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SERTITIKASI GTJRU, IIARAPAN DAN TANTAI\TGAN

MuhannedBrPi

Dosen Fakultas Scni dan Desain

Universitas Negeri lvlak'ssar

Abctrrfs Deogan adanya undang-t$daog guru dan docen yang dicanangtan ole|t

pemeriatalr, memberikal harapan kcpada gu'u, namun pada kenyatamyr sangA

menfOittan. Untuk mendapat perbaftan kesejahtraari ba$ guru dan doscn dihadang

oleh bermram-macam persyaratan, seperti sermosi yang harus didthului olefr

pengumprlan bedras fortofoliq diklat, dar Lin-tdn yang m€'epdan bmltak &k
a*-.*rrt n.ti"yo yang tidak sedikit Semua itu adahh indikasi dali k€tidak s€fittsf,i

b.b"rrp" pitrat untut meningkad<an kcseiahuap guru' Kalau ingh molihd

p*didiksn- di Indonesia maju, pertatikan kesejahtsraan guq jangnn dibebard

bermacam-macam persyafatsn. cukup membrnt auran ),ary r.mg @t
m€macu/mcmicu kcrja keras bagi gurrr' d.n aEr.an ifrr bcful+€fuI di bcr|ddm,

misalnyr gunr yang nalasr gpru ,eg tidak ber*ompacq grnr yang tidaktcmoral di

bed sangsi yang setitnpst Mcoyiaayiakan gunt ffipa m€ileqffin
kcsejahtraaonya adalah mcrupakrn srafir kezaliman Negua yang terham* rdrhl
ncgara yang nrcnghargli @lawannya, guru adal$ pahhwaa Grnr sobagd p&htan
tampo ed8 jasa, jangE diiad*rn kedok unurk meayarang*an gunr' guru hrus dfreri

tanda jsa, dibqi tunjangan yary n€madai. l{an1,a karcna *epetadaan gml s.bttth

- Negnra masih bisa eksis Dengan m€tnp€rhetr tcseratleoan guru d br5nk
orsng yang akan menjadi guru. Dengu mind yary besar uok oenjadi gun, o&
mtu guu dapat dititrgkdkan

Kete Kuct z *niftosi Gtrt4 Hory+ T@tt@6orl.t
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A-PENDAIITJLUAN

San pdkmial, lwrya sebuoh

6yat.

Menyampaikao/memberikan ilmu

pengetahtran kepada orang lain adalah

tugas yang mulia. Ilrnu yang bermanfaat
jilo disebarkan kepada orang lain akan

semakin bermanfaat. Ilrnu adalah cahaya

terang-benderang yang berasal dari Allah
SWT. Tidak semu:l orang bisa
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mendapatkrn ilmu. IImu adahh hi&Jah
yang hanya diberikan kepath pg
dikchendaki oleh Allah SWT. rtmu drhh
pencerrhan, ilmu membua sffiary
sernakin tawa'du atau rc,ndah h.ti M
sebaliknya Orang yary {ogm
sesrngguhnya tidak memiliki ilmu

9

(PAEILAWAN TANPA TANDA JASA)

Ilmu lebih utama dari @ harta

benda, ilmu dapat mendekatkan sesc<ong

kepada Allah SWT. Untuk meaperoldt

ilmu yang bermanfaat dibutuhkan usaha
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dan kemauan yang besar. Ilmu dapat
dipemleh dengan belajar, ilmu dapat
diperoleh dengan banyak membaca [lrnu
dapat diperoleh dengan bimbingan seorang

btiak seorang gpru yang ikhlas,

Untuk mempemleh ilrnq soorang
guru yanC ikhlas sangat dipe:'lukan Tidak
s€mua o.ang yang mengajar memiliki jiwa
yang ikhlas. Ikhlas artinya ber+uat tanpa
pamri. Mengajar identik dengan mendidilq
akan tetapi mengajEr berbeda dengan

