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Mencetak Guru Berkualitas

Tantangan
Dunia Pendidikan

MANTAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Fuad Hassan ketika dimintai pendapatnya
tentang perkembangan pendidikan Indonesia

pernah berkata. “Jangan terlalu ribut soal kurikulum dan
sistemnya. Itu semua bukan apa-apa, justru pelaku-
pelakunya itulah yang lebih penting diperhatikan,”
Sebagai mantan Mentri Pendidikan beliau tentu sadar
betul bahwa kualitas gurulah yang justru menjadi
permasalahan pokok pendidikan dimana pun. Baik itu di
Indonesia, di Jepang, Finlandia, di AS, di manapun di
dunia ini kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas
gurunya, bukan oleh besarnya dana pendidikan dan juga
bukan oleh hebatnya fasilitas. Jika guru berkualitas baik
maka baik pula kualitas pendidikannya.

Contohnya adalah Finlandia, negara dengan kualitas
pendidikan terbaik di dunia, yang dengan serius menjaga
kualitas gurunya.

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

Dengan kualitas mahasiswa yang baik dan pendidikan
dan pelatihan guru yang berkualitas tinggi tak salah jika
kemudian mereka dapat menjadi guru-guru dengan
kualitas yang tinggi pula. Dengan kompetensi tersebut
mereka dengan mudah menggunakan metode kelas
apapun yang mereka suka, dengan kurikulum yang
mereka rancang sendiri, dan buku teks yang mereka pilih
sendiri. Tak ada permasalahan dengan kurikulum apa
pun yang mereka inginkan. Dengan koki yang hebat
bahan makanan seadanya bisa menjadi masakan yang
enak dan menarik sedangkan orang yang tidak bisa
memasak hanya akan merusak bahan makanan yang
sebaik apa pun.

Celakanya, meski kita tahu benar fakta dan kenyataan
tersebut tapi sampai saat ini belum ada usaha terobosan
dari Depdiknas untuk mengubah input kualitas mahasis-
wa yang akan menjadi guru kelak dan sekaligus meng-
ubah sistem pendidikan dan pelatihan guru yang ada di
LPTK-LPTK yang ada. Belum ada upaya terobosan untuk
menarik siswa-siswa lulusan terbaik untuk masuk ke
lembaga pendidikan tenaga keguruan dan belum ada
upaya brilian untuk mengubah LPTK yang ada menjadi
lembaga yang benar-benar mumpuni untuk mencetak
guru-guru terbaik. Bahkan memanfaatkan perguruan
tinggi terbaik di Indonesia agar dapat menjadi pemasok
tenaga guru saja tidak. Padahal mencetak guru-guru
berkualitas prima adalah tantangan dunia pendidikan
sepanjang masa tapi pemerintah belum serius melakukan
usaha menuju kesana. Sebetulnya semua mentri
pendidikan sadar belaka mengenai hal ini tapi tetap tak
ada satu pun upaya untuk menjadikan LPTK sebagai
lembaga bergengsi dimana hanya ’best brains’ yang bisa
masuk ke sana dan hanya dosen-dosen terbaik dengan
fasilitas terbaik pula yang akan mendidik mereka agar
mampu menjadi ’best teachers’.

Finlandia jelas telah melakukan ini dan mereka telah
memetik hasilnya.

Malaysia juga telah melakukan hal yang sama dengan
program ‘five-year degree programme “tailor-made” for top
sijil Pelajaran Malaysia” dimana pemerintah Malaysia
menjanjikan para lulusan sekolah menengah terbaik untuk
memperoleh pendidikan di luar negeri jika mereka ingin
menjadi guru Matematika dan Sains kelak. Dengan pro-
gram ini mereka akan menjaring 500 lulusan terbaik untuk
dikirim ke Australia dan Inggris dalam lima tahun ini.
Sebelum dikirim ke luar negeri mereka akan digembleng
dulu dalam program Foundation selama setahun di perti
lokal terpilih di seluruh negeri dan diikuti dengan program
preparatory selama dua tahun di univ. terkemuka sebelum
mereka diberangkatkan ke luar negeri selama dua tahun
untuk menyelesaikan master mereka. Dirjen Pendidikan
Malaysia Tan Sri Abdul Rafie menyatakan bahwa angkatan
pertama dari program ini menunjukkan hasil yang sangat
baik. Mereka dipilih dari siswa-siswa yang memiliki nilai
ujian dengan 7 dan 8 angka A. “We want only the best
brains in the profession”, demikian katanya.

