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ABSTRAK 

Tujuan penelitan ini adalah bertujuan  ingin mengkaji kebijakan PPG  merupakan 

solusi yang tepat dari sebuah kebijakan yang diambil para pemangku pendidikan di 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Penelitian ini mengkaji manfaat dari pelatihan 

PPG. Metode penelitian ini menggunakan analisis Kebijakan. Peraturan kebijakan PPG 

ini dicoba dikaji dengan mengkaitkan  6 persoalan keguruan yang diperoleh dari hasil 

wawancara Tim Dosen Pembentukan Program PPG di UPI Kampus Sumedang sebagai 

berikut, 1. Permasalahan dan Isu Strategis Kualifikasi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, 2. Permasalahan dan Isu Strategis Sertifikasi-Kompetensi Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan, 3. Permasalahan dan Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 4. Permasalahan dan Isu Strategis Penghargaan dan 

Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5. Permasalahan Kebutuhan dan 

Penempatan. 6. Permasalahan dan Isu Strategis Pengembangan Profesi Guru.  

 

Kata Kunci : Kebijakan PPG, persoalan kegurauan, mutu guru 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to examine PPG policy is the right solution of a policy taken 

by the education stakeholders in the Ministry of Education and Culture. This study is reviewing 

for the benefits of PPG training. This research method use policy analysis. This PPG policy 

regulation is examined by linking 6 teacher problems generated from interviews by the Lecturer 

Team of PPG Program Formation at UPI Sumedang Campus as follows, 1. Problems and 

Strategic Issues of Teachers and Educators Qualifications, 2. Problems and Strategic Issues of 

Educator's Certifications and Education Personnel, 3. Problems and Strategic Issues to Improve 

the Welfare of Educators and Education Personnel, 4. Problems and Strategic Issues of the 

Awards and Protection of Educators and Teachers, 5. Problems of Needs and Placements. 6. 

Problems and Strategic Issues of Teacher Professional Development. 

 

Keyword:  PPG policy, matters of confusion, teacher quality 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia semenjak tahun 2013 mulai bangkit membenahi sistem pendidikan. Bukti 

yang terlihat adalah sertifikasi guru yang bertujuan menjadikan guru yang profesional dan 

meningkatkan kesejahteraan guru namun  hasil dari survei , terlihat bahwa Indonesia 

memiliki daya saing yang rendah, urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei 

oleh Political dan Economic Risk Consultant (PERC), Indonesia hanya berpredikat 
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sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Kualitas 

pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang Depdiknas bahwa 

dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat 

pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di 

Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam 

kategori The Middle Years Program (MYP). Dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh 

sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program 

(DP). Makna dari data-data itu adalah terdapat masalah yang mendasar dalam pendidikan 

di Indonesia, yaitu paradigma yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem 

pendidikan (http://litbang.kemdikbud.go.id/ (diakses pada tanggal 3 Februari 2016)) 

 Survei profesional guru  yang dilakukan Balitbang Depdiknas menunjukkan 

Persentase guru menurut kelayakan mengajar di berbagai satuan pendidikan sebagai 

berikut: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), 

untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 

64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% 

(swasta). Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan 

pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai 

cermin kualitas pendidikan (http://litbang.kemdikbud.go.id/ (diakses pada tanggal 3 Februari 

2016)) 

Dalam berbagai survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di 

Indonesia masih rendah. Hal itupun bisa dilihat oleh orang awam, bahwa pendidikan di 

Indonesia masih menyimpan berbagai permasalahan yang perlu secepatnya mendapatkan 

pemecahan masalah, karena dikhawatirkan akan terus mengakar dan semakin sulit untuk 

diatasi.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka dirumuskan sebuah tujuan penelitan  

sebagai berikut, 

Penelitian  ini bertujuan  ingin mengkaji apakah PPG merupakan solusi yang tepat dari 

sebuah kebijakan yang diambil para pemangku pendidikan di Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Penelitian ini bertujuan  untuk manfaat dari pelatihan PPG. 