mendidik Tidak sernua guru adalrrh
pendidi( lcalau hanya sekedar

memindahkari sebuah ilmu kepada orang
lain seperti menuangkan air dari teko ke
gelas s€cara imposisi dapat disebut
mengajar. Banyak guru dalaln
melaksaukan tugaso)4r tidak l€bih dari
mernindahkan scbuah obyek ke pada sub
yek didik atau mrnid. Sikap dan prilaku
dalam mengajarlcan ihnu sangat ditentukan
oleh sikap batin sescorang. Seseorang
melakukan se$atu t€rg8ntrmg pada

niarnp, niat meaentrkan hasil dan proses.

Kalau niat scseorang melakukan sesuaur
dengan orlus demi meadapatlon ridha
Allah SWT. bukan demi popularitas,
buksn d€rni gcnsi dan lain-lain, pasti akan
tercapai sesai dengan yang dikehendaki
oleh Allah SWT.

Untuk mencapai derajat keihlasan
dalam melah*an hry&s sebagsi pengajar,
harus dilsndasi dengan iman dan taqwa
Segala pe6uata& apokah perbuatan baik
d8uksh pertu.tan maksiat, akan dibalas
oleh Allah Swf pads hari perhitungan
nanti di akhirat Kdau mengajar hanya
sekedar perbuatan mencari nafkatL hanya
s€kedar mencari popularitas, hanya
sekedar gersi tanps dilan.lesi dengan iman

Gura, Hoapan dot Ton argot Terlndap Gna Mu/u:nmad Rapi

dan taqwa tidak akatr mendapar manfrat
yang besar bagi pes€rta didik.

Dalam dunia pmd ikm bertagai
macam jenis type dan karakter orang yang
berper€dikat sebagi gunr, tergantung oleh
berbagai faktor dan motivasi sescorang
menjadi guru. Guru biasa diberi predikat
pahlawan tanpa tanda jasa- Ciclar yang
mel€kat padr guru ini, pertu kajian secara

nrendalam dan pembahasan secara ekplisit,
bukan hanya slogam sqia l*ilah anpa
tanda jasa ini perlu pcn!{asan spa,ya jelas

makna dan arti yang tedrandung di
dplamnya Bukan bmp istihh yang
menyebabkan guru, rrersa pras dengan
pekerjaannya .fa ponberian
insentif yang memadai.

Mencari pekajnan hbahan di
luar tugas pokok mmog tll"L terhrang
selama tidal. menggatrggu t4as pokok.
Namun scbenamya mcrtjd guru itu
dipetlukan banyat unftu untuk
mernpersiapkan beftagj macm persiapan
untuk kesuksesan drhrn mcegqiar, yang
s€sungguhnya kalau dihihrog{itrng waktu
guru untuk membcnahi kegiatan
mengajamya tidak sda walou untuk
mencari pekerjaan tambetran di luar.

E

Dilitut &ri 6agkd pcothasilan
guru secara pukul rfr, mog mricih
jarrh da.f mcrrcukupi. Klcaa rtodahnva
pcoghasilsr scbagai gurl mreilr banyak
gtnt ,lang mcocad pc&ajn ebohatr
,ary jusfin meoggntgs pc&ajaao
potoknfn sebagni grru 14 krs firll
time mcagunrsi anak rraftrjla di sckolah.
Baryak gpru yang nffii p&daan
tembohan scbagai t*qg oi*, m€qiadi

mcojadi pcrrti, rc$adi apo
sqia yang dapat menamb.h pcogU*tan.
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Guru adalah sosok yang Patut

drgugr dan ditinr, guru adalah pribadi

yang penuh rasa tanggung-jawab, gunr

adalah pribadi yang bijaksana guru adalah

panutan masyarakat dilingkungannya.