Ini artinya bahwa negara-negara lain sangat serius
memperhatikan kualitas pendidikannya dan tidak sekedar
berretorika.�
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Oleh: Satria Dharma KERAGUAN saya tersebut
didasarkan atas pertim-
bangan berikut. Mungkin-
kah, selama kurun 2 – 4
tahun guru non-PNS telah

mengikuti berbagai pendidikan dan
pelatihan, sehingga skor kumulatif diklat
yang diikuti bisa mencapai 200 (mak-
simal)? Kalaupun bisa, ini berarti guru
tersebut harus mengikuti kegiatan lima kali
diklat @ 3 bulan di tingkat kabupaten/kota.
Nilai diklat 3 bulan (setara 640 jam) = 40.
Saat ini, mana ada diklat yang dilaksa-
nakan dengan waktu 3 bulanan – seperti
yang pernah dilaksanakan pada masa
proyek peningkatan mutu SMP (ADB)
tahun 1999-2001 silam.

Mungkinkah guru yang memiliki masa
kerja 2 – 4 tahun bisa menjadi pembimbing
sejawat (menjadi instruktur - skor 40; guru
inti/tutor/pemandu – skor 20) atau mem-
bimbing siswa mengikuti berbagai ke-
giatan lomba – tanpa ada friksi dengan
sejawat? Sehingga dalam waktu pendek,
sudah bisa mengumpulkan skor maksimal
160 dari komponen Prestasi Akademik ini?
Mungkinkah guru muda ini bisa mengikuti
dan memenangkan berbagai lomba
bidang pendidikan untuk mendapatkan
skor komponen prestasi akademik?

Mungkinkah guru muda non-PNS
tersebut bisa mengumpulkan banyak skor
dari penulisan buku teks pelajaran, artikel,
modul/diktat, penelitian (PTK) dll. se-
hingga bisa mengumpulkan skor mak-
simal 85 dari komponen Karya Pe-
ngembangan Profesi?

Mungkinkah akan sebegitu banyak
kegiatan diskusi, seminar, panel, loka-
karya yang diikuti guru muda sehingga
bisa mengumpulkan skor maksimal 62?

Yang jelas tidak mungkin adalah guru

itu mendapatkan penghargaan sebagai
guru berprestasi, mendapat satya lenca-
na, atau penghargaan lain – karena masa
kerjanya hanya 2 – 4 tahun. Untuk menjadi
mengikuti seleksi guru berprestasi, mini-
mal masa kerja harus 10 tahun.

Kalaupun ada, sungguh, saya kepingin
ketemu dengan guru tersebut, karena
jelas ia adalah makhluk langka.

Serius Atau Main-main

Kalau kasusnya seperti di atas, pertanya-
an adalah : apakah pemerintah (Depdiknas)
serius atau main-main dalam memberikan
kesempatan (kuota 25%) bagi guru non-
PNS tersebut? Jangan-jangan kuota yang
besar ini sekedar good will alias niat baik
yang dikemas dengan lip service, hanya
untuk menyenangkan Majelis Pendidikan
Swasta; sekedar menunjukkan komitmen
bahwa Pemerintah memiliki kepedulian
yang sama terhadap nasib guru non-PNS.
Bahwa, tidak ada lagi dikotomi negeri dan
swasta, terbukti para guru non-PNS pun
diberi kuota yang cukup besar; dan kelak

ketika mereka lulus sertifikasi, juga akan
memperoleh tunjangan profesi yang sama
dengan yang diterima oleh guru PNS.

