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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan 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. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (5-1)

atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi paedagogik, profesional, sosial dan

kepribadian, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru mempunyai

kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan

sertifikat sebagai tenaga pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

tersebut mendefinisikan bahwa 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 pendidikan profesi. Diharapkan guru sebagai tenaga profesionai

dapat berfungsi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pendidikan dan

pengajaran serta meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu

pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 5ebagai pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 5elanjutnya setiap tahunnya Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan yang baru tentang

sertifikasi guru.
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Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan

sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada

masing-masing daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,

dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota dan pengusulan

peserta oleh dinas instansi tersebut.

Akan tetapi dalam kenyataannya, dalam pelaksanaan sertifikasi guru terdapat banyak

permasalahan mulai dari proses pendataan, pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi

Guru (PLPG), hingga pembayaran tunjangan profesi. Permasalahan tersebut belum

termasuk kritik tentang belum adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru dalam

proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Beberapa permasalahan tersebut telah pula

dilaporkan kepada Ombudsman RI. Laporan tersebut antara lain dari para guru yang

berasal dari Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sementara itu pada tahun 2012 pelaksanaan sertifikasi guru mengalami perubahan

yang cukup signifikan dengan diberlakukannya Uji Kompetensi Awal (UKA). Uji

Kompetensi Awal ditujukan untuk menguji penguasaan guru terhadap kompetensi

profesional dan pedagogik, dan diperuntukan bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi

guru dalam jabatan melalui pola pendidikan dan latihan profesi guru. Peserta yang tidak

lulus uji kompetensi awal tidak dapat mengikuti sertifikasi tahun berjalan, dan dapat

diusulkan kembali sebagai peserta sertifikasi pada tahun berikutnya.

Mengingat permasalahan sertifikasi guru tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah

Indonesia, dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka Ombudsman RI memberi

perhatian khusus atas permasalahan dimaksud dengan melakukan kegiatan investigasi

atas prakarsa sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menyebutkan

Ombudsman bertugas melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan investigasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan saran kepada Pemerintah

guna perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan sertifikasi guru, sehingga diharapkan

dapat meningkatkan kualitas guru dan pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan.
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B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi guru dan

dalam rangka memberikan saranjmasukan perlu mengidentifikasi permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Sertifikasi Guru dan kendala dalam pelaksanakan

Sertifikasi Guru ?

2. Bagaimana tanggungjawab intansi terkait dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru?

3. Bagaimana mekanisme pemberian tunjangan Sertifikasi Guru dan kendalanya ?

4. Bagaimana penanganan guru yang tidak lulus Sertifikasi ?

5. Bagaimana pembinaan profesi guru pasca sertifikasi ?

C. Tujuan Kegiatan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri

Adapun tujuan dari pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri terkait pelaksanaan

sertifikasi guru adalah :

1. Untuk memperoleh fakta tentang proses pelaksanaan sertifikasi guru serta kendala

dalam pelaksanaannya.

2. Untuk memperoleh fakta tentang tanggung jawab intansi terkait dalam pelaksanaan

sertifikasi guru.

3. Untuk memperoleh fakta tentang mekanisme pemberian tunjangan profesi guru

serta kendala dalam pelaksanaannya.

4. Untuk memperoleh fakta tentang pembinaan profesi guru pasca sertifikasi.

5. Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah dalam hal penanganan guru

yang tidak lulus sertifikasi dalam rangka perbaikan sistem pelaksanakan sertifikasi

guru, pemberian tunjangan dan keberlanjutan sertifikasi guru.

D. Sasaran Investigasi Atas Prakarsa Sendiri

Sasaran investigasi atas prakarsa sendiri tentang sertifikasi guru ini adalah pihak-pihak

terkait yaitu:

1. Para guru yang sudah lulus dan yang belum lulus sertifikasi guru di Kota

Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Surabaya,

Kabupaten Malang.
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2. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru (Universitas Riau, Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri

Surabaya, Universitas Negeri Malang).

3. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota (di Provinsi

yang ditetapkan sebagai sample).

4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama

Kabupaten dan Kota (di Provinsi yang ditetapkan sebagai sample).

5. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) dan Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPPMP).

6. Pengurus Besar PGRI (Pusat), Pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten dan Kota (di

Provinsi yang ditetapkan sebagai sample).

7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau, Jawa Tengah dan

Jawa Timur.

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

9. Kementerian Agama R.I.

10. Kementerian Keuangan R.I.

E. Metode Investigasi Atas Prakarsa Sendiri

Metode yang dilakukan dalam investigasi atas prakarsa sendiri mengenai pelaksanaan

sertifikasi guru sebagai berikut :

1. Survei Lapangan :

a. Wawancara terhadap penyelenggara negarajintansi terkait dan peserta

sertifikasi gurujkuisioner.

b. Wawancara pihak-pihak lainnya yang dapat memberikan informasij

mengundang pakar.

c. Observasi.

2. Kajian Data Sekunder :

Analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan

sertifikasi guru.

3. Analis Data
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F. Lokasi Kegiatan

Kegiatan investigasi atas prakarsa sendiri dilakukan di 3 (tiga) Provinsi dan 6 (enam)

kabupaten/kota, yaitu :

1. Provinsi Riau (Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar)

2. Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang dan Kabupaten Kendal)

3. Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya dan Kabupaten Malang)

G. Tahapan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri

Adapun tahapan investigasi atas prakarsa sendiri tentang pelaksanaan sertifikasi guru

dan pembayaran tunjangan profesi guru meliputi :

1. Persiapan

a. Perumusan Masalah dan Penyusunan Kerangka Acuan

Pada pokoknya masalah yang diteliti adalah segala hal yang terkait

pelaksanaan sertifikasi guru, pembayaran tunjangan profesi guru serta kendala

yang dihadapi termasuk tanggung jawab instansi terkait dan pembinaan

terhadap guru pasca lulus sertifikasi.

b. Pembentukan Tim

Tim terdiri dari Anggota dan Asisten Ombudsman sesuai dengan Surat

Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 27/0RI-SK/II/2012

tanggal 24 Februari 2012 Tentang Pembentukan Tim Investigasi Sistemik

Tentang Dugaan Maladministrasi Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan dan

Latihan Profesi Guru (PLPG) di Indonesia.

2. Pelaksanaan

a. Investigasi Lapangan

Investigasi lapangan dilaksanakan pada instansi terkait dan peserta Sertifikasi

Guru untuk menemukan fakta dan perbandingannya dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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b. Analisis DatajHasH Temuan

Tim melakukan telaah, analisis dan menyimpulkan hasH investigasi lapangan

untuk dijadikan bahan dalam penyusunan laporan.

c. Rapat Konsinyering

Untuk pengayaan hasH investigasi lapangan, dHaksanakan Rapat Konsiyering

dengan mendengarkan masukan dan pemikiran dari Ketua Pengurus Besar

PGRI, Konsorsium Sertifikasi Guru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.,

Menteri Agama R.I. serta Menteri Keuangan R.I.

d. Penyusunan Laporan Sementara

Berdasarkan hasH investigasi lapangan dan masukan Rapat Konsinyering

dHakukan penyusunan laporan sementara.

e. Rapat Pleno Anggota Ombudsman R.I.

Rapat Pleno dilakukan untuk memperoleh saran, masukan dan persetujuan

Anggota Ombudsman R.I. terhadap laporan sementara investigasi atas

prakarsa sendiri mengenai pelaksanaan sertifikasi guru serta rencana

SaranjRekomendasi kepada Pemerintah.

f. Penyusunan Laporan Akhir

Setelah menerima saran dan masukan dari Rapat Pleno Anggota Ombudsman

R.I. disusunlah laporan akhir beserta SaranjRekomendasi.

g. Penyampaian SaranjRekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Presiden RI

melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama RI dan Menteri

Keuangan RI.
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BAB II

TINJAUAN UMUM PROGRAM SERTIFIKASI GURU

A. Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

menjelaskan 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.

Selanjutnya Pasal 1 angka 4 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan "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.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka sosialisasi sertifikasi guru

menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakannya sertifikasi guru adalah untuk:

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional

2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan

3. Meningkatkan martabat guru

4. Meningkatkan profesionalitas guru

5. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat

merusak citra profesi guru

6. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan

tidak profesional

7. Meningkatkan kesejahteraan guru
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Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang

dimaksud dengan Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan

dosen. Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatur bahwa :

"Guru wajib memi/iki kua/if/kasi akademi/y kompetenst sertif/katpendidi/y sehatjasmani

dan rohant serta memi/iki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasiona/';

Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikat dan sertifikasi guru diatur di dalam Pasal 11

undang-undang tersebut sebagai berikut :

Pasal11

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru

yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program

pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh

pemerintah.

(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, tranparan, dan akuntabel.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut tentang Sertifikasi Guru diatur dalam peraturan perundangan-undangan

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan

Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

6. Keputusan Mendiknas Nomor 022/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi

Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

7. Keputusan Mendiknas Nomor 075/P/2011 tentang Penetapam Perguruan Tinggi

Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
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B. Landasan Teknis Operasional Pelaksanaan

Secara teknis pelaksanaan Sertifikasi Guru diatur di dalam beberapa Peraturan Menteri

antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi

Bagi Guru Dalam Jabatan

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi

Bagi Guru Dalam Jabatan

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi

Bagi Guru Dalam Jabatan

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi

Bagi Guru Dalam Jabatan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101jPMK.05j2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru

dan Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164jPMK.05j201O tentang Tata Cara

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan

Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 022jPj2009 tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 075jPj20ll tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

10. Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SJjDJ.IIj3jKP.00.3j933j20ll tanggal 18 Juni

2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru di

Lingkungan Kementerian Agama

11. Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SJjDJ.IIj3jKP.00.3j927j201O tanggal 18 Juni

2010 tentang Penataan Guru Yang Telah Lulus Sertifikasi Dalam Binaan

Kementerian Agama

12. Keputusan Menteri Agama Nomor : 73j20ll tanggal 5 Mei 2011 tentang

Tunjangan Profesi GurujPengawas Dalam Binaan Kementerian Agama
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C. Pelaksanaan Sertifikasi Guru

1. Peserta Sertifikasi Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2008, tidak menyebutkan secara tegas siapa yang dapat menjadi peserta

Sertifikasi Guru. Namun sebagai rUjukan dapat di Iihat pada Pasal 1 angka 11

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Sertifikasi adalah

proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru dan Dosen. Dari ketentuan

tersebut dapat dipahami bahwa Guru dan Dosen dapat mengikuti sertifikasi guna

memperoleh sertifikat pendidik.

Selanjutnya jika dirujuk Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2008, disebutkan bahwa Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan

untuk Guru. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelaslah bahwa Guru dapat

mengikuti Sertifikasi guna mendapatkan sertifikat pendidik. Selanjutnya Pasal 1

ayat (1) Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 mengatur bahwa Sertifikasi bagi

Guru Dalam Jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam

jabatan, namun tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Guru

Dalam Jabatan.