Guru yang Ideal sebagai sentral pendidikan di Indonesia, harusnya memiliki 

kompetensi yang dibutuhkan, yaitu Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, 

Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional. Hal ini sesuai dengan PP No 19 Tahun 

http://litbang.kemdikbud.go.id/
http://litbang.kemdikbud.go.id/
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2005 yang diperbaharui dengan PP No 32 Tahun 2013 tentang SNP, didalamnya dijelaskan 

tentang Kompetensi Guru sebagai berikut: 

1. Kompetensi Pedagogik 

a) Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional dan intelektual; 

b) Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan 

yang diampu; 

c) Penguasaan akan teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik; 

d) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik; 

e) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik; 

f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki; 

g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; 

h) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; 

i) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran; 

2. Kompetensi Kepribadian 

a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan Kebudayaan Nasional 

Indonesia; 

b) Menampilkan sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta 

didik dan masyarakat; 

c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, dewasa, arif, dan wibawa; 

d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, 

dan rasa percaya diri. 

3. Kompetensi Sosial 

a) Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; 

b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan masyarakat; 

c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 

memiliki keragaman sosial budaya; 
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d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan 

tulisan atau bentuk lain. 

4. Kompetensi Profesional 

a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu; 

b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu; 

c) Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif; 

d) Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan 

reflektif; 

e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

Selain mempunyai kompetensi yang tertulis diatas, seorang calon guru juga harus 

memenuhi kriteria prasyarat menjadi seorang guru dalam hal pengalaman belajar. 

Contohnya sebagai calon guru SD, seseorang harus mengikuti program perkuliahan 

jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) jenjang S1 selama 4 tahun. 

Setelah menekuni materi di jurusan PGSD tentang pedagogika bagaimana cara 

mengajar dan ilmu-ilmu yang harus diberikan kepada siswa, sarjana PGSD harus 

mempunyai pengalaman yang cukup di lapangan untuk meraih menjadi predikat calon 

guru profesional. Ini sejalan dengan yang di kutip Soedijarto bahwa, “Para Sarjana 

Pendidikan/ Keguruan yang telah menyelesaikan S1 tersebut untuk mendapat sertifikat 

guru profesional diwajibkan bekerja sebagai asisten guru selama dua semester di sekolah 

yang terpilih. Setelah dua semester berpraktek sebagai guru sarjana pendidikan di uji 

kemampuan profesionalismenya untuk dapat memperoleh sertifikat guru profesional”. 

Soedijarto mengemukakan pandangannya bahwa  

“in my view to produce teachers with profesional competence, 

besides needs intesive and meaningfull learning experience, and practice on 

teaching learning process, but also needs the socialization processes of 

attitudes, value, and competence. for teaching education program needs, not 

only academic training to master diciplines of knowledge as the content of 

learning material for the learner but more importantly are profesional 

learning and profesionality development education. for pre-service teacher 

education institute at least should have special teacher candidate dormitory 

and school for teaching practice as well as for learning how children learn 

in concrete teaching learning process. these two condition have been  

absence in indonesian teacher education system since 1960. 
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Untuk saat ini pemerintah menyediakan kesempatan bagi mahasiswa Sarjana PGSD 

untuk mengabdikan dirinya di SM3T atau Indonesia Mengajar. Akan tetapi program ini 

terdapat penyeleksian bagi calon peserta yang ingin mengikutinya. Akan tetapi ada isu bahwa 

Sarjana yang lolos PNS wajib mengabdikan dirinya untuk ditempatkan 3T selama 2 tahun, 

yang nantinya setelah menyelesaikan pengabdian tersebut maka guru tersebut mendapatkan 

sertifikat keprofesionalismean guru, yang nantinya guru tersebut dapat mengikuti program 

PPG gratis yang didanai oleh pemerintah. 

Kedepannya calon guru dipersiapkan sesudah menyelesaikan sarjana pendidikan wajib 

mengikuti program PPG yang mana nantinya sebagai syarat melamar menjadi calon PNS. 

Dengan system baru rekrutmen guru ini maka pemerintah akan memetakan kebutuhan guru 

secara nasional. Kemudian kemenristekdikti melalui kampus lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan (LPTK) membuka seleksi peserta PPG ini disesuaikan dengan kebutuhan 

nasional. 