Sesungguhnya realistis atau tidak
penetapan alokasi guru non-PNS sebesar
25% itu – untuk seluruh wilayah kabupaten/
kota di Indonesia? Di Provinsi Papua ada
2 kabupaten yang kuota guru non-PNS-nya
tidak bisa diisi, lantaran tidak ada guru non-
PNS yang berijazah S1. Di Kabupaten
Penajam Paser Utara, tidak ada guru TK
non-PNS yang memenuhi syarat untuk ikut
sertifikasi karena pendidikannya belum S1.
Untung kuotanya hanya 2 orang, dan masih
mungkin untuk “dialihkan” ke guru SMP
atau SMA Swasta. Saya belum memiliki
data bagaimana kondisi guru TK dan SD
swasta di wilayah Kaltim, namun saya
bayangkan kuota yang ditetapkan tidak
akan terisi – dan harus dialihkan untuk SMP
dan SMA. Persoalannya kemudian, apa-
kah guru di SMP atau SMA swasta di
daerah-daerah yang jauh tersebut adalah
guru tetap yayasan atau guru honor dari
sekolah negeri? Ruwet bukan?

Jadi, kepada rekan-rekan guru PNS
yang (terpaksa) harus menunggu giliran
untuk bisa disertifikasi, janganlah cemburu
dalam menyikapi guru non-PNS yang
tahun ini sudah mendapat giliran untuk
mengikuti sertifikasi – meskipun dengan
masa kerja yang sangat minim. Ternyata
di balik kesempatan besar itu terdapat
kendala besar, alias di balik kemudahan
itu terdapat kesulitan yang bukan main.
Percayalah, di balik kesulitan (guru PNS)
akan ada kemudahan (dalam mengikuti
sertifikasi tahun-tahun mendatang)!

Inilah persoalan yang dihadapi dalam
sertifikasi guru tahun 2007 ini. Semoga
Anda termasuk golongan guru yang sabar
dan ikhlas!�

Sertifikasi Guru bagi Non-PNS:

Serius atau Main-Main?

Nanang Rijono

MERUNUT perjalanan sejarah
bangsa ini yang panjang, penuh
konflik dan mengedepankan

kekuatan fisik dalam memenangkan suatu
kemulian memang tidak sulit diterima akal
apabila kekerasan dan premanisme
acapkali dipakai sebagai alat penyele-
saian masalah didalam mengatasi per-
bedaan di negeri ini.

Dimulai dari zaman kerajaan-kerajaan
di nusantara, era kolonialisme, perang
kemerdekaan hingga era reformasi.
Semua jejak perjalannya meninggalkan
tetes darah. Pola-pola kekerasan itu terus
mengikuti cara pandang dan pola tata
kehidupan kemasyarakatan.

Setelah seratus tahun kita deklarasikan
kebangkitan nasional, pola itu belum
lenyap dihadapan kita. Hampir semua
perangkat masyarakat kita dari mulai
partai politik, ormas kemasyarakatan dan
interaksi sosialnya bahkan dunia pen-
didikan tetap tak berubah.

Pendewaan terhadap kekuatan fisik
begitu kental terasa. Penyuaraan de-
mokrasi dan kesetaraan yang dikuman-
dangkan juga memakai kekerasan seba-
gai sarananya.

Dakwah dan pelaksanaan religi bagi
masyarakat melalui ulama pun terkesan
tak mau ketinggalan menggunakan pola
yang sama.

Dunia pendidikan kita juga dikejutkan
dengan cara-cara pendidikan yang penuh
kekerasan kalau tak mau dibilang sadis
yang dilakukan di kampus kedinasan
STPDN dan STIP yang dibiayai penuh
oleh negara dengan membawa korban
para anak didik. Mereka menganggap
dengan pola didik dan asuh seperti itulah
para alumninya dapat bersaing di dunia
nasional dan internasional. Masa Allah!
Ada apa gerangan dengan kehidupan
masyarakat kita. Masih sehatkah atau
sudah sakit?