Namun demikian di dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, jo Permendiknas

No 11 Tahun 2008, jo Permendiknas No. 10 Tahun 2009, jo Permendiknas No 11

Tahun 2011, jo Permendikbud No 5 Tahun 2012, diatur dengan tegas bahwa yang

mengikuti sertifikasi adalah "guru dalam jabatan". Pasal 1 angka 9 Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

Guru Dalam Jabatan adalah Guru PNS dan Guru Non PNS yang sudah mengajar

pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian

Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Tetapi jika dilihat Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 terdapat penjelasan yang

lebih rind tentang Guru Dalam Jabatan tersebut, di mana Pasal 1 ayat 1

Permendiknas tersebut mangatakan bahwa : "Sertifikasi bagi guru dalam jabatan

adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai

guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan
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guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan". Hal yang sama

juga dimuat di dalam Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru

dalam Jabatan.

Dari berbagai rujukan di atas dapatlah disimpulkan bahwa peserta sertifikasi guru

adalah Guru Dalam Jabatan yakni Guru PNS, Guru Non PNS yang mengajar di

sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, ataupun yang

mengajarjbekerja berdasarkan kontrak (perjanjian kerja atau kesepakatan kerja

bersama), yang terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan

konselingjkonselor atau guru pengawas.

Meskipun demikian, pengertian Guru dalam jabatan yang berhak mengikuti

sertifikasi guru di dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012, sangat berbeda

dibandingkan dengan pengertian yang dimuat di dalam Permendiknas sebelumnya.

Pasal 1 angka 2 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang

dimaksud dengan Guru Dalam Jabatan atau selanjutnya disebut Guru adalah guru

yang telah diangkat menjadi guru sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun

2012 peserta sertifikasi guru adalah Guru Dalam Jabatan yang telah diangkat

sebagai guru sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen.

2. Penyelenggara Sertifikasi Guru

Dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen disebutkan bahwa sertifikasi pendidik diselenggerakan oleh perguruan tinggi

yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi oleh

Pemerintah. Dengan demikian sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan oleh

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan

ditetapkan oleh pemerintah, yang terdiri dari LPTK Induk dan sejumlah LPTK Mitra.

LPTK merupakan lembaga penghasil guru di Indonesia, yang sangat berperan bagi

peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. LPTK tersebut meliputi

Universitas Negeri, IKIP, STKIP, FakultasjJurusan Tarbiyah dan atau Keguruan pada

UIN, lAIN, STAIN, PTAIS dan PTIS. Adapun pengaturan mengenai penetapan LPTK

sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
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yang diterbitkan setiap tahunnya sejak dimulainya pelaksanaan sertifikasi sampai

saatini.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

mengatur lebih lanjut bahwa Sertifikasi pendidik bagi Guru diperoleh melalui

program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang

memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang

diselengarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh

Pemerintah.

Pasal 13 PP Nomor 74 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perguruan tinggi yang

menyelenggarakan pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional,

dan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu :

a. memiliki program studi pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi,

b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar

nasional pendidikan,

c. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan

standar nasional pendidikan.

Perguruan tinggi mana saja yang ditunjuk sebagai penyelenggara sertifikasi guru

diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022jPj2009

tertanggal 13 April 2009 dan Nomor 075jPj2011 tertanggal 12 April 2011. Di dalam

Keputusan Mendiknas tersebut ditetapkan Perguruan Tinggi yang melaksanakan

sertifikasi bagi Guru yang berada di bawah Kemendiknas maupun Guru yang

berada di bawah Kementerian Agama. Selain itu Keputusan Mendiknas tersebut

juga mengatur tentang biaya sertifikasi guru yang dibebankan kepada Anggaran

Kendiknas bagi Guru non pendidikan agama, dan Anggaran ke Menteri Agama bagi

Guru pendidikan agama.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009,

Penyelenggaraan sertifikasi oleh perguruan tinggi dikoordinasikan oleh Konsorsium

Sertifikasi Guru yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
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3. Proses 5ertifikasi Guru

Ketentuan mengenai proses sertifikasi guru dapat disimak dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, antara lain sebagai berikut :

Pasal12

(1) Guru Dalam Jabatan yang telah memillkl Kuallfikasi Akademik 5-1 atau D-IV

dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh 5ertifikat

Pendidik.

(2) Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.

(3) Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

bentuk penilaian portofollo.

(4) Penilaian portofollo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

pengakuan atas pengalaman profesional Guru dalam bentuk penilaian terhadap

kumpulan dokumen yang mendeskripsikan :

a. Kuallfikasi 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 dalam forum i1miah;

i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan

j. penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.

(5) Dalam penilaian portofollo sebagaiman dimaksud pada ayat (4), Guru Dalam

Jabatan yang belum mencapai persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh

5ertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk :

a. melengkapi persyaratan portofollo; atau

b. mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan tinggi yang memiliki

program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan

ditetapkan oleh Pemerintah.
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan penilaian portofolio

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Menurut Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang 5ertifikasi Guru Dalam

Jabatan pada Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak

berbeda dengan substansi yang diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2008.

Namun di dalam Pasal 2 ayat (6) Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 diatur

substansi yakni sebagai berikut : bahwa ujian yang dikuti oleh Guru Dalam Jabatan

yang tidak lulus penilaian portofolio mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian,

sosial, dan profesional.

Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang 5ertifikasi Guru Dalam Jabatan pada

Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk

memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola:

a. Uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan

b. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Permendiknas di atas mengatur pula bahwa uji kompentensi

dapat dikuti oleh guru dalam jabatan yang:

a. Memiliki kualifikasi akademik 5-1 atau D-IV

b. Belum memnuhi kualifikasi 5-1 atau D-IV apabila sudah mencapai usia 50

tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau

mempunyai Golongan IVla, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara

dengan Golongan IV/a

Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa uji kompetensi

dilakukan dalam bentuk portofolio, sedangkan unsur-unsur penilaian portofolio

sama seperti yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemeritah Nomor 74 Tahun

2008.
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Pasal 2 ayat (11) Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 mengatur lebih lanjut

tentang pemberian sertifikasi pendidik secara langsung dengan cara memverifikasi

keabsahan dan kebenaran dokumen, diberikan kepada :

a. Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik 5-2 atau 5-3 dari perguruan

tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan

dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan

golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit

kumulatif setara dengan golongan IV/b;atau

b. Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik 5-2 atau 5-3 dari

perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi

yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan sekurang

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

golongan IV/b;atau

c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi

akademik 5-2 atau 5-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang

kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan

konseling dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi

angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;atau

d. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang

sudah memiliki kualifikasi akademik 5-2 atau 5-3 dari perguruan tinggi

terakreditasi dalam kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas

pengawasan dengan golongan sekurang-kurangannya IV/b; atau

e. Guru yang sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang

memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

Berbeda dengan Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009, proses serfikasi guru yang

diatur di dalam Permendiknas Nomor 11 tahun 2011 pada Pasal 2 ayat (1)

dilaksanakan melalui :

a. Penilaian Portofolio (PF);

b. Pendidikan dan latihan profesi guru;

c. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau

d. Pendidikan profesi guru
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Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana tersebut di atas berpedoman pada ketentuan

yang diterbitkan oleh Konsorsium 5ertifikasi Guru. Proses sertifikasi melalui

penilaian portofolio dilakukan sama seperti ketentuan Pasal 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, ketentuan Pasal 2 ayat (3) Permendiknas

Nomor 18 Tahun 2007, dan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Permendiknas Nomor 10

Tahun 2009.

Terdapat perbedaan ketentuan tentang kriteria guru dalam jabatan yang dapat

mengikuti proses sertifikasi antara Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 dengan

Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011. Pasal 4 ayat (2) Permendiknas Nomor 11

Tahun 2011 menyebutkan bahwa sertifikasi dapat diikuti oleh guru dalam jabatan

yang:

a. Memiliki kualifikasi akademik 5-1 atau D-IV; atau

b. Belum memiliki kualifikasi 5-1 atau D-IV tetapi sudah mencapai usia 50 tahun

dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau

c. Telah diangkat sebagai guru sebelum 30 Desember 2005

Pasal 7 Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 menjelaskan tentang proses sertifikasi

melalui pendidikan latihan dan profesi guru (PLPG) yang diperuntukkan bagi guru

yang:

a. Tidak memiliki kesiapan diri untuk penilaian portofolio;

b. Tidak lulus penilaian portofolio; dan

c. Dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik

secara langsung.

5edangkan dalam Pasal 9 Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 mengatur tentang

proses sertifikasi melalui sertifikat pendidik secara langsung, yang tidak berbeda

dengan ketentuan Pasal 2 ayat (11) Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pasal 10 Permendiknas Nomor 11 Tahun 2011 mengatur tentang sertifikasi guru

dalam jabatan melalui pendidikan profesi yang harus dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, namun Permendiknas ini tidak menyebutkan

secara spesifik peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
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Pada tahun 2012, pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan dengan

berpedoman pada Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012. Pasal 1 angka 2

Permendikbud tersebut menyebutkan guru dalam jabatan yang dapat mengikuti

sertifikasi guru adalah guru yang telah diangkat menjadi guru sebelum ditetapkan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, atau dengan kata

lain guru yang diangkat sebelum 30 Desember 2005.

Pola tentang pelaksanaan sertifikasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yakni penilaian

portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru, pemberian sertifikat pendidik secara

langsung atau pendidikan profesi guru. Sedangkan ketentuan mengenai kriteria

guru yang dapat mengikuti sertifikasi diatur di dalam Pasal 3 Permendiknas Nomor

5 Tahun 2012 dan tidak berbeda dengan Pasal 4 ayat (2) Permendiknas Nomor 11

Tahun 2011 dan Pasal 2 ayat (2) Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009.

Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 mengatur tentang Uji Kompetensi Awal (UKA)

yang belum pernah diatur di dalam ketentuan-ketentuan sebelumnya, bahkan

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

(Pasal 12).

Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Permendiknas Nomor 5

Tahun 2012 mengatur tentang Uji Kompetensi Awal sebagai berikut :

1. Uji Kompetensi Awal diikuti oleh peserta sertifikasi yang:

a. Memilih PLPG;

b. Tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio; atau

c. Tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara

langsung.

2. Uji Kompetensi Awal dikoordinasikan oleh Konsorsium

3. Peserta yang lulus mengikuti UKA dapat mengikuti PLPG

4. Peserta yang tidak lulus UKA tidak dapat mengikuti sertifikasi tahun betjalan

dan dapat diusulkan mengikuti sertifikasi tahun berikutnya

Ketentuan tersebut di atas, berbeda dengan ketentuan uji kompetensi sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 bahkan merupakan

penyimpangan. Uji kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2008 dilaksanakan melalui penilaian portofolio, jika penilaian
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portofolio tidak lengkap (tidal lulus) maka peserta mengikuti PLPG. Sedangkan UKA

sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 5 Tahun 2012 merupakan

persyaratan untuk mengikuti PLPG dan jika tidak lulus UKA tidak dapat mengikuti

sertifikasi pada tahun berjalan. Hal ini jelas menghambat dan membatasi

kesempatan guru untuk mendapat sertifikat pendidik terutama bagi guru-guru yang

berusia lanjut.

