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A. PENDAHULUAN  

Genderang otonomi daerah telah ditabuh dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 

1999 yunto UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah 

meletakkan kewenangan utama dalam pengelolaan pembangunan di daerah pada pemerintah 

kabupaten/kota, sehingga peran dan fungsi para pelaku pembangunan (“stakeholders”) di 

daerah menjadi sangat penting. Implikasi dari pergeseran sistem pemerintahan ini adalah 

diperlukannya sumber daya manusia berkualitas, yang diharapkan dapat menggali dan 

mengelola potensi yang dimiliki daerah untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 

kesejahteraan rakyat di daerahnya. Sumber daya manusia berkualitas menjadi tumpuan 

barhasil tidaknya proses desentralisasi dan demokratisasi pembangunan menuju masyarakat 

madani. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa kemajuan suatu 

negara baik dalam bidang IPTEK, ekonomi, politik,  dan kebudayaan bukan semata-mata 

ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tetapi lebih ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusianya.  

Di sisi lain tuntutan global sebagai dampak dan hasil kemajuan IPTEK, secara tidak 

langsung juga mempersyaratkan manusia berkualitas untuk memperoleh peluang partisipasi di 

dalamnya. Dalam konteks keterbukaan dunia manusia akan hidup dalam masyarakat mega 

kompetisi yang terus menerus mengejar kualitas dan keunggulan (Tilaar, 1999), sehingga 

untuk memperoleh peluang partisipasi dibutuhkan kemampuan mengubah tantangan menjadi 

peluang, yaitu suatu ketahanmalangan (“Adversity Quotient”) yang merupakan kerangka kerja 

konseptual baru dan piranti untuk memahami  dan mencapai kesuksesan tertentu (Stoltz, 

2000). Masyarakat masa depan membutuhkan manusia-manusia bercirikan kreatif kritis, 

fleksibel, terbuka, inovatif, tangkas (“dexterity”), mampu bekerja dalam “team work” lintas 

bidang, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan (Conny R. Semiawan, 1998).  

Berkenaan dengan tuntutan otonomi daerah dan arus global yang terus mencerca, 

fungsi pendidikan sebagai pengembang sumber daya manusia menjadi sangat strategis. Dunia 

pendidikan ditantang untuk menghasilkan manusia-manusia berkualitas yang dibutuhkan 

untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus mampu bersaing dalam tataran 

global. Sistem pendidikan nasional kita diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia 
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berkualitas yang mampu bersaing dalam masyarakat mega kompetisi, dengan menguasi 

IPTEK dan mampu mengembangkan diri secara maksimal, di samping mempunyai identitas 

sebagai bangsa Indonesia yang kuat (Tilaar, 1999). Otonomi daerah yang dilaksanakan dengan 

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, keadilan, demokratisasi, dan 

penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal serta mengali potensi dan keanekaragaman 

daerah, adalah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu sumber daya 

manusia yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, bukanlah manusia-

manusia yang hanya memiliki keunggulan secara individualistik tetapi yang memiliki 

keunggulan secara partisipatorik.  

Proses pendidikan adalah sebuah sistem yang melibatkan sejumlah komponen untuk 

berinteraksi dan berfungsi secara integratif dalam kerangka mencapai tujuan tertentu 

(Banathy, 1988). Dengan demikian berhasil tidaknya proses pendidikan sebagai sarana 

pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 

otonomi daerah dan menghadapi tantangan masa depan, sangat tergantung dari kualitas 

komponen pembentuk sistem pendidikan itu sendiri. Komponen sistem yang cukup 

menentukan dan besar perannya dalam hal ini adalah “guru”. Guru merupakan ujung tombak 

dari seluruh rangkaian proses pendidikan,  menentukan berhasil tidaknya proses transformasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta proses internalisasi nilai-nilai etika dan moral  (Indra 

Djati Sidhi, 2001). Dalam kaitan ini profesi guru menjadi “bintang” sekaligus tumpuan 

harapan terhadap kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karenanya tidaklah 

berlebihan jika pemerintah dan masyarakat menaruh perhatian dan mulai peduli terhadap 

berbagai aspek berkaitan dengan “guru”.  