Penyelenggaraan Program PPG Sebagai Strategi Pengembangan Profesionalisme Guru 

1. Pengertian Pendidikan Profesi Guru 

Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang 

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 

Program Pendidikan Profesi Guru sendiri merupakan program pendidikan yang 

diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1 non-kependidikan 

yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh 

sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik 

profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah. 

2. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru, 

Landasan penyelenggaraan PPG sendiri, antara lain: 

a) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

b) PP No. 19 Tahun 2003 perubahan PP No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan 

Nasional; 

c) PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru; 

d) Permendiknas No. 8 Tahun 2009 perubahan Permendikbud No. 87 Tahun 2013 

tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. 

e) Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru 
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Tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru, antara lain: 

1. Untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan menilai pembelajaran; 

2. Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan 

peserta didik; 

3. Mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkala dan 

berkelanjutan. 

4. Kurikulum Pendidikan Profesi Guru 

Struktur kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat 

pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman 

sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), dan program pengayaan bidang studi dan 

atau pedagogi. 

Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat 

pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan 

langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus 

untuk kegiatan tersebut. Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program 

pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. 

 

Pendidikan Profesi Guru 

Kondisi pendidikan Indonesia saat ini, guru masih belum secara profesional 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mutu pendidikan masih rendah, hal ini juga 

karena mutu guru sendiri masih rendah. Memang bukan sepenuhnya salah guru, tapi guru dan 

pengajar adalah titik sentral pendidikan. Bila kualitas guru bisa dinaikkan maka kualitas 

pendidikan juga bisa meningkat. Maka dari itu, perlu diadakan sertifikasi yang secara efektif 

dapat menjadikan guru-guru di Indonesia lebih profesional. Menurut UU No 14 tahun 2005 

bahwa prospek profesi guru adalah profesional, terlindungi dan sejahtera. UU Guru juga 

memberi perlindungan hukum, termasuk perlindungan profesi, kesejahteraan, jaminan sosial, 

hak dan kewajiban. Guru memiliki klasifikasi, kualifikasi akademik, kompetensi, dan 

sertifikasi. Guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik. Menurut kebijakan, guru profesional memiliki 
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panggilan jiwa dan idealisme, mampu meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kualifikasi 

akademik, memiliki kompetensi sesuai tugasnya, tanggung jawab profesional, penghasilan 

sesuai prestasi, mampu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan, jaminan 

perlindungan hukum dan memiliki organisasi profesi. 

Dalam upaya mewujudkan Guru Profesional, ada beberapa poin yang perlu 

diperhatikan, antara lain: 

1. Konsistensi kepada standarisasi profesi Guru sebagaimana yang diamanatkan dalam 

peraturan perundang-undangan dengan segala konsekuensinya. 

2. Mewujudkan pembinaan profesi Guru sebagai siklus yang berkesinambungan dan saling 

mendukung (mulai dari pra-jabatan, proses rekruitmen dan pembinaan Guru dalam 

jabatan) 

3. Melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan Guru sesuai dengan 

karakteristiknya. 

4. Mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara Guru, Pemerintah, LPTK dan 

Organisasi Profesi. 

Dalam mewujudkan Guru yang Profesional, masing-masing pihak memiliki peran, 

antara lain: 

1. Peran LPTK, menjadi “kawah candradimuka” bagi pendidikan calon Guru yang 

paripurna; proses rekruitmen yang selektif; banyak memberikan porsi praktek, baik 

untuk membangun etika profesi maupun ketrampilan lain; mengembangkan berbagai 

inovasi untuk memperkaya kemampuan dan membangun pribadi calon Guru; berperan 

sebagai lembaga penguatan kinerja; membangun kerjasama dan sinergitas peran dengan 

unsur/stakeholder terkait; 

2. Peran Guru, penghayatan profesi. Guru adalah profesi pilihan dan bukan profesi 

alternatif dengan segala konsekuensinya; pengembangan profesi sebagai bagian integral 

yang dilaksanakan secara inheren dengan pelaksanaan TUPOKSI Guru, dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme dan bukan kenaikan pangkat semata; secara konsisten 

dan konsekuen, berupaya membangun pribadi sebagai penyandang jabatan profesi yang 

kompeten; 

3. Peran Pemerintah, pembenahan manajemen dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan 

Guru secara lebih tepat; konsistensi pelaksaan reward and punishment; mempersiapkan 

berbagai instrumen yang diperlukan; fasilitasi peningkatan kompetensi (revitalisasi 

KKG/MKKS/MGMP, kegiatan bintek teknis yang komprehensif, penyediaan media ilmiah, 
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wahana kompetisi, kelompok-kelompok pengembangan profesi, mengembangkan profesi 

secara inheren-adaptif dan kontinyu). 