Dari keseluruhan uraian di atas dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai peserta

dan proses sertifikasi setiap tahun mengalami perubahan tanpa kejelasan tentang

alasan, tujuan dan manfaat dari perubahan tersebut, bahkan perubahan-perubahan

yang terjadi mengakibatkan kesulitan bagi guru-guru yang akan mengikuti

sertifikasi terutama guru-guru yang berada di daerah-daerah sulit dan terpencil.

Di dalam prinsip hukum, peraturan yang lebih rendah tingkatannya harus sejalan

dan tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi.

Selain itu dari aspek politik hukum dan sosiologi hukum, peraturan yang terlalu

sering berubah, menunjukkan gejala instabilitas pemerintahan.

4. Tunjangan Profesi Guru

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru

dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan

Profesor, pada Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Tunjangan Profesi adalah

tunjangan yang diberikan kepada Guru dan Dosen yang memiliki sertifikat pendidik

sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada

guru yang telah lulus sertifikasi dan memiliki sertifikat pendidik. Lebih lanjut PP

Nomor 41 Tahun 2009 mengatur tentang Tunjangan Profesi sebagai berikut :

Pasal3

(1) Guru dan Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi

persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi

setiap bulan.
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(2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru

dan dosen pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.

Selanjutnya mengenai besaran jumlah tunjangan profesi guru diatur di dalam Pasal

4 dan Pasal 5 PP Nomor 41 Tahun 2009, sebagai berikut :

Pasal4

Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki

jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok

pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangn.

Ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan

Menteri Keuangan RI Nomor 164jPMK.05j2010.

Pasal5

(1) Tunjangan profesi guru bagi guru dan dosen bukan pegawai negeri sipil

diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi

akademik yang berlaku bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaiman dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal6

(1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi guru dan dosen bukan

pegawai negeri sipil ditetapkan oleh Menteri atau Menteri Agama sesuai

dengan kewenangannya.

(2) Menteri atau Menteri Agama dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di Iingkungannya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayai (1) juga dipertegas di dalam

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 164jPMK.05j201O.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan 6 di atas, maka bagi Guru Non PNS diberikan

tunjangan profesi guru apabila telah menjalani proses penyetaraan (impassing).
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Proses penyetaran (impassing) tersebut dilakukan agar guru non PNS yang sudah

memiliki sertifikat pendidik dapat memenuhi kriteria sebagai "guru yang memiliki

jabatan fungsional guru". Ketentuan mengenai impassing ini diatur di dalam

Permendiknas Nomor 47 Tahun 2007 jo Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010

tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka

Kreditnya.

Namun khusus untuk guru non PNS di bawah Kementerian Agama, proses

penyetaraan (inpassing) diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 116

Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian (Impassing) Jabatan

Fungsional Guru Di Ungkungan Kementerian Agama.

Dalam kenyataannya guru Non PNS baik yang berada di bawah Kemendiknas

maupun yang berada di bawah Kementerian Agama mengalami kesulitan dan

waktu yang panjang serta prosedur yang sangat birakratif dalam melakukan

penyetaraan (impassing) tersebut.

Guna mengatasi persoalan tersebut Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan

Permendiknas Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Prafesi Bagi Guru Tetap

Bukan PNS Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru. Aturan tersebut

menjelaskan bahwa guru tetap bukan PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik

tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru diberi tujangan prafesi sebesar Rp

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan guru

yang bersangkutan memperaleh jabatan fungsional guru.

Khusus untuk Guru di dalam binaan Kementerian Agama, pengaturan pembayaran

tunjangan prafesinya diatur di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan

Tunjangan Prafesi GurujPengawas dalam Binaan Kementerian Agama.

Adapun Peraturan Menteri Agama tersebut menjelaskan beberapa substansi antara

lain:

1. Tunjangn Prafesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru berstatus

PNS yang memiliki sertifikat pendidik.
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2. Bantuan Tunjangan Profesi Guru adalah subsidi tunjangan yang diberikan

kepada guru yang berstatus non PNS yang memiliki sertifikat pendidik.

3. Guru PNS dan Pengawas diberikan tunjangan profesi sebesar gaji pokok

sebulan.

4. Guru non PNS diberikan bantuan tunjangan profesi setara dengan kualifikasi

akademik, pangkat, dan masa kerja yang berlaku bagi guru PNS.

5. Guru non PNS yang belum disetarakan dengan kualifikasi akademik, pangkat,

dan masa kerja yang berlaku bagi guru PNS diberikan bantuan tunjangan

profesi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BABHI

TEMUAN DAN ANAUSIS DATA

A. Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan Kendala Dalam Pelaksanakannya

Berdasarkan investigasi lapangan, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi

temuan Tim Ombudsman terkait proses sertifikasi guru, antara lain sebagai berikut :

1. Pendaftaran Calon Peserta dan Penetapan Peserta

a. Pendaftaran Calon Peserta

Proses pendaftaran calon peserta dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai

berikut:

1) Penjaringan/pendataan calon peserta sertifikasi guru yang berada di

Iingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh

sekolah, selanjutnya disampaikan kepada Kantor Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan melalui Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

2) Hasil temuan Tim Ombudsman menunjukkan bahwa proses penglnman

data peserta telah dilakukan melalui sistem online, namun di beberapa

daerah data yang sudah dikirim kepada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan tidak dijadikan dasar acuan penetapan peserta sertifikasi guru

karena masih menggunakan data lama yang belum diperbaharui. Hal ini

menimbulkan permasalahan dengan munculnya nama-nama guru yang

ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sesuai

dengan nama sebenarnya yang telah diajukan oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota.
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3) Ketidak sesuaian nama antara data yang telah dikirim oleh Dinas

Pendidikan KabupatenjKota kepada Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan menyebabkan permasalahan di lapangan dan sering

dipertanyakan oleh calon peserta sertifikasi. Sebagai contoh ada nama

peserta sertifikasi yang sudah meninggal dunia, pensiun, dan mengalami

mutasi struktural, akan tetapi nama-nama tersebut masih terdapat dalam

data yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan instansi yang paling mengetahui tentang guru yang memenuhi

persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru adalah Dinas Pendidikan

KabupatenjKota.

4) Penggunaan sistem online pada kenyataannya masih menimbulkan

permasalahan antara lain berupa ketidak-akuratan data calon peserta

sertifikasi. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan komunikasi

antara Dinas Pendidikan KabupatenjKota dengan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan yang membidangi pendataan peserta sertifikasi guru

termasuk juga dengan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK)

selaku penyelenggara sertifikasi.

5) Tim Ombudsman memperoleh informasi di lapangan bahwa untuk

keakuratan data sebaiknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

menggunakan sepenuhnya data yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan

KabupatenjKota sebagai bahan acuan atau pedoman dalam rangka

penetapan calon peserta sertifikasi. Mengingat Dinas Pendidikan

KabupatenjKota selalu memperbaharui (updating) data para guru di

daerahnya masing-masing.

6) Dalam hal pendaftaran peserta penjaringanjpendataan calon peserta

sertifikasi guru yang berada di Iingkungan Kementerian Agama dilakukan

oleh pihak sekolah. Selanjutnya data calon peserta diteruskan kepada

Kantor Kementerian Agama KabupatenjKota untuk disampaikan kepada

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Data tersebut selanjutnya

disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama.
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7) Tim Ombudsman memperoleh data bahwa sistem online belum

dipergunakan dalam pengiriman dokumen calon peserta sertifikasi guru

dari daerah ke kantor Kementerian Agama di Jakarta. Namun pengiriman

dokumen masih menggunakan system manual yaitu hard copy. Hal

tersebut dilaporkan oleh guru-guru di daerah. Keterangan yang sama

disampaikan juga oleh Kantor Kementerian Agama KabupatenjKota serta

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Penggunaan sistem manual

berupa data hard copy yang tersedia dalam bentuk long-list tidak bisa di

up date oleh Kantor Kementerian Agama KabupatenjKota di daerah. Hal ini

dibenarkan pula oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam dan Direktur

Pendidikan Agama Islam pada Kementerian Agama RI dalam pertemuan

dengan Tim Ombudsman RI pada tanggal 2 Mei 2012.

8) Fakta lain yang ditemukan oleh Tim Ombudsman adalah perbedaan

kesempatan mengikuti sertifikasi bagi guru agama yang mengajar di

sekolah umum dan yang mengajar di Madrasah atau Pesantren. Walaupun

sama-sama berada di Iingkungan Kementerian Agama, namun guru yang

mengajar di Madrasah dan Pesantren lebih diprioritaskan dari pada guru

agama di sekolah umum. Perbedaan lain juga terdapat dari segi usia,

dimana guru yang berada di Iingkungan Kementerian Agama yang akan

mengikuti sertifikasi guru berusia lebih muda dibandingkan dengan guru

yang berada di Iingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal

tersebut disebabkan karena jumlah guru yang mengikuti sertifikasi di

Iingkungan Kementerian Agama jumlahnya lebih kecil dibandingkan

dengan guru di Iingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Penetapan Peserta

Penetapan calon peserta sertifikasi guru dilakukan berdasarkan kewenangan

pada masing-masing kementerian. Bagi guru yang berada di Iingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan penetapan peserta dilakukan oleh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (dulu Mendiknas) atas usul Dinas

Pendidikan KabupatenjKota, sedangkan bagi guru yang berada dilingkungan

Kementerian Agama ditetapkan oleh Menteri Agama atas usulan dari Kantor

Kementerian Agama KabupatenjKota.
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Hasil investigasi Tim Ombudsman memperoleh fakta sebagai berikut :

1) Tidak semua guru yang memenuhi kriteria dapat menjadi peserta,

khususnya guru yang telah berusia di atas 50 tahun dan guru yang telah

memiliki pengalaman kerja 20 tahun. Fakta ini terjadi hampir disemua

daerah. Guru yang berusia di atas 50 tahun tersebut adalah guru yang

sudah mendekati masa pensiun, sehingga waktu dan peluang untuk

mengikuti sertifikasi guru relatif sangat terbatas. Para guru mengharapkan

adanya prioritas bagi mereka yang telah berusia lanjut dan mendekati

masa pensiun dan telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 20 tahun,

dengan mempertimbangkan aspek keadilan dari aspek masa pengabdian

guru.

2) Penetapan peserta bagi guru dengan syarat usia dan masa kerja pada

point 1 di atas sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 66

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang

menyebutkan bahwa : ''Kriteria sebagai peserta untuk mengikuti sertifikasi

guru me/a/ui po/a partafa/ia antara lain guru yang diangkat da/am jabatan

pengawas satuan pendidikan yang be/um memi/iki kua/ifikasi akademik 5-1

atau 04 apabi/a sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai

penga/aman kelja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai ga/angan l!1'a

atau memenuhi angka kredit kumu/atif setara dengan ga/angan IV/a'; Hal

ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta

Sertifikasi Guru (Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012).