Seorang guru harus mempunyai kharisma

dan wibawa kepada anak didiknya. Guru

harus memiliki kecukupan secara finansial,

guru hanrs selalu menjaga akhlak dan

tingkah laku di masyarak*. Guru harus

memiliki integritas tinggi, guru harus

sabar, guru hans bertaqwa kepada Tuhan

yang Maha Esa Seorang guru harus

senantiasa mempersiapkan diri sebagai

pengajar yang k<implten, pendidik yang

biiaksana dan orang tua ysng penuh kasih

sayang kepada anak didik. Guru tidak
bolch doriter, t€tapi harus demokratis,

guru tidak boleh bcrsifrt diktator dan

cgois, tetapi guru harus berjiwa sosial dan

rendah hati. Guru harus disiplirl tegas

tefiadap afiran-aturan yang menjadi

konsensus dalam safi! institusi. IGpanpun

dan di manapun guru harus senantiasa

membcnahi diri, menambah ilmtt
me,nambah p€ng€tahuatL menambah

ketrampilan dan menjaga diri dad

pctbuatan tcrcela, serta menjaga kesehatan

fisik dan mental.

Guru dalam penampilannya harus

necis dan rapi, jangan ikut-ikutan mode

yang tidak sopan, pakaian s€deftana tapi

anggun- Segala yang melekat pada diri
s€or8ng guru harus dapat dicontoh dan

ditiru oleh peserta didik. Guru harus

scnantiasa menjeql adat i$iadat yang

berlaku di melestarikan

budaya tatr laama yang brlaku di
lind<ungannya

Guru harus profesional, bukan guru

amatiran, yang hanya bekerja secara

ll
temporer. Guru harus punya pnnsip dale
hidup, berani berkorban ape saja dcmi
keberhasilan dalam s'glsnyq buhn
scbaliknya mengorbankan scgalanya demi
untuk kepentingan pribadinya

B. PEREATIAN PEMERINTAE
TERHADAP PROF'F.SI GURU

Dalam kurung waktu 2(x)8 - 2013
'pemerintah 

dengan dukungan Baok Dunb
d8n lembaga intemasioml lainnya

menganggarkan dana senilai 195, I juia
dollar AS untuk mendr*mg pmgro
peninikatan muhl guru ya"g t€rftttcgrasi

dari hulu ke hilir. (kompas, 19. tXsetrr
2fi)7). Komitnen untuk mewqiufu
pendidikan berkualitas di tndmqft d.'E !!

m€ngaogkst hadot dan kcse*kam gtnr
itu dilakukan dengan mehmnh
program Better Msnagem€at.d Uoivcrsrl
Terhcr Up4radmC Oerm&r) di drrrtr,
Selasa (l&llU 04. Fer€snrm,,E
dilakukan oleh Mentcri Ferdltitan
Nasional Bambang Sudibiq pry jqa
disaksikan melalui layonm vi&o
confereoce oleh 75 walikm/br@i, paa
rckor dari sejumlah pergururn tinggi, dan
perwakilan Bank Drnia dad Amcttra
Serikat

Bambang mengatalrar! pen€rrpan

Undang-Undang No. 14 tahua 2(XX

tcntmg guru dan dosen, m€np.&m
pckerjaao b€s8r dan kmpldrs delrm
substansi. Sebanyak 2,E jrfra guu bftEr
disertifikasi termasuk 1,8 jua gm bctum

memiliki kualifikasi akadernik stsata I atau

diploma 4. Program bermtfrr difo&uCon

untuk mendukung kebijakan parcrifah
dalam meningkatkan muu pendil*en
melalui peningkatan kompeensi dan
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kinerja gurtr, kata Bambang (Kompas,
moa.

