Hal yang lebih memprihatinkan,
hasil penelitian dari Konsorsium Ilmu Pendidikan (2000) memperlihatkan
bahwa 40% guru SMP dan 33% guru SMA mengajar bidang studi di luar
bidang keahliannya. Bisa dibayangkan kalau guru bidang studinya saja tidak
menguasai materi, apalagi yang bukan guru bidang studi. Dengan
kemampuan pengetahuan yang sedemikian terbatas dan kepekaan
kreativitas yang sangat minim maka sangatlah sulit bagi guru untuk
menerapkan pola pengajaran berbasis kompetensi yang saat ini sedang
disosialkan. Bukankah pola pengajaran ini sangat menonjolkan "keberanian"
berpraktik dan bereksperimen? Seperti juga sebuah penelitian di Kota
Pekanbaru, terhadap 347 guru SDN kelas 4-5 dan 6, yang diberikan tes
dengan materi EBTANAS  ditemukan 50% (174 orang) yang menguasai 66%
materi Matematika, 74% peserta yang menguasai materi IPA, dan hanya
58% peserta yang menguasai materi IPS. Hanya 10 orang (3%) dari peserta
yang menguasai materi matematika sampai 95%, sedangkan untuk materi
IPA 90% dan hanya 68% yang menguasai  materi IPS. Penelitian ini
menemukan juga bahwa rata-rata guru yang menguasai materi sampa 95%
hanya mereka yang berumur diatas 42 tahun, sedangkan umur dibawahnya
kurang dari itu, namun   kemauan untuk berubah (berkembang, lebih baik)
lebih besar pada guru-guru di bawah usia 42 tahun ( Samad, dkk, 2000).
Bagaimana dengan kompetensi guru yang mengajar di luar bidang studinya?
Tentu persoalannya bertambah rumit.

Data di atas jelas sangat mencengangkan, namun selama ini sudah
disadari, usaha-usaha pembaharuan melalui pendidikan dan pelatihan telah
dilakukan, tapi lebih banyak menyentuh guru-guru di daerah perkotaan,
terutama yang dekat dengan ibu kota propinsi dan negara (Jakarta).
Penyetaran guru-guru pada pendidikan dasar, terutama SLTP dengan sistem
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tatap muka lebih banyak menyentuh guru-guru yang dekat dengan
Universitas Riau, seperti Kabupaten Kampar dan Bengkalis, sementara di
daerah lain hanya menerima penyetaraan separuh hati dari penyelenggara
penyataraan. Selain itu, kekurangan guru menjadi penghambat usaha
peningkatan mutu guru di daerah-daerah pedesaan, selain mereka tinggal di
daerah sulit, juga harus mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan
administratif. Diakui atau tidak, semua persoalan diatas dialamatkan kepada
guru, namun yang perlu diingat bahwa guru hidup dalam suatu lingkungan
sosial pendidikan yang sangat luas, dan di dalam lingkungannya sendiri, ia
mempunyai atasan, yaitu kepala sekolah dan pengawas, dan di luar ia  guru
harus berhadapan dengan orang tua siswa dan masyarakat. Jadi persoalan
yang di hadapi guru adalah suatu lingkasan setan.

Usaha-usaha bantuan terhadap guru untuk memecahkan masalah
pendidikan telah banyak dilakukan, namun pelatihan yang dengan materi
yang sama tidak pula dimengerti oleh atasan guru, orang tua dan
masyarakat maka usaha ini sering gagal. Pelatihan yang dilakukan selama ini
terhadap guru, memang banyak mendapatkan kritikan yang keras dari
berbagai kalangan. Di suatu pihak kritikan itu benar, hanya menghabis-
habiskan uang, tetapi dipihak lain ada salahnya, karena berbeda indikator,
di suatu pihak menggunakan indikator keberhasilan pelatihan, di lain pihak
menggunakan indikator hasil belajar siswa, yaitu NEM – yang masih jauh.
Menurut hemat penulis, pelatihan selama ini melenceng dari cara, isi dan
tujuan, karena sangat perpusat pada guru yang mengajar (teacher center)
bukan pada siswa yang belajar (student center).  Materinya tidak menyentuh
persoalan yang terjadi di kelas, sedangkan tujuan yang ingin dicapai terlalu
umum. Padahal setiap sekolah berbeda dalam semua hal, mana mungkin
sekolah yang satu memenangkan suatu pertandingan sementara pemainnya
(guru) tidak cukup. Kalau kita katakan pelatihan selama ini semuanya tidak
ada gunanya, juga salah, paling kurang pelatihan selama ini dapat
bermanfaat bagi peningkatan penguasaan materi. Hal ini dapat dilihat bila
guru menguasai materi, ia menjadi lebih aktif berceramah di kelas, dan kalau
ia membuat soal (tugas), maka dia sendiri yang menjawabnya.