3) Pemangku kepentingan yang terkait dengan sertifikasi guru yaitu PGRI

melalui pengurusnya di daerah juga memberikan pendapat dan saran serta

mengharapkan perlu adanya prioritas dan kemudahan yang diberikan

kepada guru yang sudah mencapai usia 50 tahun dengan pengalaman

kerja lebih dari 20 tahun. Hal ini diperkuat pula oleh Ketua Pengurus Besar

PGRI (Pusat) yang menyampaikan bahwa : "Penetapan peserta sertifikasi

banyak persaa/an, banyak pungutan, tidak adi/ terutama bagi mereka yang

sudah berusia /anjut dan masa kelja yang re/atif /ama"(makalah Ketua PB

PGRI dalam Rapat Konsinyering 20 April 2012 di Bandung).
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4) Hal lain yang menjadi temuan Tim Ombudsman adalah adanya perilaku

koruptif oleh petugas di lapangan berupa praktik "pungutanjpenerimaan

uang" (meskipun dikatakan secara sukarela) dari para guru sebagai calon

peserta kepada petugas yang mengurus pendaftaran dan pengusulan

calon peserta. Hal ini terjadi di Dinas Pendidikan KabupatenjKota maupun

Kantor Kementerian Agama KabupatenjKota. Penjelasan yang sama juga

diperoleh dari hampir semua intansi di daerah yakni Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi maupun KabupatenjKota serta Kantor Dinas

Pendidikan ProvinsijKabupatenjKota. Praktik pemberian uang dimaksud

terjadi karena tidak ada alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi

pelaksanaan pendaftaran dan pengusulan calon peserta sertifikasi.

Sedangkan petugas yang ditunjuk sebagai pelaksana pendaftaran harus

bekerja ekstra bahkan bekerja sampai larut malam karena terikat dengan

terbatasnya tenggang waktu pendaftaran dan penyampaian nama-nama

peserta ditetapkan oleh Kementerian.

2. Sosialisasi

Temuan investigasi Tim Ombudsman memperoleh fakta :

a. Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sertifikasi dirasakan sangat kurang. Hal ini

mengakibatkan pemahaman guru tentang ketentuan pelaksanaan sertifikasi

tidak cukup memadai, sehingga guru calon peserta sertifikasi tidak

mempersiapkan diri secara baik termasuk melengkapi persyaratan sertifikasi

yang ditentukan.

b. Menurut keterangan dari LPTK minimnya sosialisasi disebabkan karena waktu

untuk sosialisasi sangat terbatas, tidak adanya anggaran, peraturan teknis

(Permendikbud tentang Sertifikasi Guru) yang mengalami perubahan setiap

tahun. Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh pihak LPMP bahwa

sosialisasi sangat minim disebabkan tidak adanya anggaran dan berubah

ubahnya peraturan teknis tentang panduan pelaksanaan sertifikasi, serta waktu

penerbitan dan penyampaian peraturan teknis tersebut dari Kantor

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke daerah sangat berdekatan dengan

waktu pelaksanaan sertifikasi.
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c. Keterlambatan penyampaian peraturan teknis dimaksud berdampak pada

waktu pelaksanaan sosialisasi yang sangat minim bahkan di daerah tertentu

tidak tersosialisasikan sama sekali. Sebagai contoh Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan diundangkan pada tanggal 10 Maret 2011,

namun baru disampaikan ke daerah pada bulan April 2011. Disamping itu

petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi pada tahun 2011 diterbitkan bulan April

2011, sehingga tidak dapat disosialisasikan secara baik oleh penyelenggara

sendiri maupun kepada calon peserta sertifikasi.

d. Kendala lainnya dalam sosialisasi adalah kurangnya koordinasi antar instansi

terkait (Dinas Pendidikan ProvinsifKabupatenfKota, LPMP, Kantor Kementerian

Agama Kabupaten fKota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan

LPTK). Kendala tersebut terjadi karena instansi penyelenggara memiliki

berbagai tugas pokok lain yang menjadi tanggungjawab instansi masing

masing, selain melaksanakan sertifikasi guru. Hal ini menyebabkan

pelaksanaan sertifikasi tidak terkoordinasi dan tersosialisasikan dengan baik.

3. Penetapan Kuota

Tim Investigasi Ombudsman memperoleh fakta :

Penetapan kuota bagi peserta sertifikasi guru setiap tahunnya sangat terbatas,

sehingga target penyelesaian sertifikasi guru pada tahun 2014 tidak akan tercapai

sesuai amanat Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang

menyebutkan "Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat

pendidik sebagaimana dimaksud pada undang-undang ini wajib memenuhi kualifiksi

akademik dan sertifikat pendidikan paling lama 10 (sepuluh tahun) sejak

beriakunya undang-undang ini".
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Berikut data penetapan kuota peserta sertifikasi guru dari tahun 2007 s.d 2012:

Tabel Kuota Peserta Sertifikasi Guru

Idhu~ I --- - I. . . v. ____Jan • .

2006 20.000

2007 170.450 Ditambah 10.000 untuk

daerah terpencil

2008 200.000

2009 200.000 Ditambah 1.279 untuk studi

Bank Dunia

2010 200.000

2011 300.000

2012 300.000

Sumber : Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) tahun 2012

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah kuota peserta sertifikasi dari tahun 2007

s.d tahun 2012 adalah 1.390.450 orang. Dengan demikian rata-rata kuota setiap

tahunnya adalah 231.741 orang, sedangkan jumlah guru di seluruh Indonesia

tercatat sebanyak 2.925.676 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah guru yang

belum disertifikasi adalah 1.535.226 orang. Jumlah ini tidak mungkin diselesaikan

sampai dengan 2014, kecuali jika pada tahun 2013 dan 2014 ditetapkan kuota

sebesar 767.604 orang/tahun. Oleh karena itu pemerintah perlu menyiapkan

langkah-Iangkah antisipasi bilamana sampai dengan tahun 2014 target sertifikasi

guru tidak tercapai secara keseluruhan. Hal ini dapat diantisipasi dengan

menyiapkan program lanjutan serta target waktu yang realistis bagi guru yang

belum dapat mengikuti sertifikasi sampai dengan tahun 2014.

4. Uji Kompetensi Awal

Pelaksanaan sertifikasi guru dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 dilakukan

melalui penilaian Portofolio dan PLPG tanpa didahului dengan kegiatan Uji

Kompetensi Awal (UKA). Namun pada tahun 2012 pemerintah menetapkan
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kebijakan pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan mengikuti Uji Kompetensi

Awal (UKA).

Hal ini menyebabkan permasalahan bagi guru sebagai berikut :

a. Peserta sertifikasi menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah

yang mempersulit proses pelaksanaan sertifikasi guru dengan memberlakukan

UKA sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi guru. Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa uji

kompetensi adalah portofolio dan jika tidak lengkap dilakukan melalui PLPG,

jadi kebijakan menetapkan/melaksanakan UKA adalah bentuk perbuatan

melawan hukum yang merugikan para guru (Maladministrasi).

b. PGRI selaku pemangku kepentingan telah menyampaikan pendapat dan saran

bahwa UKA bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti PLPG yang

bilamana pesertanya dinyatakan tidak lulus maka tidak dapat menjadi calon

peserta sertifikasi seperti yang terjadi pada tahun 2012. Bahwa uji kompetensi

sebenarnya dilaksanakan bagi semua guru dan dosen sebagai bahan evaluasi

untuk guru/dosen yang bersangkutan, institusi tempat kerja, pemerintah

daerah, LPTK, bahan pemetaan dan menetapkan kategorisasi guru berdasarkan

kompetensi serta untuk melaksanakan pembinaan bagi profesi, kompetensi,

karier dan tugas tambahan lainnya.

c. Tim memperoleh data/informasi dari guru bahwa pelaksanaan UKA dirasakan

memberatkan khusus bagi guru yang sudah berusia di atas 50 (lima puluh)

tahun dan mempunyai pengalaman kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun

sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012.

d. Kendala lain yang dialami oleh guru dalam mengikuti UKA adalah materi atau

soal ujian yang sulit, sementara waktu ujiannya sangat terbatas. Pelaksanaan

UKA juga menjadi kendala bagi guru yang bertugas di daerah "Terpencil,

Termiskin dan Terluar (3T)", serta guru yang sudah berusia lanjut dan akan

memasuki masa pensiun. Demikian pula peserta yang memiliki latar belakang

pendidikan bukan Sl atau D-IV banyak yang tidak lulus karena tidak dapat

bersaing dengan guru yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Oleh karenanya
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pemerintah perlu memperhatikan nasib guru tersebut dengan menerbitkan

kebijakan yang mempermudah guru dalam mengikuti sertifikasi dan

menghapus kebijakan tentang UKA tersebut.

5. Inkonsistensi Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Hasil investigasi Tim Ombudsman memperoleh fakta bahwa pola sertifikasi guru

selama ini mengalami perubahan secara terus menerus dari awal pelaksanaan

tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, yaitu sebagai berikut :

a. Pada tahun 2006 melalui tes tertulis, self APP dan Portofolio, penilaian sejawat

dan tes kinerja.

b. Pada tahun 2007 dilakukan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian

portofolio.

c. Pada tahun 2007 dilakukan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian

portofolio.

d. Pada tahun 2009 dilakukan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian

portofolio, PLPG dan pemberian sertifikasi pendidik secara langsung (PSPL).

e. Pada tahun 2010 dilakukan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian

portofolio, PLPG dan pemberian sertifikasi pendidik secara langsung (PSPL).

f. Pada tahun 2011 dilakukan melalui penilaian portofolio, pendidikan dan latihan

profesi guru (PLPG), pemberian sertifikasi pendidik secara langsung (PSPL),

dan pendidikan profesi guru.

g. Pada tahun 2012 dilakukan melalui pola yang sama dengan tahun 2011,

namun khusus untuk PLPG diawali dengan Uji Kompetesi Awal (UKA). Peserta

yang tidak lulus UKA tidak dapat mengikuti sertifikasi tahun berjalan dan baru

dapat diusulkan menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

Pola pelaksanaan sertifikasi guru yang setiap tahunnya mengalami perubahan

menyebabkan beberapa hal:

1. Ketidakpastian implementasi di lapangan, mengingat peserta dan penyelengara

sertifikasi guru harus menyesuaikan dengan pola baru setiap tahunnya,

sementara waktu untuk sosialisasi perubahan pola setiap tahunnya sangat

kurang atau bahkan buku panduan pelaksanaannya sering terlambat

disampaikan kepada penyelenggara sertifikasi guru.
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2. Perubahan pola membutuhkan waktu penyesuaian untuk memahami dan

menerapkan peraturan yang baru.

3. Perubahan pola setiap tahun mengakibatkan kurangnya kesiapan

penyelenggara sertifikasi terutama dari sisi perencanaan yang berdampak pada

pelaksanaan di lapangan, mengingat kondisi geografis daerah yang berbeda

beda, termasuk juga berdampak pada kesiapan para guru peserta sertifikasi

dan instansi terkait lainnya.