Program bermutu yang
dilaksanakan selama enam tahun itu
meliputi reformasi pendidikan bagi calon
gurq yakni dengan meningkatkan kualitas
pendidikan dilembaga pendidilon dan
tenaga kependidikan (LPTK). yang
lainnya adalah peningkatan mutu
be*elanjutan di tingkat kabupatenftota
d8n sekdafL pembaharuan system
akuntabilitas tugas cunl scrta
mengembangkan system insentif. Setain
itu juga peningkatsn pengawasan dan
evaluasi mutu guru dan prestasi belajar
slsw&

CEARAPAII DAN TANTANGAI\I
BAGIGT'RU

Kepcriedaan guru ditengah
nasyarakd dapat medadi suluh dan
pco€rang ).ang tidak boleh redup. Guru
ibarat mercusuar yang selalu mcmberi
p€tujuk bagi siapa saj4 dan nrerupakan
pedoman bagi orang berlayar ditengah
kegelapon Guru sebagai pendidik dan
pengajar, aapat rnenjadi penerang bagi
yang kegelapan, penyejuk hgi yang
gelisah dan cemas, pqryarah bag, yang
sesag pembimbing bagi yang bingung dan
pedoman bagi yang menuju kesuksesan.

Adanya perhatian pihak pcmerintah
tcftadap guru dan dosen merupatan titik
tcrary bagi pen-lplratan mutu pendidikan.
Guru dan dosen mernang sewajamya di
pcrtratilqn, karena secara sistemik pe^anan
guru dalam kehidupan bertangsa dan
bqnegara sangat pentmg. Gunr adalah
ujung tombak pembaharuan, walaupun
pada kenyatannya profesi sebagai guru
mengalami banyak tantangan.

Gtra l{oropn don Tontagan Terls&p Crar Muhanrmd. Rapi

Tantangan pekerjaan sebagai guru
cukup banya( baik dari luar nuupun dari
lingkungan lembaganF- MtsJiaratot
merupakan sdah satu tstrtangm yang
selalu memberikan sorotrlr kepada gun,
semua kegagalan pcserta didik
penyebabnya dialamafikan kepada grrnr"
Demikian juga pihak laiq scperti orang
tua pcserts didrlc segde lcgrgatsn ysng
dialami oleh anak-anak Der€ka gurulah
yang menjadi sasaran hujalannla- pihak
penentu kebljakan yang lain artun.nun
saj&

Profesi sebagai gnnr mmang
bukan pekerjaan yang muda[ dipertukan
kerja keras, diperlu&a k6aboru,
diperlukan walul t€o"gr du drn ,,1og
memadai. Profesi se@ri gunr bukan
hanya di depan kclar rtqi di sairy wafnr
dan tempag kegiatan ymg be*aitm
dengan pengajararL di hrr kehs juga
baryak menyita wakal Meohnt rcncana
pembelqiararL merp€milplrul perad@t
pembelqiaran seperti; mcu5rirSm mcdh
pembelajarur, sumber, ncagorttsi hasil
evalursi, tidak dilaksm*m di dalam
kelas, tetapi lebih banyak dibtrrrtrcn {i 1961

kelas.

Seorang gunr hrus scoantnrsa
menambah wawasaD, mengfiuti
per*embangan ilrnu pcogEtahuan,
teknologi, dan scni. Crnu batus setalu
dinamis, aktt aan bdqiar Era rcrus-
menerus, Seorang gum hrnrs sehlu
mengernbangkan diri, tidet bolch pesif &n
hanya mer4andalt<an pcrolctaa5o peda
waktu kuliah saja pertcmbangrn ilmu
pengetahuaq teknologi, dm si saogEt
cepa! kapan kita tidak nargikuinl,a akan
tergilas oleh kemqiuaq dan alran
ketinggalan jauh di betakang.

I

i



Selain tantangan Yang dihadaPi

oleh gunr, sebagai manusia biasa, sebagai

abdi negara, sebagai bagian dari warga

masyarakat, sebagai bagian dari scbuah

keluarga, gunr juga punya harapan' Guru

mengharaPkan kesejahtraan,

rrengharapkan jaminan keamanan'

nrcdaraPkan jaminan masa depan yang

uajar, mengharap&an pedinduogan'

mengharapkan perh*iaq mengharapkan

pengharCaan dari pihak lain sepetti; dari

pemerinuh dari masyarakat dad peserta

didik dan lain-lain.