Sebagai pelaksanaan nyata dari upaya-upaya dan peran-peran diatas, maka akan 

dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh LPTK yang diberi 

mandat untuk melaksanakannya. Dalam proses pelaksanaannya, PPG diikuti oleh lulusan S1 

Kependidikan maupun S1 non-Kependidikan (sudah menempuh 144-160 sks) yang memiliki 

minat dan bakat untuk menjadi Guru, mereka akan menempuh 1 (satu) tahun atau lebih 

Pendidikan tambahan untuk bisa menjadi Guru Profesional (mendapatkan 18-20 sks untuk 

PGPAUD/PGSD dan 36-40 sks untuk PGSMTP-PGSMTA). Dari penjelasan itu, maka tidak 

dapat dikatakan bahwa PPG merupakan jalur pintas untuk menjadi guru profesional, 

melainkan jalur yang sangat sulit dan lama untuk ditempuh. Bahkan untuk bisa mengikuti 

PPG ini, calon pendaftar juga diharapkan mengikuti SM-3T yaitu Sarjana Mengajar di daerah 

Terpencil, Terluar, dan Terdepan dari wilayah Republik Indonesia. Setelah lulus dari PPG, 

maka mereka akan mendapat gelar Gr. dan baru bisa menjadi CPNS. PPG ini juga dibagi 

menjadi dua, yaitu Pendidikan pra-jabatan dan Pendidikan dalam jabatan. Jumlah calon guru 

yang mengikuti PPG ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan(supply and demand). 

 

Ketentuan-Ketentuan Dalam Penyelenggaraan PPG 

Ketentuan-ketentuan dalam PPG antara lain, sebagai berikut: 

1. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri; 

2.Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi yang 

dilakukan secara objektif dan komprehensif, penetapan LPTK sebagai penyelenggara program 

PPG oleh Menteri berlaku untuk kurun waktu 3 tahun, LPTK penyelenggara program PPG 

dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal; 

3.Adapun beban belajar yang harus dipenuhi peserta PPG adalah, sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Beban Belajar Peserta PPG 
Jenjang Lulusan 

Kependidikan Non-Kependidikan 

TK/RA/PAUD 18-20 SKS 36-40 SKS 

SD/MI/SDLB 18-20 SKS 36-40 SKS 

SMP 36-40 SKS 36-40 SKS 

SMA 36-40 SKS 36-40 SKS 
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4.  Ada pula beberapa materi kuliah yang wajib diikuti, antara lain: 

 Matrikulasi, yaitu sejumlah mata kuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG 

yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang 

studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG; 

 Pengayaan Bidang Studi, yaitu kegiatan pemantapan penguasaan materi bidang studi 

yang dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatan PPG; 

 Pedagogik Khusus Bidang Studi (Subject Spesific Pedagogy), yaitu kegiatan yang 

memberikan pengalaman kepada calon guru untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran yang komprehensif, mencakup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), bahan ajar, media pembelajaran, evaluasi, dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

5. Bidang Keahlian yang ditempuh peserta didik pada program PPG harus sesuai dengan 

jenjang pendidikan serta mata pelajaran yang akan diampu; 

6. Kualifikasi Akademik calon peserta didik program PPG sebagai berikut: 

 S1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh; 

 S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan 

ditempuh; 

 S1 Non-kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan 

ditempuh; 

 S1 Non-kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan 

ditempuh; 

 S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD. 

 Calon peserta program PPG yang memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud 

pada poin b sampai dengan poin e harus mengikuti dan lulus matrikulasi. 