4. Memperhatikan berbagai inkonsistensi pelaksanaan sertifikasi guru di atas,

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku

penanggungjawab pelaksanaan sertifikasi guru perlu menghentikan

kebijakanjperaturan yang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten termasuk

pengaturan mekanisme remidi (remidial) bagi peserta sertifikasi yang

dinyatakan tidak lulus dalam mengikuti PLPG. Mengingat selama ini

kesempatan yang diberikan bagi guru yang tidak lulus mengulang tiap

tahunnya berubah dan tidak konsisten. Sebagai contoh pada tahun 2011 bagi

peserta sertifikasi yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang hanya

1 (satu) kali, sementara pada tahun sebelumnya diberikan kesempatan remidial

2 (dua) kali, kemudian pada tahun 2012 remidial dikembalikan menjadi 2 (dua)

kali.

B. Peran dan Tanggungjawab Instansi Terkait dalam Penyelenggaraan

Sertifikasi Guru

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan beberapa instansi terkait yaitu:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku instansi yang bertanggung jawab

atas kebijakan dan regulasi terkait sertifikasi guru selama ini telah berupaya

maksimal melakukan perbaikan dengan menerbitkan peraturan menteri serta

peraturan teknis lainnya. Akan tetapi masih terdapat berbagai kendala dalam

implementasinya, mengingat peraturan dimaksud hampir setiap tahunnya

mengalami perubahan bahkan terdapat kebijakan yang tidak konsisten dan

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini memberikan

ketidakpastian bagi penyelenggaraan setifikasi guru.
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Kendala lainnya juga terkait koordinasi pelaksanaan antar instansi seperti

Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan Kementerian Agama dan Kementerian

Keuangan yang terkait dengan anggaran dan pemberian tunjangan profesi guru.

Demikian pula antara Kementerian dengan jajaran Dinas Pendidikan di daerah pada

tingkat provinsi maupun KabupatenjKota. Hal ini diketahui dari hasil temuan Tim

Ombudsman bahwa kurangnya koordinasi antara instansi tersebut menyebabkan

banyak permasalahan sertifikasi guru yang tidak dapat diselesaikan dengan segera,

seperti update data peserta, akomodasi dan distribusi bahan yang terlambat, tidak

ada penyelesaian laporanjpengaduan tentang keberatan para guru yang tidak luius,

proses penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG), pelaksanaan

penyetaraanjinpassing, dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru.

2. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG)

Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi guru Pemerintah dalam hal ini Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan membentuk KSG yang tugas utama merumuskan

standardisasi proses dan hasil sertifikasi guru, serta melaksanakan harmonisasi dan

sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.

Beberapa permasalahan yang terl<ait dengan pelaksanaan tugas KSG yaitu :

a. KSG sebagai po/icy making yang sangat berperan dalam menentukan kebijakan

sertifikasi guru, sehingga peran KSG sangat sentral dan strategis. Namun

mengingat keanggotaan KSG terdiri dari lintas sektoral, maka terdapat

kesulitan dalam koordinasi dan mengambil keputusan yang seharusnya

diperlukan untuk mengatasi kendala di lapangan dalam pelaksanaan sertifikasi.

b. KSG juga berperan dalam menyusun materi ujian, namun dalam

pelaksanaannya KSG masih belum maksimal melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi, sebagai contoh materi yang telah

diajarkan dalam PLPG tidak sesuai dengan materi ujian, hal ini ditemukan pada

saat ujian mata pelajaran biologi di Universitas Negeri Surabaya pada tahun

2011.

c. Hal yang luput dari perhatian KSG adalah jadwal pelaksanaan sertifikasi melalui

pola PLPG dengan jalur blok dirasakan sangat padat dan menguras energi.

Pelaksanaannya dilakukan selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai pukul
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09.00 sampai dengan pukul 21.00, selain itu para peserta PLPG juga

dibebankan untuk membuat makalah atau laporan setelah selesai mengikuti

jam pelatihan. Hal tersebut berpengaruh secara fisik maupun mental dalam

penyerapan materi juga dalam pelaksanaan ujian. Para guru mengusulkan

sebaiknya waktunya PLPG diperpanjang yakni berkisar antara 20 (dua puluh)

hari, dengan pengurangan jumlah jam pelatihan setiap hari.

d. Sampai dengan saat ini kebijakan pelaksanaan sertifikasi belum memperhatikan

nasib para guru honorer, oleh karenanya KSG perlu mengambil langkah

langkah untuk memberikan kesempatan bagi guru honorer baik di sekolah

negeri maupun sekolah swasta untuk mengikuti sertifikasi guru. Selama ini

guru honorer yang mengikuti sertifikasi hanya guru honorer yang mengajar di

sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan. Hal ini terbukti bahwa dari

persyaratan para guru honorer swasta yang akan mengikuti sertifikasi, wajib

melampirkan Surat Keputusan dari pihak Yayasan, dengan demikian banyak

sekali guru honorer yang tidak mempunyai kesempatan mengikuti sertifikasi

guru meskipun mereka telah mengajar dalam waktu yang cukup lama dan

memiliki kapasitas yang baik. Kebijakan tersebut bertentangan dengan dalam

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan

bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan

dosen. Dari ketentuan tersebut sesungguhnya semua guru berhak mengikuti

sertifikasi guru.

3. Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK)

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai pelaksana Pendidikan

dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri

Pendidikan yakni melalui MOU dengan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Penyelenggara Pendidikan (BPSDMPP), sementara sebelum tahun 2012

MOU dilakukan antara LPTK dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

Dalam penyelenggaraan sertifikasi guru LPTK memiliki peran sangat penting karena

menentukan kelulusan peserta, oleh karenanya LPTK dituntut memiliki standar

mutu yang menjamin kelulusannya. Namun masih terdapat kekurangan dalam

penyelenggaraannya, hal ini dapat dilihat dari temuan Tim Ombudsman di lapangan

yaitu:
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a. Jumlah/prosentase ketidaklulusan pada setiap LPTK yang perbedaannya cukup

signifikan, sebagai contoh para guru di Kabupaten Ponogoro, Magetan, dan

Tulungagung, (Provinsi Jawa Timur) menyampaikan bahwa dalam ujian tertulis

pada PLPG Tahun 2011 untuk mata pelajaran Biologi di Universitas Negeri

Surabaya (Unesa) jumlah ketidaklulusan mencapai 77 %, sedangkan di

Universitas Negeri Malang untuk mata pelajaran Geografi ketidak lulusan

sekitar 40 % dan Bahasa Inggris sekitar 55 %.

b. Prosentase jumlah ketidaklulusan tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi

LPTK untuk menjaga kualitas lulusan dan tanggung jawabnya selaku

penyelenggara sertifikasi. Para guru justru mempermasalahkan, mengapa hal

itu bisa tetjadi dan apakah persoalannya terletak pada kemampuan guru atau

materi ujiannya yang sulit karena tidak diajarkan pada saat PLPG. Namun

demikian menurut Rektor Universitas Negeri Malang, semua rayon LPTK tanpa

terkecuali harus tetap menjaga mutu/kualitas lulusan sertifikasi yang

dihasilkan. Sehingga tidak akan timbul kesan bahwa kalau mengikuti PLPG di

Universitas tertentu, pasti akan lulus semua dan begitu juga sebaliknya.

c. Menurut LPTK pelaksanaan PLPG selama 10 (sepuluh) hari dengan 90 Jam

Pelajaran dengan materi yang cukup padat, selain masih diberi tambahan

tugas kelompok. Akhirnya membuat guru peserta PLPG lelah baik secara fisik

maupun mental. Justru pada pemberian materi PLPG 2011 yang menyangkut

konten hanya 6 jam pelajaran kondisinya jauh lebih baik, selain itu, dari hasil

investigasi, diperoleh data yang menyebutkan bahwa penyebab ketidaklulusan

guru dalam PLPG disebabkan kurangnya nilai pada Ujian Tertulis ujian dimana

nilai ujian dipersyaratkan adalah .2..-60,00. Soal dan nilai Ujian Tertulis

sepenuhnya adalah tanggung jawab Konsorsium Sertifikasi Guru.

d. Dalam hal anggaran, Tim Ombudsman menemukan bahwa biaya yang

dianggarkan untuk pelaksanaan sertifikasi sebesar Rp. 2.500.000,- per peserta

adalah sangat tidak memadai pada kondisi saat ini. Anggaran yang terbatas

tersebut menyulitkan penyelenggara untuk menyediakan akomodasi dan

konsumsi yang layak untuk peserta. Akibatnya penyelenggara menetapkan

lokasi tempat menginap peserta jaraknya jauh dari tempat penyelenggaraan

PLPG. Hal ini antara lain tetjadi pada pelaksanaan PLPG di Universitas Negeri
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Surabaya, karena penyelenggara harus mencari tempat akomodasi yang

biayanya murah.

4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Salah satu tugas utama LPMP adalah menetapkan besaran kuota kabupaten/kota

dan melakukan verifikasi data. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi dalam melakukan tugas dan

fungsi dalam proses sertifikasi guru hanya melakukan pekerjaan yang sudah

dilakukan oleh Dinas (pengulangan), yaitu melakukan verifikasi data. Sejauh ini

LPMP seolah-olah hanya dimintai bantuan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

untuk melakukan sosialisasi, mereka diundang sebagai narasumber bukan

berdasarkan program sendiri.

LPMP adalah lembaga strategis yang memiliki sumber daya untuk membantu

pelaksanaan sertifikasi guru, namun selama ini justru LPMP belum difungsikan

secara maksimal untuk membantu pelaksanaan sertifikasi guru. Dari hasil

investigasi ditemukan bahwa LPMP selama ini kurang diberdayakan karena

kewenangannya yang terbatas dan tidak didukung dengan anggaran yang

memadai. Dari temuan di lapangan, selama ini para guru memberikan kepercayaan

yang lebih besar kepada LPMP dibandingkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/

Kota, sebagaimana disampaikan para guru kepada Tim Ombudsman. Oleh karena

itu, penguatan LPMP dalam hal kewenangan dan anggaran sudah selayaknya

dipertimbangkan dalam membantu meningkatkan kualitas program sertifikasi guru

tersebut.

5. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dalam penyelenggaraan sertifikasi guru Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat

provinsi, kabupaten dan kota yang secara teknis bertugas melakukan fungsi

administrasi yaitu dari pendataan calon peserta, melakukan verifikasi data peserta,

koordinasi dengan instansi terkait, memfasilitasi kegiatan panitia sertifikasi guru di

dinas pendidikan kabupaten/kota dan mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan,

dan tindak lanjut sertifikasi guru dengan LPTK rayon yang ditunjuk.

Tanggungjawab Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

sangat strategis, namun pada kenyataannya masih terdapat kendala seperti tidak
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maksimal melakukan sosialisasi, sehingga banyak guru-guru yang tidak tahu secara

utuh mengenai materi sertifikasi guru. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu bagi

Dinas bersangkutan melaksanakan sosialisasi.

6. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama

KabupatenjKota.

Pada prinsipnya tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor

Kementerian Agama KabupatenjKota dalam menyelenggaraan sertifikasi guru

hampir sama dengan tugas yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas

Pendidikan KabupatenjKota. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti in

put data calon peserta masih menggunakan sistem manual sehingga mengalami

kesulitan dalam up date data peserta. Penerbitan NRG khusus bagi guru di

Iingkungan Kementerian Agama masih dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan, hal ini memperlambat administrasi. Oleh karenanya penerbitan

NRG sebaiknya dilakukan sendiri oleh Kementerian Agama, mengingat hal ini

pernah pula dilakukan sebelumnya.

c. Pemberian Tunjangan Profesi Guru dan Kendala Dalam Pelaksanaannya

1. Mekanisme Pemberian Tunjangan Profesi Guru

Hasil investigasi Tim Ombudsman memperoleh fakta bahwa pemberian tunjangan

profesi guru berdasarkan instansi penyelenggara dibedakan antara guru di

Iingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan guru di lingkungan

Kementerian Agama.