Sistem pembinaan profesional yang dilakukan melalui gugus-gugus PKG
(Pemantapan Kerja Guru), KKG (Kelompok Kerja Guru), MGMP (Musyawarah
Guru Mata Pelajaran), dan sejenisnya telah mulai dikembangkan di Sekolah
Dasar sampai ke sekolah menengah, yang merupakan langkah inovatif dalam
pembinaan guru yang dilakukan melalui pendidikan dalam jabatan dan
pelatihan dalam jabatan).

Menurut Supriyadi (1999) bahwa dari sejumlah studi mengenai sistem
gugus, Edcucational Leadership (1986) menyimpulkan “Usaha profesionalisasi
melalui dialog dan kolaborasi antarguru mempunyai pengaruh yang sangat
positif terhadap hubungan antarsesama guru dan antara para guru dengan
kepala sekolah. Pengalaman FEQIP (Frimary Education Quality Improvement
Project)  dalam peningkatan mutu pendidikan dasar di enam propinsi ( Aceh,
Sumatera Barat, Yokyakarta, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Utara)
menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan kemampuan dan
motivasi mengajar guru yang diikuti oleh makin meningkatnya mutu
pendidikan pada tataran sekolah. 

Petikan UU Nomor 14 Tahun 2007, tentang Profesi Guru dan Dosen akan
ditampilkan secara utuh.
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3. Sejarah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
Pertanyaan klasik yang masih layak diucapkan adalah  pakah mengajar

adalah pekerjaan ilmu (science) atau seni (art). Ternyata jawabannya sudah
dapat diterka bahwa mengajar adalah pekerjaan ilmu dan seni. Kalau ditanya
lagi mana yang lebih dominan? Jawabannya tentu agak rumit. Karena apa
yang terjadi di dalam sebuah kelas hanya siswa dan guru yang tahu.
Makanya, jangan bicara banyak soal proses belajar mengajar di kelas kalau
belum pernah masuk ke dalamya. Kelas ibarat gua. Ia harus dimasuki dulu
baru tahu apa yang pernah terjadi. Karena itu pertanyaan kalaupun mau
dijawab, dipinjam pernyataan seorang pakar pendidikan bahwa yang
mengatakan bahwa sikap guru sangat besar pengaruhnya dalam
menciptakan proses belajar yang baik dari pada materi yang diajarkan.
Artinya materi hanyalah alat, sikap gurulah yang lebih dominan menentukan.

Lalu bagaimanakah mempersiapkan calon guru seperti itu? Materi  yang
harus diberikan? Lembaga apa yang mempersiapkannya? Ternyata
pendidikan calon guru menurut Sutjipto (2002) merupakan sejarah yang
panjang  –  dapat ditelusuri sejak zaman Belanda. Pada awalnya
kemerdekaan, standard pendidikan calon guru masih standar Belanda,
misalnnya adanya Sekolah Guru B (SGB) yang dirancang untuk menyiapkan
guru sekolah dasar, kemudian ditingkatkan menjadi Sekoloah Guru A (SGA).
Lulusan SGA ini mula dirancang untuk menyiapkan guru sekolah menengah,
dan baru pada tahun 1957 lulusan SGA tidak lagi berwewenang untuk
mengajar di SMP. Pada tahun 1954 di Indonesia didirikan Perguruan Tinggi
Pendidikan Guru (PTPG) sebagai usaha  pertama untuk menghasilkan guru
dengan kualifikasi tingkat pendidikan tinggi.

Calon guru di Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) diseleksi dengan
ketat dalam aspek kemampuan akademik, fisik dan kepribadiannya. Mereka
diharuskan tinggal di asrama, sehingga mereka mendapatkan pendidikan
selama 24 jam dan dituntut untuk mempunyai disiplin yang tinggi, dan
belajar bagaimana menjadi contoh murid-muridnya. Mereka diberi isentif
sehingga banyak anak yang mempunyai kemampuan akademik yang tinggi
tertarik untuk menjadi guru, dan mereka yang secara ekomonis tidak mampu
tetapi berbakat akan diberikan kesempatan. 