Mengakui kondisi seperti ini memang
sangat sulit diterima bahkan terasa getir.
Barangkali kita lebih senang dengan
pujian dan sanjungan sebagai sebuah
bangsa yang ramah-tamah dan berbudi
pekerti luhur. Tapi mana realitanya!

Adanya pengingkaran terhadap kondisi
diatas, akan mengakibatkan kebudayaan
kekerasan dan premanisme akan menjadi
kebiasaan tanpa ada rasa penyesalan
pada para pelaku kezaliman.

Perubahan dan perbaikan struktur
budaya masyarakat otot menjadi berbu-
daya nalar dan taat hukum dinegeri ini
bukan lagi hanya keperluan tapi sudah
menjadi keharusan.

Pola terstruktur harus segera disiapkan
dan dilakukan oleh pemerintah sesegera
mungkin dengan melalui jalur pendidikan
dan penegakkan hukum guna memba-
ngun etika dan budaya cinta damai di-
mana hukum yang menjadi panglimanya.

Pembiaran unsur masyarkat yang
mengambil alih kewenangan pemerintah
dibidang penegakan hukum tidak boleh lagi
dibiarkan. Dengan otoritas yang diberikan
Negara, pemerintah harus segera mem-
berantas ormas dan komunitas yang
menggunakan kekerasan dalam berke-
hidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaku pelanggaran harus dihukum
atau didenda dengan cara menindak yang
melakukan kekerasan terlebih dahulu
secara fisik. Hal ini dilakukan agar tumbuh
kesadaran akan pentingnya hukum dan
bukan tindakan fisik yang dikedepankan
dalam penyelesaian perbedaan dalam
bermasyarakat di Negara ini.

Pendidikan sebagai social agent of
change adalah pilar pertama dan utama
yang perlu segera didorong untuk mene-
rapkan budaya nalar dan pola-pola taat

hukum di lingkungannya, tidak lagi
melindungi kegiatan anarkis dan keke-
rasan yang dilakukan pendidik dan anak-
anak didik dengan dalih-dalih kemanusian
dan pendidikan, kenakan sangsi sosial
dan bahkan hukuman berat bagi para
pelaku kekerasan itu agar jera, jangan
biarkan orang-orang seperti ini untuk
berada dilingkungan orang-orang terdidik.
Ketegasan dan konsistensi di dunia
pendidikan terhadap hal-hal diatas amat
sangat diperlukan, guna membangun
masyarakat madani dimasa depan.

Karena pendidikan merupakan wahana
pembentukan manusia berkarakter dan
bermoral yang berdisiplin tinggi, taat
mengikuti aturan, dapat menghargai
waktu dan pendapat orang lain, lebih
mengedepankan rasionalitas dalam
mengerjakan segala perintah dan tugas,
serta berlaku dan bekerja sesuai aturan
dan hukum yang ada.

Dengan pola perencanaan pendidikan
seperti itulah, sejarah membuktikan
bangsa-bangsa seperti Korea, Jepang,
Singapura, Amerika dan Negara-negara
di Eropa serta Cina menjadi unggul atas
bangsa lainnya. Mereka dengan cepat
dapat meyerap teknologi tinggi karena
disana akal budi diasah menjadi senjata
mengasihi dan menyayangi sedangkan
tenaga dijadikan alat cipta dan karya.

Sejarah adalah cermin diri, tempat
mengambil pelajaran atas kekurangan
yang ada pada suatu negeri. Mari kita
bangkit, jangan biarkan kekerasan dan
premanisme menorehi wajah negeri ini,
songsonglah kemuliaan dengan me-
ngenal perjalanan sejarah sebagai
pelajaran, amiin.�

Mengenal Perjalanan Sejarah Sebagai
Pelajaran Menyongsong Kemuliaan
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