Pemberian tunjangan profesi guru di Iingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dibedakan antara guru swasta dengan guru negeri. Bagi guru swasta

pemberianjpembayaran tunjangan profesi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

Provinsi, sedangkan bagi guru negeri pembayaran tunjangan profesi dilakukan oleh

Dinas Pendidikan KabupatenjKota. Data di lapangan menunjukkan proses ini

menghambat kelancaran pemberian tunjangan, sehingga sebaiknya pemberian

tunjangan bagi guru baik swasta maupun negeri cukup dilakukan oleh satu instansi

saja dalam hal ini Dinas Pendidikan KabupatenjKota. Adapun pemberian tunjangan
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sertifikasi guru bagi guru swasta maupun guru negeri di Iingkungan Kementerian

Agama dilakukan sepenuhnya oleh Kantor Kementerian Agama KabupatenjKota.

2. Kendala Dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Pada kenyataannya pembayaran tunjangan sertifikasi guru hampir selalu

mengalami keterlambatan. Sebagian besar guru yang telah dinyatakan lulus

sertifikasi belum menerima tunjangan, bahkan terdapat guru yang sudah hampir 2

(dua) tahun luius sertifikasi namun belum menerima tunjangan profesi, meskipun

yang bersangkutan telah memenuhi segala persyaratan.

Beberapa kendala yang terkait dengan pembayaran tunjangan profesi guru adalah

sebagai berikut :

a. Nomor Registrasi Guru (N RG)

Masih terdapat kendala terhadap guru di Iingkungan Kementerian Agama yang

telah lulus SertifikasijPLPG namun belum memperoleh NRG karena masih

menunggu penerbitannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Proses penerbitan NRG tersebut membutuhkan waktu lama dengan birokrasi

yang berbelit-belit.

Pada saat penerbitan NRG, guru tidak langsung dibayarkan tunjangannya

karena sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 164jPMK.05j2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi

Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen dan Tunjangan

Kehormatan Profesor, yang menyebutkan : "Tunjangan Profesi Guru diberikan

terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan

mendapatkan Nomor Register Guru dari Kementerian Pendidikan Nasionar

Sebagai contoh, pada tahun 2011 NRG guru yang berada di bawah Kantor

Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur belum diterbitkan, sehingga

terlambat dalam menerima tunjangan profesi yang menjadi hak guru. Padahal

dana tunjangan profesi sudah tersedia di Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) setempat. Akibat dari penerbitan NRG yang dilakukan secara

bertahap dan tidak berkesinambungan dengan kata lain "dicicil" merugikan

guru karena tertunda memperoleh tunjangan yang menjadi haknya.
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Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak

serius dalam mengurus penerbitan NRG bagi guru di Iingkungan Kementerian

Agama. Sebaiknya penerbitan NRG bagi guru di Iingkungan Kementerian

Agama dapat langsung diterbitkan oleh Kementerian Agama karena secara

kelembagaan dan struktural Kementerian Agama sudah memiliki Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (Pendis) yang memiliki tugas pokok

melaksanakan administrasi guru, seperti Direktorat Pendidikan Islam Pada

Sekolah (Ditjen PAIS), Madrasah, Diktis dan Pendidikan Diniyah, Pontren.

Bahkan tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Kementerian Agama pernah

menerbitkan NRG sendiri dan dalam kenyataannya hal tersebut dapat dilakukan

dengan baik dan berjalan lancar.

b. Jam Mengajar

Pemberian tunjangan sertifikasi guru terkendala karena persyaratan jam

mengajar selama 24 jamjminggu. Guru yang telah lulus sertifikasi wajib

mengajar pelajaran secara Iinier (mata pelajaran yang sama) selama 24

jamjminggu, tentunya hal itu sangat menyulitkan untuk dilaksanakan, terutama

untuk mata pelajaran yang jam pelajarannya terbatas seperti Olah Raga,

Kesenian, Agama Islam, dan Bahasa Inggris.

Untuk memenuhi jam mengajar 24 jamjminggu disatu sekolah sulit dipenuhi,

bahkan di sebagian sekolah hal itu tidak mungkin dilakukan. Sementara bagi

guru yang ingin mengajar di sekolah lain untuk memenuhi jam mengajar tidak

mudah dilakukan, mengingat kesulitan menemukan sekolah yang lowong mata

pelajaran Iinier tersebut. Apalagi kalau di daerah terpencil, hal tersebut tidak

akan mudah terpenuhi karena terbatasnya jumlah sekolah.

Menurut guru, ketentuan mengajar 24 jamjminggu sangat menyulitkan karena

guru harus mencari-cari jam pelajaran di sekolah lain. Hal tersebut sangat

menyedihkan bahkan diakui sendiri oleh seorang guru di Kabupaten Malang

yang terang-terangan mengakui demi untuk memenuhi 24 jamjminggu harus

"kongkalingkong" dengan Kepala Sekolah lain hanya untuk mendapatkan SK

mengajar di sekolah tersebut. Tindakan ini, dilakukan juga oleh guru di Provinsi

Riau, Provinsi Jawa Tengah yaitu sibuk mencari jam pelajaran ke sekolah lain.

Akibatnya guru tidak konsentrasi meningkatkan kemampuannya, tetapi dengan
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berbagai eara meneari kesempatan untuk memenuhi target 24 jam mengajar

seminggu.

Guru mengusulkan bilamana ketentuan 24 jamjminggu untuk mata pelajaran

Iinier tersebut tidak dapat dipenuhi, maka diberikan kesempatan untuk

mengajar pada mata pelajaran lain yang sesuai dengan kemampuan guru

bersangkutan.

Disamping itu, guru juga mengusulkan agar ketentuan jam mengajar

24jminggu dirubahjditurunkan menjadi 18 jam pelajaranjminggu. Hal ini

disebabkan karena guru tidak hanya bertugas mengajar, melainkan mereka

juga harus mendidik, membimbing dan membina para siswanya, sehingga ada

kesempatan bagi guru mengalokasikan waktu untuk mendidik, membimbing

dan membina para siswanya tersebut. Bahkan seeara ekplisit guru mengakui,

"kami ini dipaksa oleh sistem untuk menipu, sebenarnya guru mengajar tidak

sampai 24 jam pelajaran, karena sebagai syarat untuk memenuhi tuntutan

persyaratan pencairan tunjangan sertifikas~ maka akhirnya segala cara

dilakukan."

e. Pembayaran Tunjangan Tidak Penuh dan Pengajuan Impasing

Kendala lain yang dialami dalam pembayaran tunjangan prafesi di tahun 2010

dan 2011 adalah tidak dibayarkannya seeara penuh untuk 12 bulan. Rata-rata

masih terdapat kekurangan pembayaran selama 1-2 bulan, hal itu dilaporkan

oleh hampir seluruh guru. Sehingga guru menuntut dan mengharapkan agar

pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta

Kementerian Agama dapat membayarkan kekurangan pembayaran tunjangan.

Tim Ombudsman telah pula meminta penjelasanjklarifikasi dari jajaran

Kementerian Keuangan mengenai kekurangan pembayaran tunjangan dan

memperoleh informasikan bahwa Kementerian Keuangan telah mentransfer

tunjangan sertifikasi tahun 2010 dan 2011 penuh untuk 12 bulan.

Dalam praktek di lapangan pemberian tunjangan sertifikasi diberikan

bervariasi, ada yang diberikan 3 (tiga) bulan sekali, ada yang 6 (enam) bulan

sekali dan ada juga yang dibayarkan 1 (satu) tahun sekali bahkan 2 (dua)

tahun sekali. Seharusnya pembayaran tunjangan profesi guru dapat dibayarkan
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tepat waktu dan tepat jumlah serta dapat dibayarkan setiap bulannya

bersamaan gaji atau paling tidak di tiap akhir bulan berjalan. Saat ini

Kementerian Keuangan sedang mengupayakan pembayaran tunjangan

dilakukan secara reguler per 3 (bulan) dan belum dapat dilakukan pembayaran

per bulan, mengingat jumlah guru serta keterbatasan keuangan negara.

Guru swasta juga melaporkan tentang tidak diterimanya tunjangan profesi

sebesar 1 (satu) kali gaji pokok seperti yang diterima oleh guru PNS, sehingga

mengajukan impassing/penyesuaian untuk memperoleh hak yang sama dengan

guru PNS. Sampai dengan waktu pelaksanaan investigasi oleh Tim Ombudsman

diperoleh data bahwa guru swasta baru mendapatkan tunjangan sebesar

Rp. 1.500.000,-/bulan. Guru swasta melaporkan SK Impassing yang diajukan

kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat lambat, rumit serta

bertele-tele. Bahkan sampai diurus sendiri dengan cara datang ke Kantor

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta itupun belum juga

terselesaikan. Sebagai gambaran bahwa guru swasta sudah mengajukan

impassing selama dua tahun, namun belum memperoleh persetujuan dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini semakin menunjukan

birokratisasi impassing sangat menghambat dan merugikan guru swasta.

D. Pembinaan Profesi Guru Pasca Sertifikasi

Pengertian Pembinaan Profesi Guru

Yang dimaksud dengan pembinaan profesi guru adalah : tindakan dan kegiatan yang

dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik guna memiliki latar belakang

pendidikan keguruan yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan

yang diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu.

Dari hasil temuan Tim Ombudsman dapat disimpulkan bahwa pembinaan sebagaimana

yang ada pada definisi "pembinaan" di atas belum dipikirkan secara serius oleh para

pemangku kepentingan, khususnya bagi para guru yang sudah lulus sertifikasi,

sehingga dampak dan perubahan kualitatif dalam proses belajar mengajar di kelas yang

berdampak bagi siswa didik juga belum bisa dipastikan peningkatan kualitasnya.
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Dalam kerangka dikeluarkannya kebijakan sertifikasi guru/pendidik, yang sesungguhnya

bertujuan meningkatkan kualitas guru dan mutu pendidikan. Untuk mengetahui sejauh
mana upaya ini berhasil, maka perlu dilakukan suatu proses asesmen dan investigasi

yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembinaan profesionalisme guru

pasca sertifikasi guru dalam jabatan dan model pembinaannya. Hasil investigasi yang

dilakukan sejauh ini dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber menunjukkan

bahwa kompetensi guru yang dinilai tinggi adalah :

a. Pertama, kompetensi paedagogik, meliputi : (1) menguasai teori belajar dan prinsip

prinsip pembelajaran yang mendidik, (2) mengembangkan kurikulum yang terkait

dengan mata pelajaran yang diampu, dan (3) menyelenggarakan pembelajaran

yang mendidik.

b. Kedua, kompetensi kepribadian, meliputi: menghargai peserta didik tanpa

membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah, asal, dan gender.

c. Ketiga, kompetensi sosial, meliputi: beradaptasi dengan Iingkungan tempat bekerja

dalam rangka meningkatkan efektifitas sebagai pendidik.

d. Keempat, kompetensi profesional, meliputi: (1) menguasai standar kompetensi dan

kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, dan (2) mengembangkan materi

pembelajaran yang diampu secara kreatif.