Pada awal tahun 1960 an, gambaran seperti ini melorot tajam. Sutjpto
(2003) memperkirakan karena kondisi ekonomi nasional yang tidak
mendukung kehidupan guru, kebututuhan akan peningkatan jumlah dan
kualitas guru yang semakin meninggkat yang mengharuskan produksi massal
yang kadang mengenyampingkan faktor kualitas, perubahan terhadap
kebijakan guru yang merupakan faktor politik pendidikan, termasuk makin
tumbuhnya lapangan pekerjaan baru yang lebih menjanjikan. Krisis itu
sampai puncaknya pada sekitar tahun 1990-an.

Pada tahun 1970-an kebutuhan akan tenaga guru mulai meningkat,
karena seiring dengan dicanangkan wajib bejalar 9 tahun oleh pemerintah,
dengan mendirikan banyak sekolah dengan biaya khusus (SD Inpres).
Dengan demikian akan banyak tamat SD yang akan ke SMP dan seterusnya
ke SMA sederajat, maka seiring dengan itu perguruan tinggi wajib mengejar
kebutuhan itu dengan membuat program cepat (crash program) dengan
masa pendidikan tiga, enam, setahun (diploma I), II, dan III. Seiring dengan
itu lembaga pendidikan yang mendidik calon guru juga berkembang,
sehingga ada yang mengabaikan persyaratan akademik dan fasilitas demi
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mengejar kesempatan, maka tumbuh dan bercampur-aduklah kualitas calon
guru.

Cukup lama di Indonesia, terkesan pendidikan guru banyak dilatarbelangi
oleh proyek, ketimbang kebutuhan proforsional dan profesional. Sejak tahun
1960-an Sekolah Guru B dihapuskan dan pendidikan guru sekolah dasar
masih tetap dilaksanakan oleh Sekolah Guru A  yang memudian berubah
menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG), dan selanjutnya pada tahun 1990-
an diintegrasikan ke dalam program IKIP/FKIP pada programa II PGSD.

Pada tahun 1954 pemerintah pernah mempunyai lima perguruan tinggi
pendidikan guru, yang beberapa tahun kemdian lembaga ini berubah menjadi
IKIP (1963). Dalam perjalanan IKIP ke depan ternyata tidak begitu cerah,
karena pandangan pemerintah yang menganaktirikan IKIP yang dapat dilihat
dari dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Selain itu, yang mengakibatkan
menurunkan mutu IKIP pada tahun 1980-an adalah mengadopsi dari praksis
behaviorisme yang menjadi trent pada tahun 1970- an, yaitu Competency
Based Teacher Education, di mana kemampuan guru hanya dibentuk untuk
mengajarkan materi tertentu yang sudah diprogramkan pada murid di
sekolah. Akibatnya proses belajar mengajar di IKIP/IKIP cenderung sama
didalamnya dengan apa yang terjadi di sekolah.

Disinilah mulainya calon guru dipaksa seperti botol kosong, malah
layaknya seperti robot. Ibarat botol kosong harus diisi penuh sesuai dengan
kehendak orang lain, di mana pendidikan yang mereka terima bersifat
induktrinasi, di mana mereka tidak mempunyai kesempatan untuk
melakukan eksplorasi dan pertualangan dalam  llmu yang ditekuninya, baik
bidang ilmu (bidang studi) maupun ilmu pendidikan (pegagogik), sehingga
mereka tidak mempunyai motivasi untuk berkembang, baik dalam proses
perkuliahan maupun setelah mengajar di sekolah. Mereka mengajar
bagaimana dosennya mengajar, mereka memberikan materi sebanyak materi
yang diberikan dosen, mereka adalah potokopi dari sebuah mesin
pendidikan. 

Keluarnya UU Sistem Pendidikan Nasional (2003) dan UU Dosen dan Guru
(2005), memberikan pula celah calon guru boleh berasal dari lulusan umum
asal telah memiliki akta mengajar. Maka pada awalnya banyaklah tamatan
umum mengambil akta dengan di IKIP/FKIP. Karena kurang kontrol ada yang
melaksanakan tanpa standar yang jelas, karena seperti layaknya pengesahan
status perkawinan orang miskin.