Harapan seperti yang disebutkan itu
'pada kenyataannYa masih jauh dari

kenyataan- Banyak guru yang hidupnya

masih sang* prih*irL untuk keperluan

kcluarga masih posaasarq bahkan masih

iuh dad cuklp, banyak gunr yang bclum

mendapar perlindungan keauranarL bahkan

sering guru dizalimi oletr oraog tua pes€rt8

didik Di Neean llit\ guru smgat

dihorrrati dan dihargti seperti di Jepong

grrnr diberi tmjangpn yang memadai' di

Malaisya, di Singapura juga dernikian'

Aplagi di negara-negara maju, guru

adalah sosok yang tertomrat

Di Negara kita Indonesia ini
pengharagaan pihak lain kepada guru

sangat r€ndalL baik benrpa funnsial

maupun berupa satya lencana- Banyak

gunr yang srdah mengabdi lebih tiga puluh

tahun belum pcmah mendaPat

P€ngahargaan b€rupo k"rya satya lencana

dai pomerintah. Bagiut juga dari segr

finansial belum pcrnah mendapat perhatian

secara serius.

Dengan adanya undang-undang

guru dan dosen Yang baru-bant

dicanangkan oleh pemerintalr, betul

l3

memberikan harapan kepada guru' narnuo

pada kenyaAannya sangat m€oyEdihlan.

Untuk mendapat perbaikan kes€iaheaatr

bagi guru dan dosen dihadang ol€h

bermacam-macam persyamtan, s4qti
sertifikasi, yang harus didahilui oletr

pengumpulan berkas fortofoliq dikLt dan

lain-lain yang m€r€potkan bd:/ak pfrak

dan memakan biaya yang ti&k sdikit

- Semua itu adalah indihi d8d

ketidak seriusan beberapa Pfr.k tm*
meningkatkan kesejahtaan gmr Kahu

mernang ingin melihat pcdiditro di

tndonesia majrr perhatikan k sdstEaan
gurq jangan dib€bstri bermmam
persyaratan. cukup membuat &rra ]'ang
yang dapat memacu/meinicu kEtis karas

bagi gunl dan aturan ihr bcEt{.tul di
b€dakuka& misalqra guru Yag aahs,
guru yang tidak berkompeh, gmt )'mg
tidak bermoral di beri sng;i ,ary
setimpol.

Menyia-nyiakan gunr @
m€mperhatikan kesejatrtraq'a adah
merupakm suatu kezaliman- NcgEi )'dg
terhormat adakh negara Vog MSlrgli
pahlawannya grrnr adalah pehm. C-iutt

sebagai pahlawan tampa tadaltsq FEln
diiadikan kedok unhrk mca:rcmCrm
gunr, guru harus diberi tand& i{tst' dibcri

trmjangan yang memadai. Ilao1a kr@
keperiadaan gurq sebuah Ncgra lro.h
bisa eksis, Dengan mcryqten
kesejahtcraan grrnr maka beyak aug
yang akan menjadi gunr. EP mid
yeng besar untuk menjadi grru, E& mat
guru dapat ditingkstkan.
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yang Hualitas, pethatiksn knb!gr'!,
perhatikan kesejahtraan pra pqplob
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lembaga tersebut. Mulai dari dosen,
pegawat, sarana dan prs samna serta
lingkungannya Kita harus
membandingkan diri kita dengan Negara
tetangg4 seperti Singapura Mahysia,
Thailaru Korca, Jepang, dan lain-lain.
Semua Negara yang disebutkan iU1
perlntian pcmerintahnya kepada
pendidikan sangat bcsar, sehingga dalam
waktu yang tidak terlalu lama mcreka
bangkit dan bertembang pesat.