Sedangkan kompetensi guru yang penilaiannya rendah adalah :

a. Pertama, kompetensi paedagogik, meliputi: memfasilitasi pengembangan potensi

anak didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

b. Kedua, kompetensi kepribadian, meliputi: bekerja mandiri secara profesional.

c. Ketiga, kompetensi sosial, meliputi: berkomunikasi dengan teman sejawat dan

komunitas ilmiah secara santun, empatik, dan efektif.

d. Keempat, kompetensi profesional: (1) mengembangkan keprofesionalan secara

berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan (2) memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri (Ngabiyanto;

2011).

Tugas guru sebagai pengajar dijabarkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menyebutkan sebagai berikut :

(1) ''Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok : merencanakan pembelajaran,

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran; dan membimbing dan

melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada

pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru'~
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(2) "Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi

24 (dua pu!uh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat pu!uh) jam
tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang

memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah'~

Selanjutnya beban kerja guru harus memenuhi 24 jam/minggu sebagaimana diatur di

dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut yang berbunyi: "Guru yang tidak

dapat memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam

tatap muka dan tidak mendapatkan pengecua/ian dari Menter~ dihi/angkan haknya

untuk mendapat tunjangan profes~ tunjangan fungsianal atau subsidi tunjangan

fungsianal dan maslahat tambahan".

Belum adanya mekanisme sistem "Resertifikasi" atau semacam evaluasi reguler dan

sejenisnya, sehingga apakah guru yang telah tersertifikasi dan telah berlangsung

beberapa waktu masih "Iayak" untuk tetap mengajar atau tidak. Sebagaimana yang

telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa dalam masa awal proses pelaksanaan

sertifikasi ini tampaknya sistem pendataan belum terbangun dengan baik. Untuk itu,

diperlukan sistem pendataan yang akurat, mudah diakses dan mudah di-update.

Oleh karena itu, sistem pendataan ini perlu disusun di tingkat daerah (Sekolah, Dinas

Kabupaten/Kota, LPMP dan LPTK), yang selanjutnya menjadi bangunan sistem

pendataan di tingkat pusat (Ditjen DIKTI dan PMPTK). Model asesmen dan investigasi

yang dikembangkan berdasarkan fokus yang telah ditentukan yaitu model pembinaan

guru pasca sertifikasi meliputi kompetensi profesional, kepribadian, pedagogik, dan

sosial. Pada tahap pertama akan menghasilkan model pembinaan guru pasca sertifikasi

untuk guru sekolah dasar dan pendidikan menengah pertama.

Dalam rangka Pembinaan tersebut, Tim Ombudsman berpendapat bahwa regulasi

dalam hal evaluasi terkait kemampuan guru menjadi guru/pendidik yang tersertifikasi

secara berjenjang dan terprogram harus dipersiapkan sejak sekarang. Meskipun

demikian, agar evaluasi yang dilakukan dan dilaksanakan terprogram tersebut tidak

menimbulkan resistensi, maka sebaiknya tidak secara langsung berimplikasi pada

penerimaan tunjangan sertifikasi guru sebagaimana yang sudah selama ini mereka

terima. Hal tersebut secara psikologis untuk menghindari

kekhawatiran/kerisauan/ketakutan dari guru/pendidik dalam merespon pelaksanaan
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evaluasi dimaksud di satu sisi, sedangkan di sisi lain ada kebutuhan bagi pemerintah

untuk melakukan pemetaan atas kemampuan kapasitas guru/pendidik yang sudah
tersertifikasi tersebut dalam rangka pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini

dan yang akan datang.

Oleh karena itu, evaluasi dalam rangka menjaga kualitas guru/pendidik tetap diperlukan

dalam waktu segera, disisi lain terjaminnya tunjangan sertifikasi yang menopang

kesejahteraan guru/pendidik yang tersertifikasi tidak bisa dikesampingkan, dengan

demikian rencana "pembinaan" tetap bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan tingkat

kesejahteraan guru/pendidik yang sudah lulus sertifikasi.

e. Penanganan Guru Yang Tidak Lulus Sertifikasi

Hasil temuan Tim Ombudsman memperoleh data bahwa masih banyak guru yang tidak

lulus sertifikasi. Beberapa alasan yang menjadi faktor penyebab ketidaklulusan guru

dalam mengikuti sertifikasi adalah :

1. Kurangnya Transparansi Hasil Ujian

LPTK selaku penyelenggara sertifikasi belum menyediakan secara lengkap dan

transparan pemberian informasi nilai hasil ujian bagi peserta yang tidak lulus

sertifikasi. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi peserta yang ingin melihat hasil

ujiannya, mengingat mekanisme tersebut tidak diatur secara eksplisit di dalam

peraturan perundang-undangan maupun petunjuk pelaksana serta petunjuk teknis

pelaksanaan sertifikasi guru.

2. Belum Adanya Mekanisme Pengajuan dan Penyelesaian keberatan

Disamping kurangnya transparansi, LPTK belum memiliki mekanisme pengajuan

dan penyelesaian keberatan bagi peserta sertifikasi yang tidak lulus ujian. Dalam

prakteknya guru yang tidak lulus ujian mengajukan keberatan kepada LPMP dan

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pada hal instansi dimaksud tidak mempunyai

kewenangan untuk menentukan lulus tidaknya peserta sertifikasi.

LPTK selaku penyelenggara sertifikasi hanya menjelaskan secara Iisan kepada guru

dan menunjukkan dokumen hasil ujian dan umumnya menyarankan kepada peserta

untuk mengikuti ujian ulang, hal ini dilakukan oleh LPTK bilamana terdapat peserta

yang mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan sertifikasi.
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3. Mekanisme ujian ulang

Terhadap peserta yang dinyatakan tidak lulus sertifikasi dan telah mengajukan
keberatan, akan tetapi ternyata tidak iulus, maka sesuai Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan diberikan kesempatan untuk mengulang. Oleh

karenanya LPTK membantu memberikan informasi tentang mekanisme ujian ulang

dan arahan bagi peserta untuk lebih menyiapkan diri untuk mengikuti ujian ulang.

Berdasarkan temuan Tim Ombudsman diketahui bahwa kebijakan ujian ulang

berubah ubah, sebagai contoh pada tahun 2010 ujian ulang dilaksanakan sebanyak

2 (dua) kali, sementara ditahun 2011 dilaksanakan hanya 1 (satu) kali, namun

kemudian kebijakan tersebut berubah lagi menjadi 2 (dua) kali di tahun 2012.

Dampak dari kebijakan ujian ulang yang berubah-ubah tersebut menimbulkan

ketidakpastian dan kecemburuan bagi peserta yang hanya diberikan kesempatan

mengikuti sertifikasi seiama 1 (satu) kali.

4. Ketidaksiapan LPTK

Beberapa perguruan tinggi selaku penyelenggara sertifikasi guru yang menjadi

obyek investigasi Ombudsman yaitu Universitas Negeri Riau, Universitas Islam

Sultan Syarif Kasim, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya,

Universitas Negeri Semarang dalam keterangannya menyatakan bahwa belum ada

mekanisme baku untuk menampung, menindaklanjuti dan menyelesaikan

laporanjpengaduan apabila ada guru peserta sertifikasi yang tidak lulus. Sementara

ini hanya inisiatif dari masing-masing LPTK yang sifatnya sporadis dan apa adanya,

melalui komunikasi dan berusaha memfasilitasi guru yang keberatan dan kecewa

karena tidak lulus ujian sertifikasi. Ketiadaan mekanisme penyelesaian penanganan

laporanjpengaduan ini, terutama dirasakan betul bagi guru yang tidak lulus ujian

tertulis PLPG 2011 di Unesa untuk bidang studi Biologi dan bidang studi Bahasa

Inggris di Universitas Negeri Malang. Implementasi Permendikbud, khususnya

pelaksananaan PLPG cukup variatif atau berbeda antara LPTK satu dengan LPTK

lain. Hal ini menjadi pertanyaan bagi peserta yang tidak lulus. PGRI

mempertanyakan bagaimana standarisasinya, pengawasannya, sehingga kemudian

ada dugaan bahwa LPTK menetapkan standar kelulusan yang menyulitkan guru.
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5. Prioritas bagi guru yang tidak luius sertifikasi dengan mempertimbangkan usia dan

masa kerja. Dari hasil temuan Tim Ombudsman memperoleh fakta bahwa guru
yang dari segi usia sudah lanjut atau yang memasuki masa pensiun biasanya kalah

bersaing dengan yang lebih muda, sementara dari masa kerja para guru tersebut

rata-rata lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu perlu ada upaya afirmasi atau

kebijakan tertentu dalam rangka memberikan prioritas bagi guru dimaksud.

Misalnya dalam hal prioritas mengikuti ujian ulang sertifikasi atau dispensasi lain

dengan mengingat usia serta masa kerja para guru tersebut.
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BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data temuan investigasi inisiatif oieh Tim Ombudsman terkait

penyelenggaraan sertifikasi guru, Ombudsman Republik Indonesia memperoleh

kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru yaitu

sejak awal pendaftaran calon peserta, penetapan peserta, penetapan kuota dan uji

kompetensi awal. Dalam hal pendaftaran calon peserta sertifikasi masih terdapat

berbagai kekurangan yaitu pendaftaran calon dengan menggunakan sistem online

masih belum menghasilkan data yang valid, karena tidak didukung dengan update

data calon peserta yang akurat.

Masih terdapat perbedaan sistem pendaftaran peserta sertifikasi guru antara

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan Kementerian Agama. Hal ini

disebabkan karena Kementerian Agama belum sepenuhnya menggunakan sistem

online, sehingga mengalami kesulitan dalam pendaftaran calon peserta. Khusus di

Kementerian Agama masih terdapat perbedaan perlakuan antara guru yang

mengajar di sekolah tertentu dengan guru yang mengajar pada sekolah umum,

termasuk perbedaan dari segi usia guru yang mengikuti sertifikasi.

Implementasi pelaksanaan sertifikasi guru model portofolio tidak diterapkan secara

konsisten, dalam hal penetapan peserta sertifikasi guru yang berusia 50 tahun ke

atas atau menjelang pensiun dan guru yang memiliki masa kerja lebih dari 20

tahun dengan calon peserta yang usia lebih muda dan masa kerja lebih sedikit.

Dalam penetapan peserta sertifikasi masih ditemukan praktek "pemberian uang"

(meskipun secara sukarela) dari guru sebagai calon peserta kepada petugas yang

mengurus pendaftaran dan pengusulan calon peserta. Hal ini diakibatkan karena

tidak adanya anggaran bagi petugas Dinas Pendidikan KabupatenjKota serta Kantor

Kementerian Agama KabupatenjKota dalam proses administrasi pendataan dan

penetapan calon peserta.
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Terkait dengan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru masih kurang dan belum

maksimal, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara instansi terkait
dan buku panduan pelaksanaan sertifikasi guru dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan yang setiap tahun berubah-ubah dan terlambat disampaikan ke

instansi pelaksana di daerah.