7. Seleksi peserta PPG: 

 Seleksi penerimaan peserta didik program PPG dilakukan oleh LPTK penyelenggara; 

 Hasil seleksi sebagaimana dimaksud diatas, dilaporkan oleh LPTK penyelenggara 

kepada Direktur Jendral. 

8. Kuota Peserta PPG: 

 Kuota peserta didik program PPG secara nasional ditetapkan Menteri; 

 Menteri dapat menugaskan kepada Direktur Jendral untuk atas nama Menteri 

menetapkan kuota peserta didik; 

 LPTK dilarang menerima peserta didik program PPG diluar ketentuan; 
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 Peserta didik program PPG diberi nomor induk mahasiswa oleh LPTK dan dilaporkan 

kepada Direktur Jendral. 

9. Uji Kompetensi: 

 Uji Kompetensi dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara bekerja sama dengan 

orgranisasi profesi; 

 Ujii Kompetensi dilaksanakan di akhir program PPG; 

 Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan 

LPTK. 

10. Dosen PPG: 

 Dosen pada program PPG memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan 

program Magister (S2), dan paling sedikit salah satu strata pendidikan setiap dosen 

berlatar belakang bidang kependidikan sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian 

yang diajarkannya; 

 Dosen pada program PPG kejuruan selain memiliki kualifikasi paling rendah lulusan 

program Magister (S2), dan paling sedikit salah satu strata pendidikan setiap dosen 

berlatar belakang bidang kependidikan, serta diutamakan yang memiliki sertifikat 

keahlian sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkannya. 

11. Sebutan profesional lulusan program PPG adalah guru yang penggunaan dalam bentuk 

singkatan Gr ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang 

bersangkutan. 

 

METODE 

 Pada penelitian ini metoden penelitian  yang digunakan adalah metode kualitiatif . 

Adapaun  sample yang digunakan adalah keputusan pemerintah yang ditunagkan dalam 

Permendiknas No. 8 Tahun 2009 perubahan Permendikbud No. 87 Tahun 2013 tentang 

Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.  Adapun teknik pengolahan datanya adalah 

menggunakan anlisis kebijakan.  Analisis kebijakan menurut Danim adalah salah satu subjek 

yang terlibat  dalam perumusan kebijakan. Danim
1

 juga mengatakan bahwa Kebijakan 

sebagai field study  lebih menekankan  pada apa yang benar-benar dikerjakan daripada apa 

yang diusulkan atau dikehendaki, dengan mengedepankan kedudukan aktor  di dalamnya. 

Aktor didalam makna ini  bisa berupa orang  atau badan  hukum yang bekerja  untuk 

mencapai  tujuan dengan tindakan tertentu. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian  ini bertujuan  ingin mengkaji apakah PPG merupakan solusi yang tepat dari 

sebuah kebijakan yang diambil para pemangku pendidikan di Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan.  Dibawah ini mengakaji kebijakan dan menilai apakah isi dari PPG itu sudah 

menjawab persoalan-persoalan guru dilapangan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 

Tim Dosen Pembentukan Program PPG di UPI Kampus Sumedang sebagaio berikut 

pembahasannya, 

1. Permasalahan dan Isu Strategis Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD, 

sebagai berikut:  

 Masih besarnya jumlah guru yang belum berkualifikasi S1; 

 Keterbatasan dana pemerintah serta belum adanya mekanisme pemberian subsidi 

kualifikasi yang efektif; 

 Belum terwujudnya pemetaan guru untuk keperluan “pengendalian” pemilihan jurusan 

dalam peningkatan kualifikasi; 

 Proses peningkatan kualifikasi belum sepenuhnya mendukung peningkatan kompetensi; 

 Belum dapat dipenuhinya kualifikasi S1 dari lulusan LPTK untuk jurusan tertentu 

(sosiologi, antropologi); 

 Rekruitmen guru di daerah (terutama sekolah swasta) belum semua memenuhi standar 

kualifikasi yang ditentukan; 

 Belum terwujudnya mekanisme sharing budged antar tataran birokrasi pendidikan untuk 

peningkatan kualifikasi. 