Negara kita adalah Negara besar,

saogat potensil untuk majq memiliki
sumber daya alarl sumber daya manusia
yang besar, tetapi tidak dimanfaaftan
dengan tepat dan benar. Tenaga kerja

Gf\D kita banyak yang bckerja di Ncgara
lain, pada hal di negaca sendiri seandaiqra
dikelola dcngur bailc bsn),sk peke{aan
yang dapat dikerjatan oleh tenaga kerja
itq tidak perlu ke negaranya orang. TKI
kita sering di,.limi oldh orang lain di
negara laftL dipcrtosq dianiaya, dihina

pihak p€n€ntu k€b$aksn
tenang-{omng saja, tmpa solusi. Mar&bat
bangsa diinjak-injalc tapi rupanya kita
sudah mati rasa, sudah tidak terantang.

D.PENUTUP

Kesejahraan adalah cits{ita setiap

insaq guru adalah insan yang juga

mengharEpkan kesejahtraa& Jaminan

kesejahtraan guru adslah pihak
p€medntah, guru adalah tenaga gofesi,
dibutuhkan koosentsasi dan ketckuan
yang "rg8l. Pekerjaan sebagai guru tidak
boleh mendua hofesi gurtl tidak boleh

dibarengi dengan pekerjaan tain yang

m€ngganggu pekerjaan sebagai guru.

Pekerjaan sebagai guru membutuhkan
waktu yang fulUpenuh, di sekolah, di

rumah dan di maru qia tidak boleh
mendua.

Unhrk membuat gunr bcarl$ctul
profesional bertanggung jawab, teltadap
tugasnya, satu-satula up6ya adalah
membuat mereka tenang dm rm0rk bisa
menjadi tenang, tingkatkar
kesejahtr:aannya, bed ms*!
yanc pantas. Pcnghlrgre hErus
diwujudkaa sebagaimam pcgawai negeri
yang laiq seperti; satla lcocam karya
satya l0 tahurL 20 tahrq aan 30 tahun.
Se{elah itu tegakkan drrar &n rmdurg-
undang yang mengahr tat"ng pckcrjaan
sebagai guru. Selain itu gunr harus
terjamin Cflru
mernbutuhkan perlindrmga,
guru di tengah mc,oerlukan
perlindungan hukum, sct g".n"na hdnya
warga negaftr Vang l8i[, hahkln psrlp
perlindungan khunrs ,ary dapat
mengancsm ketcnterarmTra di teogah
masyarakat dan di linghAm sdohh iar
s€odiri.

\

l4 &ldrfkot Cwtl Horopo, do, Tanrongan Terha&p Gr*Mrfulrulrd,Rqi

Peningkatan louttas p€odidiksn
tidak lepas dari peranan gmr di sekolah,
perana doscn di kamps Trnpa peran

mereka secara -fturgan
mengharapkan pcningken kualitas
sumber daya manusia bmgsa Indonesia
atau mutu pendidilon Pcngcmbengan

intelektual, ketrampilaq .il.rB Fihkn,
juga harus dibarcngi .l€rErn paingkatan
imtaq, Kecedasan, kctrrqih .rmJu

dibarengi dengan iman dro tqnm, tidak
rda artinya pengembsngm itr- Seorang
guru, dan dosen atau pfrakaihak yang
berperan dalam peodidfa& harus

bertindak bedandaskan imaa dao taqwa,
dan tidak boleh ditawr{awar. Orang-
orang yang tidak beriman, walaupun punya



kecerdasan dan ketrampilan yang tinggi

jangan dilibs*an dalam mengelola

petrdidikan.

Pembangunan moral lebih utama

dari pada Pembangunan materi'

Tingka*an keccrdasan intclektual, tetapi

jangan lupalon peningkaan kecerdasan

cmosi, dan kecerdasan spiritrral. Pescrta

didik merupakan aset Negara yang hants

menjadi perhatian utam4 hsrus difasilitasi,

diperhatikan pengembongannya, d8n tidak

trrleh pandang bulq siapaun warp Negara

Indonesia memPunyai hak Yang sama

{alam morgenyam pctdidikan. Dalam

pendidikan tidak boleh ada dislaiminasi,

kewajiban dan hak setiap warga Negara

sama
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