Selain itu, kemajuan teknologi dan komunikasi dewasa ini kalau tidak
disadari akan lebih memperuncing proses belajar calon guru dan atau setelah
ia mengajar kelak, karena teknologi yang pada prinsifnya membantu justru
akan menjadi tujuan, terutama kalau dosen atau guru baru saja sadar akan
teknologi dan komunikasi, tanpa dibekali pelatihan yang cukup melaksanakan
proeses belajar yang mengabaikan aspek pedagogik. Yusuf Hadi (2004)
mengingatkan teknologi jangan hanya dipandang sebagai artefak saja,
melainkan juga dipandang sebagai proses dengan struktur tertentu, karena
itu teknologi dan komunikasi harus dapat dijadikan bagian integral dari
sistem pendidikan, di mana guru sebagai titik sentralnya, bukan dititipkan
pada teknologi dan komunikasi yang yang ada. Namun itu sudah terjadi.
materi IPS. 

Sejarah lembaga pendidikan tenaga kependidikan akan terus berjalan
sepanjang masa dengan berbagai persoalan, terutama mengikuti arus
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globalisasi, dimana kita harus selalu melihat keluar, bahwa seorang guru
wajib S1, dan memiliki sertifikat mengajar. Lalu sejauhmana lembaga
pendidikan tenaga kependidikan kita. Apalagi sejak digulirkannya “sertifikasi”
guru, yang sudah masuk tahun ke 5, sejak tahun 2006.

Sejarah mencatat berapa banyak guru kita “belum profesional”. Karena
secara portofolio sudah tidak profesional apalagi, kalau dilihat muka kelas.
Sebagai gambaran pada pelaksanaan PLPG kualitas guru kita yang seperti
dukun, artinya masih banyak yang berjalan di tempat. Namun ini salah
siapa?

Beberapa tahun belakangan ini, persyaratan menjadi guru yang pro-
fesional di lembaga  kependidikan tenaga kependidikan sudah hampir
menyamai seorang dokter, mereka harus disertifikasi dulu satu tahun
sebelum menjadi guru, dan harus melamar jabatan guru sesuai dengan
bidang studinya, dan di sekolah kelak harus mengajar 24 jam tatap muka.
Sementara jam sekolah tidak tersedia oleh karena penumpukan guru di
suatu tempat, sementara sekolah lain berbanding terbalik.

Lain lagi belum lelasnya sosialisasi cara menghitung tatap muka 24 jam?
Sementara setiap sekolah berbeda oleh banyak hal dari segi jenjang, tingkat,
daerah, budaya, sosial dan lainnya.

4. Kode Etik Guru Indonesia
Kode etik guru, dibentuk berdasarkan prinsif-prinsif yang sama dengan

kode etik jabatan (profesi) yang lain, yaitu  tanda-tanda atau simbol-simbol
yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-
maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau
suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode etik juga dapat berarti kumpulan
peraturan yang sistematis. Kode etik adalah  norma atau azas yang diterima
oleh suatu kelompok tertentusebagai landasan tingkah laku sehari-hari di
masyarakat maupun di tempat kerja. Kode etik profesi adalah pedoman
sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam
kehidupan sehari-hari suatu jabatan.

Fungsi kode etik profesi adalah (1) memberikan pedoman bagi setiap
anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan; (2) Sebagai
sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan; (3)
Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan
etika dalam keanggotaan profesi. Sanksi pelanggaran kode etik profesi
berupa sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi.

Syarat suatu Profesi, (1) melibatkan kegiatan intelektual; (2) menggeluti
suatu batang tubuh ilmu yang khusus; (3) memerlukan persiapan profesional
yang alam dan bukan sekedar latihan; (4) memerlukan latihan dalam jabatan
yang berkesinambungan.,; (5) menjanjikan karir hidup dan keanggotaan
yang permanen; (6) mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi; (7)
Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat; dan (8)
menentukan standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik.