Berdasarkan permasalahan diatas pemerintah memberikan prasyarat bagi peserta PPG 

sebagai berikut, 

Pengertian Pendidikan Profesi Guru 

Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang 

mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 

Program Pendidikan Profesi Guru sendiri merupakan program pendidikan yang 

diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1 non-kependidikan 

yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh 

sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik 

profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah. 

Jadi hanya guru SD non kependidikan yang boleh mengikuti PPG ini. Sedangkan guru 

yang sudah memiliki gelas S1 PGSD tidak perlu mngikuti PPG. 
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2. Permasalahan dan Isu Strategis Sertifikasi-Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

SD, sebagai berikut: 

a) Terbatasnya dana-kuota sertifikasi untuk memenuhi target selesai 2015; 

b) Beberapa mata pelajaran tertentu masih terjadi mismatch; 

c) Tingkat ketercukupan guru produktif SMK masih rendah; 

d) Belum ada formulasi monev guru pasca sertifikasi; 

e) Persebaran guru belum merata (keperluan perhitungan beban kerja); 

f) Sertifikasi belum mampu menjamin peningkatan kompetensi guru; 

g) Masih banyak jumlah guru yang belum tersertifikasi. 

 

 Pemerintah telah melakukan sebuah peraturan yang menagtur  tentang sertifikasi guru 

setelah setelah berakhirnya program PLPG menjadi PPG, sebagai berikut Landasan Hukum 

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru, 

Landasan penyelenggaraan PPG sendiri, antara lain: 

a) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

b) PP No. 19 Tahun 2003 perubahan PP No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan 

Nasional; 

c) PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru; 

d) Permendiknas No. 8 Tahun 2009 perubahan Permendikbud No. 87 Tahun 2013 tentang 

Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. 

e) Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru 

Tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru, antara lain: 

 Untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan menilai pembelajaran; 

 Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan 

peserta didik; 

 Mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkala dan 

berkelanjutan. 

 Kurikulum Pendidikan Profesi Guru 

3.  Permasalahan dan Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan SD, sebagai berikut; 
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 Masih adanya sejumlah PTK yang belum memperoleh jaminan kesejahteraan dengan 

layak; 

 Keterbatasan dukungan dana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan PTK; 

 Belum terselenggara formulasi peningkatan kesejahteraan PTK yang sinkron antara 

pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 

 Perbedaan kebijakan tiap daerah mengenai kesejahteraan guru; 

 

4. Permasalahan dan Isu Strategis Penghargaan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan SD, sebagai berikut: 

 Belum optimalnya penegakan etika profesi guru. 

 Belum optimalnya komitmen terhadap pentingnya penghargaan dan perlindungan 

profesi guru; 

 Belum ada formulasi yang baik terhadap sistem atau mekanisme penghargaan dan 

perlindungan profesi guru; 

 Belum optimalnya peran organisasi profesi guru; 

  Kebijakan perlindungan, penghargaan  dan dan peningkatan kesejahteraan guru 

berdasarkan  permasalhan 3 dan 4 diatas telah dibuat sebuah kebijakan PPG dari pemerintah 

sebagai berikut,  

 Peran Guru, penghayatan profesi. Guru adalah profesi pilihan dan bukan profesi 

alternatif dengan segala konsekuensinya; pengembangan profesi sebagai bagian integral 

yang dilaksanakan secara inheren dengan pelaksanaan TUPOKSI Guru, dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme dan bukan kenaikan pangkat semata; secara konsisten 

dan konsekuen, berupaya membangun pribadi sebagai penyandang jabatan profesi yang 

kompeten; 

 Peran Pemerintah, pembenahan manajemen dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan 

Guru secara lebih tepat; konsistensi pelaksaan reward and punishment; mempersiapkan 

berbagai instrumen yang diperlukan; fasilitasi peningkatan kompetensi (revitalisasi 

KKG/MKKS/MGMP, kegiatan bintek teknis yang komprehensif, penyediaan media 

ilmiah, wahana kompetisi, kelompok-kelompok pengembangan profesi, 

mengembangkan profesi secara inheren-adaptif dan kontinyu). 