Jumlah kuota peserta sertifikasi dari tahun 2007 s.d tahun 2012 adalah 1.390.450

orang. Penetapan kuota tersebut diperkirakan tidak akan terpenuhi pada tahun

2014, mengingat jumlah guru di seluruh Indonesia sampai hari ini tercatat

2.925.676 orang. Ini menunjukkan bahwa jumlah guru yang belum disertifikasi

adalah 1.535.226 orang.

Kebijakan sertifikasi guru yang didahului dengan penerapan Uji Kompetensi Awal

(UKA) pada tahun 2012 merupakan penyimpanganjbertentangan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dan prakteknya memberatkan guru dan

dianggap kesan pemerintah sengaja mempersullt proses pelaksanaan sertifikasi

guru. Selain itu materi atau soal UKA yang sangat sulit sementara waktu ujiannya

sangat terbatas. Pelaksanaan UKA tanpa mempertimbangkan kondisi para guru

yang bertugas di daerah Terpencil, Termiskin dan Terluar (3T), serta guru yang

sudah berusia lanjut dan akan memasuki masa pensiun serta memiliki latar

belakang pendidikan di bawah persyaratan yang ditentukan.

Kebijakan pola sertifikasi guru dari awal pelaksanaan tahun 2006 sampai dengan

tahun 2012 setiap tahunnya mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan

ketidakpastian implementasi di lapangan, perubahan pola membutuhkan waktu

penyesuaian untuk memahami dan menerapkan peraturan yang baru dan waktu

untuk sosialisasi yang sangat terbatas sehingga berdampak pada pelaksanaan di

lapangan.

2. Penyelenggara sertifikasi kurang memperhatikan jadwal pelaksanaan PLPG yang

sangat padat dan materi ujian yang sulit, hal tersebut mempengaruhi fisik maupun

mental peserta sertifikasi dalam penyerapan materi dan pelaksanaan ujian.
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LPMP merupakan lembaga yang relatif dipercaya oleh guru untuk membantu

melaksanakan sertifikasi guru, akan tetapi LPMP tidak difungsikan secara optimal

padahal LPMP adalah lembaga strategis yang memiliki sumber daya manusia serta

sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik.

Tingkat kelulusan setiap LPTK berbeda-beda pada hal setiap LPTK memiliki

pedoman yang sama dalam pelaksanaan sertifikasi. Prosentase jumlah

ketidaklulusan tersebut dapat dilihat sebagai pertimbangan setiap LPTK untuk

menjaga kualitas kelulusan dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara

sertifikasi.

Koordinasi pelaksanaan sertifikasi guru dalam hal evaluasi dan penyelesaian

permasalahan secara komprehensif pada tingkat nasional yaitu antara Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama, termasuk antara pusat

dengan daerah belum efektif.

3. Pada tahap pembayaran tunjangan sertifikasi guru

Pada tahap pembayaran tunjangan sertifikasi guru, keterlambatan serta

ketidaksesuaian jumlah tunjangan yang dibayarkanjditransfer masih menjadi

keluhan rutin yang dialami oleh para guru penerima tunjangan sertifikasi. Hal ini

disebabkan tidak sinkronannya koordinasi dan regulasi diantara beberapa

Kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Agama dan Kementerian Keuangan.

Pembayaran tunjangan yang dilakukan melalui pemerintah kabupatenjkota selama

ini belum berjalan lancar, hal ini disebabkan karena transfer anggaran yang

terlambat dari pusat ke daerah dan pembayaran dari daerah kepada para guru

masih juga mengalami keterlambatan. Ketersediaan anggaran yang terbatas

menjadi alasan Kementerian Keuangan untuk mengambil kebijakan pembayaran

tunjangan guru secara berkala per triwulan dan belum bisa dilakukan setiap bulan

bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan para guru.

Keterlambatan pembayaran tunjangan bagl guru yang berada di Iingkungan

Kementerian Agama disebabkan antara lain karena keterlambatan penerbitan NRG

yang hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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Mekanisme impassing/penyesuaian pembayaran tunjangan khusus bagi guru

swasta belum berjalan, laporan!pengaduan mengenai impassing sampai saat ini
belum memperoleh penyelesaian yang memuaskan.

Administrasi Nomor Registrasi Guru sebagai salah satu persyaratan memperoleh

tunjangan bagi guru yang telah lulus sertifikasi masih memerlukan waktu yang

lama karena hanya dilakukan oleh satu kementerian yaitu Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan. Pada hal terdapat guru yang berada di Iingkungan Kementerian

Agama. Proses penerbitan NRG yang memakan waktu lama khususnya bagi guru di

Iingkungan Kementerian Agama bertentangan dengan prinsip-prinsip pelayanan

publik yang baik.

4. Keberlanjutan program sertifikasi guru dan mekanisme penyampaian

laporan/pengaduan program sertifikasi guru pasca lulus ujian sertifikasi belum

secara sistematis direncanakan dan menjadi program baku oleh instansi

penyelenggara atau penanggung jawab sertifikasi guru daiam hal ini Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Hal ini penting dilakukan

dalam rangka meningkatkan mutu guru sebagaimana tujuan penyelenggaraan

sertifikasi guru.

LPTK yang ditunjuk selaku penyelenggara sertifikasi tidak memiliki standar baku

tentang penyiapan materi muatan lokal, standarisasi penilaian. Belum ada

mekanisme penyelesaian laporan/pengaduan bagi guru yang menyampaikan

keberatan atas penyelenggaraan sertifikasi guru pada semua instansi

penyelenggara baik dalam tahapan pendataan, pendaftaran peserta,

penyelenggaraan ujian maupun laporan/pengaduan mengenai ketidaklulusan.

Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai guru honorer yang telah

mengabdi sebagai guru dalam jangka waktu lama seperti telah mengabdi selama

10 tahun ke atas untuk memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi guru.

49



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Ombudsman Republik Indonesia memberikan
saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama RI dan Menteri

Keuangan RI untuk :

1. Melakukan perbaikan mekanisme dan prosedur sertifikasi guru yaitu sejak awal

pendaftaran calon peserta, penetapan peserta, penetapan kuota, pelaksanaan ujian

dan penentuan kelulusan, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam sistem

pendaftaran peserta sertifikasi guru antara Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dengan Kementerian Agama.

2. Menghentikan kebijakan pola/sistem sertifikasi guru yang berubah-ubah setiap

tahunnya dengan membuat peraturan yang bersifat definitif, sehingga memberikan

kepastian bagi peserta dan penyelenggara serta dalam rangka kebutuhan untuk

melakukan sosialisasi menjadi lebih longgar waktunya.

3. Melakukan perubahan pola penyelenggaraan dan pelaksanaan PLPG yang lebih

terencana dengan baik dan mempertimbangkan kondisi para guru, mengingat

selama ini yang dialami para peserta PLPG adalah ketersediaan waktu yang sangat

terbatas, padat dan materi ujian yang sulit, hal tersebut mempengaruhi fisik

maupun mental peserta sertifikasi dalam penyerapan materi dan pelaksanaan ujian.

4. Menerbitkan Regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi peserta

sertifikasi yang tidak luius ujian, dengan mempertimbangkan aspek transparansi

dan akuntabilitas, sehingga laporan/pengaduan yang terjadi dapat terselesaikan

secara baik dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Peiayanan Publik.

5. Menyederhanakan mekanisme pembayaran/transfer tunjangan profesi guru,

sehingga memberikan kepastian dalam hal waktu dan jumlah tunjangan yang

menjadi hak guru.
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6. Melakukan penguatan terhadap Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

dengan memberikan kewenangan dan anggaran yang memadai terkait
pelaksanaan sertifikasi guru, untuk memberdayakan LPMP dalam membantu

sosialisasi, verifikasi dan pengembanganjpembinaan profesi guru pasca sertifikasi.

7. Memberikan prioritas bagi guru yang akan memasuki usia pensiun (50 tahun ke

atas) dan telah mengabdi lebih dari 20 tahun untuk mendapatkan kesempatan

memperoleh sertifikat pendidik melalui mekanisme dan proses yang secara khusus

disiapkan.

8. Menyederhanakan persyaratan dan prosedur impassing bagi guru non PNS,

sehingga setiap guru non PNS yang sudah lulus ujian sertifikasi memiliki hak dan

kesempatan yang sama untuk mendapatkan tunjangan profesi yang disetarakan

dengan guru PNS.

9. Menyediakan anggaran yang memadai bagi penyelenggara khususnya pegawai di

Iingkungan Dinas Pendidikan KabupatenjKota dan Kantor Kementerian Agama

KabupatenjKota yang melakukan pekerjaan teknis administratif sertifikasi guru

(memasukkan data dan verifikasi berkas calon peserta sertifikasi). Hal ini untuk

menghindari praktek "KKN" dan tidak menyulitkan peserta dan petugas di lapangan

dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan di daerah masing-masing.

10. Memperbanyak kuota peserta pada tahun 2013 dan 2014 agar target sertifikasi

untuk semua guru pada tahun 2014 (vide Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 14

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) dapat tercapai, serta menyiapkan program

pembinaan yang berkesinambungan pasca lulus sertifikasi sehingga guru memiliki

kemampuan yang dapat diandalkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

11. Melakukan standardisasi dan pengawasan bagi LPTK penyelenggara sertifikasi agar

dapat memenuhi target kelulusan dan mutu lulusan sesuai yang diharapkan,

sehingga tidak ada kesenjangan antara LPTK Negeri dengan LPTK Swasta

sebagaimana yang selama ini terjadi.
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12. Menyederhanakan dan mengurangi jam mengajar bagi guru yang telah lulus

sertifikasi sebagai persyaratan memperoleh tunjangan menjadi kurang dari 24 jam

perminggu, agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan jabatan

"perilaku KKN" dalam rangka memenuhi target waktu mengajar, sehingga dapat

terjadi keseimbangan bagi seorang guru dalam mengajar, mendidik dan mengasuh.

13. Melakukan percepatan penerbitan NRG bagi guru di lingkungan Kementerian

Agama dengan cara mengembalikan kewenangan menerbitkan NRG kepada

Kementerian Agama. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian

Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

14. Menerbitkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengawal kinerja

guru yang telah bersertifikat pendidik secara sistemik, pragmatik dan regulatif dan

tersingkronisasi diantara beberapa Kementerian terkait dengan pelaksanaan

sertifikasi guru. Mengingat selama ini belum ada pengaturan secara khusus

mengenai hal ini. Diharapkan landasan legal formal tersebut dapat berpengaruh

terhadap kepangkatan dan penjenjangan karier guru.

15. Menghentikan pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) karena kebijakan yang baru

dilakukan tahun 2012 tersebut dalam pelaksanaannya menyulitkan guru dan tanpa

ada landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.

Jakarta, 30 Juli 2012
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