Perlu ditegaskan bahwa kode etik guru  sejajar dengan profesi lainnya.
Sehingga kode etik tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya
sebagai seorang guru yang mencerminkan empat kompetensi, dalam 9 butir
pernyataan sikap. Kompetensi tersebut adalah:
1. Kompetensi Profesional (Kode etik guru poin 2, 6,7, 8)
2. Kompetensi Pedagogik (Kode etik guru poin 1, 3, 4)
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3. Kompetensi Personal (Kode etik guru poin 3, 5, 7, 9)
4. Kompetensi Sosial (Kode etik guru poin (5, 6, 7)

Berikut petikan lengkap Kode Etik Guru Indonesia. (http:// vantheyologi.
wordpress.com/ 2009/10/19/kode-etik-guru-indonesia).
Pembukaan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa guru Indonesia
menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat dan
mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dan meningkatkan kualitas manusia indonesia yang bermain,
bertakwa dan berakhlak mulia serta mengusai ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil,makmur, dan
beradap.

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional 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. Guru Indonesia
memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung
jawab.
Guru indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik
yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso
sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Dalam usaha
mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru indonesia ketika menjalankan
tugas-tugas profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Guru indonesia bertanggung jawab mengatarkan siswanya untuk
mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang
kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak
mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat
tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa
sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa
mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan
yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya
dengan tugas pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat
diwujudkan eksitensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan
dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini.

Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui
bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya
manusia yang berkualitas, kompetetif dan produktif sebagai aset nasional
dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dan
dimasa datang.

Dalam melaksanakan tugas profesinya guru indonesia menyadari
sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai
pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk
nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri
bangsa.

Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan
diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku

http://(http://
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dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota maasyarakat
dan warga negara.

Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik
dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan
tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar,membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap
pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah.

Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku
bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan
bermartabat yang dilindungi undang-undang.

Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan
norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional
guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah
dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan
nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.

Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud
pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi
nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai
pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan
masyarakat.

Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi
profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.

Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh
penyelenggara satuan pendidikan. Naskah sumpah/janji guru Indonesia
dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru
Indonesia.

Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara
perorangan atau kelompok sebelumnya melaksanakan tugas.
Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional Kode Etik Guru Indonesia
bersumber dari : (1)  Nilai-nilai agama dan Pancasila, (2)  Nilai-nilai
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional; (3)  Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia
yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual,
sosial, dan spiritual,

Hubungan Guru dengan Peserta Didik: a. Guru berperilaku secara
profesional dalam melaksanakan tuga didik, mengajar, membimbing,
mengarahkan,melatih,menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil
pembelajaran; b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami,
menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu,
warga sekolah, dan anggota masyarakat; c. Guru mengetahui bahwa setiap
peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya
berhak atas layanan pembelajaran; d. Guru menghimpun informasi tentang
peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan;
e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus
berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah
yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi
peserta didik; f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi
rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang
di luar batas kaidah pendidikan; g.  Guru berusaha secara manusiawi untuk
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mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan
negatif bagi peserta didik; h. Guru secara langsung mencurahkan
usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam
mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya
untuk berkarya; i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak
sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya; j. Guru bertindak dan
memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil; k. Guru
berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan
hak-hak peserta didiknya; i. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk
secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan
peserta didiknya; m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk
melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses
belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan; n. Guru tidak
boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-alasan yang
tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan
kemanusiaan; o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan
profesionallnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar
norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama; p.  Guru tidak boleh
menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya
untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Hubungan Guru dengan Orangtua/wali Siswa:
1. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien

dengan Orangtua/Wali siswa dalam melaksannakan proses pedidikan.
2. Guru mrmberikan informasi kepada Orangtua/wali secara jujur dan

objektif mengenai perkembangan peserta didik.
3. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang

bukan orangtua/walinya.
4. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpatisipasi

dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
5.  Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai

kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada
umumnya.

6. Guru menjunjunng tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasin
dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak
atau anak-anak akan pendidikan.

7. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan
orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungna-keuntungan pribadi.
Hubungan Guru dengan Masyarakat :

1. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan
efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan
pendidikan.

2. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembnagkan
dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran.

3. Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam
masyarakat

4. Guru berkerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan
prestise dan martabat profesinya.

5. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan
masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan
kesejahteraan peserta didiknya
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6. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai
agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan
masyarakat.

7. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya
kepada masyarakat.

8. Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupam
masyarakat.
Hubungan Guru dengan seklolah

1. Guru memelihara dan eningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah.
2. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam

melaksanakan proses pendidikan.
3. Guru menciptakan melaksanakan proses yang kondusif.
4. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah.
5. Guru menghormati rekan sejawat.
6. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat
7. Guru menjunung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan

kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.
8. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya

untuk tumbuh secara profsional dan memilih jenis pelatihan yang relevan
dengan tuntutan profesionalitasnya.

9. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan
pendapat-pendapat profesionalberkaitan dengan tugas-tugas pendidikan
dan pembelajaran

10. Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan
kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.

11. Guru memliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat
meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan
tugas-tugas profesional pendidikan dan  pembelajaran.

12. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari
kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat
profesionalnya.

13.  Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyaan keliru berkaitan
dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat.

14. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat
yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya

15. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional
sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan kebenarnya.

16. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk
pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum.

17. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung
atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

Hubungan Guru dengan Profesi :
1. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi
2. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan

dan bidang studi yang diajarkan
3. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya
4. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam

menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas
konsekuensiinya.
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5. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab,
inisiatif individual, dan integritas dalam tindkan-tindakan profesional
lainnya.

6. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang
akan merendahkan martabat profesionalnya.

7. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat
mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan proesionalnya

8. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari
tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di
bidang pendidikan dan pembelajaran.

Hubungan guru dengan Organisasi Profesinya :
a. Guru menjadi anggota aorganisasi profesi guru dan berperan serta secara

aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan
kependidikan.

b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang
memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan

c. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat
informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan
masyarakat.

d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam
menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas
konsekuensinya.

e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk
tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam
tindakan-tindakan profesional lainnya.

f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang
dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya.

g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk
memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.

h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi
profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hubungan Guru dengan Pemerintah :

a) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pem-
bangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945,
UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru
dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya.

b) Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan
berbudaya.

c) Guru berusaha menciptakan, memeliharadan meningkatkan rasa
persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan pancasila dan UUD1945.

d) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh
pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan
pembelajaran.

e) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang
berakibat pada kerugian negara.
Pelaksanaan , Pelanggaran, dan sanksi: 1) Guru dan organisasi profesi

guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kude Etik Guru Indonesia; (2)
Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru
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Indonesia kepada rekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat dan
pemerintah.

Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan
Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang
berkaitan dengan protes guru. Guru yang melanggar Kode Etik Guru
Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.

Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan
pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang
Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus objektif

Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada
guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat
profesi guru. Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik
Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia,
organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Setiap pelanggaran
dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi
profesi guru dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran
yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan
pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan
peraturan perundang-undangan.
(1) Setiap guru secara sungguh-sungguh menghayati,mengamalkan serta

menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia.
(2) Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus

memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3) Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru
yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.

 
C. RANGKUMAN
1 . Profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka (to profess

artinya menyatakan) yang menyatakan bahwa seseorang itu
mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan kerena orang
tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.

 2. Profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi
pekerjaaan itu sendiri. 

3. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian
(keterampilan, kejuruan, dsb) tertentu.

4. Pprofesi sebagai suatu pekerjaan yang meminta pendidikan tingggi dalam
liberal arts atau sains, dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan
pekerjaan manual atau pekerjaan kasar, seperti mengajar, keinsinyuran,
mengarang dan seterusnya.

5. Istilah profesi ada dalam jenis pendidikan mencakup pendidikan umum,
kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

6. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari
perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik,
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profesi, atau vokasi, ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan
pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah. 

7. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang
diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah
nondepartemen. Diperingatkan bahwa  perseorangan, organisasi, atau
penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat
kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak dipidana
dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

8. Guru dan dosen menyebutkan bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi,
peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan
nasional dalam bidang pendidikan sehingga perlu dikembangkan sebagai
profesi yang bermartabat. 

9. Guru adalah pendidik profesional 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.

10. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

11. Profesional adalah 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.

12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau
dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

13. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang
diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan
peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan
mutu pendidikan nasional.

14. Penguasaan profesi membutuhkan masa pendidikan yang relatif lama,
pada jenjang perguruan tinggi, suatu jabatan atau pekerjaan
profesional, minimal mendapatkan pendidikan 4 tahun setelah SLTA.

15. Pada penghujung tahun 2005, pemerintah telah mengundangkan
profesi guru dan dosen – yang merupakan suatu pengakuan secara
yuridis formal bahwa profesi guru dan dosen adalah suatu jabatan
profesi, yang selama ini hanya disandang oleh Dokter, insinyur, dan
sejenisnya.  