5. Permasalahan Kebutuhan dan Penempatan guru SD 

  Belum tersedia data based berbasis satuan pendidikan yang valid; 
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  Persebaran PTK belum merata; 

  Kesulitan mutasi guru antar Kota/Kabupaten/Provinsi; 

  Perbedaan kebijakan tiap daerah dalam upaya pemerataan PTK. 

Dalam mewujudkan Guru yang Profesional, masing-masing pihak memiliki peran, 

antara lain: Peran LPTK, menjadi “kawah candradimuka” bagi pendidikan calon Guru SD 

yang paripurna; proses rekruitmen yang selektif; banyak memberikan porsi praktek, baik 

untuk membangun etika profesi maupun ketrampilan lain; mengembangkan berbagai inovasi 

untuk memperkaya kemampuan dan membangun pribadi calon Guru; berperan sebagai 

lembaga penguatan kinerja; membangun kerjasama dan sinergitas peran dengan 

unsur/stakeholder terkait; 

Sebagai pelaksanaan nyata dari upaya-upaya dan peran-peran diatas, maka akan 

dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh LPTK yang diberi 

mandat untuk melaksanakannya. Dalam proses pelaksanaannya, PPG diikuti oleh lulusan S1 

Kependidikan maupun S1 non-Kependidikan (sudah menempuh 144-160 sks) yang memiliki 

minat dan bakat untuk menjadi Guru SD, mereka akan menempuh 1 (satu) tahun atau lebih 

Pendidikan tambahan untuk bisa menjadi Guru Profesional (mendapatkan 18-20 sks untuk 

PGPAUD/PGSD dan 36-40 sks untuk PGSMTP-PGSMTA). Dari penjelasan itu, maka tidak 

dapat dikatakan bahwa PPG merupakan jalur pintas untuk menjadi guru profesional, 

melainkan jalur yang sangat sulit dan lama untuk ditempuh. Bahkan untuk bisa mengikuti 

PPG ini, calon pendaftar juga diharapkan mengikuti SM-3T yaitu Sarjana Mengajar di 

daerah Terpencil, Terluar, dan Terdepan dari wilayah Republik Indonesia. Setelah lulus dari 

PPG, maka mereka akan mendapat gelar Gr. dan baru bisa menjadi CPNS. PPG ini juga 

dibagi menjadi dua, yaitu Pendidikan pra-jabatan dan Pendidikan dalam jabatan. Jumlah 

calon guru yang mengikuti PPG ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan(supply and 

demand). 

6. Permasalahan dan Isu Strategis Pengembangan Profesi Guru SD 

 Kesulitan pengembangan profesi, naik pangkat dari Gol IV/a ke atas; 

 Kenaikan pangkat belum sebanding dengan kenaikan kesejahteraan; 

 Pemalsuan PAK, berkembang sebagai fenomena gunung es; 

 Pada proses pendidikan prajabatan, calon guru belum dapat bekal pengetahuan dan 

ketrampilan yang memadai; 

 Dipersepsikan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri dan bahkan seolah-olah terlepas 

dari pelaksanaan  Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Guru; 
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 Belum ada upaya yang sifatnya sistemik untuk fasilitasi peningkatan kompetensi 

Guru, yang diperlukan untuk pengembangan profesi; 

 Pelaksanaan mekanisme reward dan punishment belum optimal; 

 Belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dan kewajiban bagi semua guru. 

Kualifikasi Akademik calon peserta didik program PPG sebagai berikut: 

 S1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan 

ditempuh; 

 S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang 

akan ditempuh; 

 S1 Non-kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang 

akan ditempuh; 

 S1 Non-kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan 

ditempuh; 

 S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD. 

 Calon peserta program PPG yang memiliki kualifikasi akademik sebagaimana 

dimaksud pada poin b sampai dengan poin e harus mengikuti dan lulus 

matrikulasi. 

Seleksi peserta PPG: 

 Seleksi penerimaan peserta didik program PPG dilakukan oleh LPTK 

penyelenggara; 

 Hasil seleksi sebagaimana dimaksud diatas, dilaporkan oleh LPTK 

penyelenggara kepada Direktur Jendral. 

Kuota Peserta PPG: 

 Kuota peserta didik program PPG secara nasional ditetapkan Menteri; 

 Menteri dapat menugaskan kepada Direktur Jendral untuk atas nama Menteri 

menetapkan kuota peserta didik; 

 LPTK dilarang menerima peserta didik program PPG diluar ketentuan; 

 Peserta didik program PPG diberi nomor induk mahasiswa oleh LPTK dan 

dilaporkan kepada Direktur Jendral. 

9. Uji Kompetensi: 

 Uji Kompetensi dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara bekerja sama dengan 

orgranisasi profesi; 

 Ujii Kompetensi dilaksanakan di akhir program PPG; 
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 Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan 

LPTK. 

 Sebutan profesional lulusan program PPG adalah guru yang penggunaan dalam 

bentuk singkatan Gr ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional 

yang bersangkutan. 

 

Manfaat-manfaat dari Penerapan PPG 

Kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bermanfaat untuk: 

1. Bagi Guru 

 Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner 

sehingga dapat memahami tentang keterkaitan ilmu dalam mengatasi permasalahan 

pendidikan yang ada di sekolah; 

 Menambah pengalaman dan penghayatan guru tentang proses pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah; 

 Mempertajam daya nalar dalam penelaahan perumusan dan pemecahan masalah 

pendidikan yang ada di sekolah; 

 Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berperan sebagai motivator, 

dinamisator, dan membentuk pemikiran sebagai problem solver dalam pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah 

Menemukan penyegaran serta ide-ide baru dalam proses belajar baik sistem pengajarannya 

maupun tugas-tugas kependidikan lainnya sehingga diharapkan model pembelajaran akan 

menjadi lebih baik. Selain itu, dengan adanya calon guru praktikan dapat memberikan 

warna baru walaupun dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga memungkinkan siswa 

mendapat masukan ataupun motivasi terutama yang berkaitan dengan pendidikan tinggi 

yang akan mereka tempuh/jalani pada masa-masa berikutnya. 

3. Bagi Masyarakat 

Tersedianya calon-calon pendidik yang memiliki kualitas yang baik akan menumbuhkan 

motivasi masyarakat untuk semakin mantap dan percaya bahwa dunia pendidikan mampu 

membeirkan pelayanan yang cukup memuaskan. Hal ini akan mendorong masyarakat 

untuk lebih turut aktif menggalakkan program wajib belajar yang dicanangkan oleh 

pemerintah. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian analisis kebijakan, terdapat banyaknya permasalahan yang 

muncul ketika program PPG disodorkan oleh pemerintah sebagai solusi untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia, ternyata masih ditemukan permasalahan yang harus diperbaiki 

sistem dan pelaksanaannya., berikut pemaparan permasalahan yang kami temukan. 

Rencana penyelenggaraan profesi guru muncul setelah diberlakukan UU Guru dan 

Dosen. Jadi, bisa dikatakan penyelenggaraan pendidikan profesi guru merupakan implikasi 

UU Guru dan Dosen. Dalam UU tersebut pasal 1 butir (1) UU Guru dan Dosen menyebutkan, 

guru adalah pendidik profesional. Sementara butir (4) menyebutkan, yang dimaksud 

profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

Meski untuk pendidikan profesi nonkeguruan penyelenggaraannya bukan merupakan hal 

baru, untuk pendidikan profesi guru ini adalah hal baru. Pemerintah telah berusaha untuk 

meningkatkan kualitas guru non pendidikan melalui pelatihan PPG. 

Persoalanpun banyak bermunculan salah satunya persoalan teknis akademis yang 

dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi adalah tenaga pengajar. Yang benar, 

tenaga pengajar pada pendidikan profesi adalah kaum profesional yang selain memiliki 

keahlian, kemahiran, dan kecakapan juga memiliki pengalaman praktis di bidangnya. Guru 

SD senior yang berprestasi kiranya lebih tepat diposisikan sebagai kaum profesional untuk 

mengajar pendidikan profesi guru SD. Namun, kriteria senioritas dan prestasi harus jelas dan 

terukur. Pada point-point peraturan kebijakan PPG telah diatur upaya pemerintah menjadikan 

guru senior SD maupun tidak senior SD menjadi guru profesional dengan mengukuti 

mekanisme dan syarat pelatihan PPG. 
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