16. Sejarah lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan merupakan sejarah
yang panjang yang dapat ditelusuri sejak zaman Belanda. Pada
awalnya kemerdekaan, standard pendidikan calon guru sistem Belanda
masih memperngaruhi penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia,
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sejak Indonesia mempunyai undang-undang tersendiri baru ada
perbaikan, yaitu Undang-Undang RI Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang diikuti oleh perbagai UU pendukung, yaitu
tentang profesialisme guru yang tergambar dalam aturan (PP) beban-
beban kerja guru di sekolah termasuk pengawas.

17. Kode etik guru, dibentuk berdasarkan prinsif-prinsif yang sama
dengan kode etik jabatan (profesi) yang lain, yaitu  tanda-tanda atau
simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang
disepakati untuk maksud-maksud tertentu.

18. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis, berupa
norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentusebagai
landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat
kerja. 

19. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan
dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari suatu
jabatan, yang sejajar dengan profesi lainnya  sebagai pedoman dalam
menjalankan profesinya sebagai seorang guru.

20. Kode etik guru mencerminkan empat kompetensi, dalam 9 butir
pernyataan sikap. Kompetensi tersebut adalah: kompetensi
profesional (poin 2, 6,7, 8) 2. kompetensi Pedagogik (poin1, 3, 4) 3;
kompetensi personal (poin 3, 5, 7, 9); dan 4. Kompetensi sosial (guru
poin (5, 6, 7).

D. TUGAS
D.1 Esai

1. Sebutkan dua prinsif yang diwariskan oleh Belanda terhadap
pendidikan calon guru.

2. Apa yang dimaksud dengan Competency Based Teacher Education
yang digunakan dalam sistem pendidikan calon guru pada tahun 70-
an.

3. Sebutkan lima alasan perlunya organisasi profesi dalam profesi guru.
4. Sejauhhmana PGRI memperjuangkan nasib anggotanya atas tuntutan

masyarakat?

D.2 Objektif
1. Profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka (to profess

artinya menyatakan) yang menyatakan bahwa seseorang itu
mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan kerena orang
tersebut merasa terpanggil untuk ...
a. menduduki pekerjaan itu.  
b. Menerima pekerjaan itu.
c. Mendapatkan pekerjan itu.
d. Memilih pekerjaan itu.
e. Menjabat pekerjaan itu.

2. Profesi merupakan suatu simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya
menjadi pekerjaaan itu sendiri. Karena itu, seseorang yang menjabat
suatu profesi akan kelihatan pada...
a. Pengetahuannya
b. Pengalamannya
c. Keterampilannya
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d. Kepribadiannya
e. Keahliannya.

3. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian
tertentu, bahkan menunut pendidikan tinggi dalam bidang liberal arts
atau sains, karena itu profesi termasuk dalam pekerjaan ...
a. Manual
b. Tangan
c. Jiwa
d. Lunak
e. Mental

4. Profesi sudah diakui sejak lama, satu diantara profesi yang tertua adalah
a. Bidan
b. Dokter
c. Tabib
d. Singse
e. Dukun

5. Profesi membutuhkan masa pendidikan yang relatif lama, pada jenjang
perguruan tinggi dengan kualifikasi…
a. D1
b. D2
c. D3
d. D4/S1
e. S2

6. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/klien, seorang
profesional berpegang teguh kepada kode etik, yang berguna untuk.
a. Hukum
b. Agama
c. Norma
d. Peraturan
e. Etika

7. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari suatu jabatan yang
mengikat…
a. Pimpinan
b. Pengurus
c. Norma
d. Jabatan
e. Anggota

8. Prinsip profesionalitas yang digariskan kepada seseorang terdapat
dalam…
a. Undang-undang
b. Kode etik
c. Peraturan
d. Anggaran Dasar
e. Anggaran Rumah Tangga

9. Suatu ciri-ciri profesi adalah memerlukan latihan dalam jabatan yang
sifatnya...
a. Melembaga.
b. Berkala.
c. Berprograma
d. Berurutan.
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e. Berkelanjutan.
10. Bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan

dosen sebagai tenaga profesional disebut…
a. Surat Keputusan
b. Piagam
c. Surat tugas
d. Sertifikat
e. Akta
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