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah yang secara proses masih dalam rangka 

mencari format dan era global yang semakin terasa dampaknya, profesi guru sebagai 

pemegang kendali kemajuan sumber daya manusia di masa datang terbuka tantangan sekaligus 

peluang. Berkenaan dengan berbagai tantangan dan juga peluang bagi profesi guru ke depan, 

tulisan ini damaksudkan untuk dapat menjadi stimulan bagi pembaca untuk berpikir dan 

merespons secara positif.  

B. PENDIDIKAN SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN INDIVIDU DAN 

MASYARAKAT 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang (UU No. 2 

Tahun 1989). Peran individu dalam kehidupan masyarakat baik dalam kapasitasnya sebagai 

pribadi maupun sebagai anggota masyarakat merupakan keluaran dari sistem pendidikan. 

Dengan demikian pendidikan secara substansial berfungsi untuk mengembangkan 
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kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan, dan martabat manusia baik sebagai individu 

maupun anggota kelompok sosial. Pendidikan merupakan sarana pemberdayaan individu dan 

masyarakat untuk menghadapi masa depan (Babari dan Priyono, 1996). 

Pendidikan sebagai proses pemberdayaan di dalamnya tersirat dua makna 

kecenderungan, yaitu sebagai proses memberikan atau mengalihkan kemampuan, kekuatan, 

dan kekuasaan kepada individu dan atau masyarakat agar lebih berdaya, dan proses 

menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu dan atau masyarakat agar memiliki 

kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya (Pranarka dan Moeljarto, 

1996). Melalui proses pendidikan setiap individu diharapkan dapat mengembangkan potensi 

yang dimiliki seoptimal mungkin, sehingga mampu mencipta diri dan menentukan masa 

depannya sendiri. Dengan hadirnya manusia-manusia yang memiliki kemampuan, kekuatan, 

dan keberanian untuk bersaing secara sehat terbuka, diharapkan tercipta suatu masyarakat 

madani (civil society), yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya dapat saling menghargai, 

mengakui akan hak-hak azasinya, dan menghormati prestasi dari para anggotanya sesuai 

dengan kemampuan yang dapat ditunjukkan bagi masyarakatnya (Tilaar, 1999).  

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No. 2 Tahun 1989). Dari rumusan itu 

dapat dipahami bahwa pendidikan secara substansial mempunyai dua tujuan dan atau fungsi 

sekaligus, yaitu sebagai kegiatan sosial (kolektif) artinya proses pendidikan ditujukan untuk 

mewujudkan nilai-nilai atau cita-cita sosial dan sebagai realisasi diri artinya pendidikan 

dimaksudkan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi-potensi individu guna mencapai 

kehidupan yang lebih baik bagi individu bersangkutan dan sesamanya dalam masyarakat 

bangsa dan negara.  

Proses pendidikan sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat, artinya 

melalui proses pendidikan individu dan masyarakat memperoleh kesempatan untuk 

meningkatkan kemampuan dan produktivitas sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya 

(Babari dan Prijono, 1996). Proses pendidikan merupakan jalur yang tepat bagi setiap individu 

dan masyarakat untuk mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

dalam kahidupan sehari-hari dan dalam dunia kerja. Hanya dengan menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan nilai sikap tertentu individu dan masyarakat 

dapat mengaktualisasikan diri dalam karya dan kinerja nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari siniliah setiap anggota masyarakat akan dapat mengambil bagian dalam meningkatkan 

taraf kehidupan baik secara individual maupun secara bersama-sama.  
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Berkenaan dengan pembangunan nasional ke depan, pendidikan juga dapat dipandang 

sebagai sarana investasi sumber daya manusia, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan nilai 

tambah sumber daya manusia di masa datang melalui pengorbanan yang harus dilakukan pada 

saat sekarang (Ace Suryadi, 1999). Dalam kaitan ini pendidikan dipandang mampu membantu 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian teanga kerja sebagai model untuk 

bekerja lebih produktif sehingga dapat meningkatkan penghasilannya di masa datang. 

Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia, tidak hanya berfungsi untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tenaga kerja, tetapi yang lebih 

penting adalah sebagai sarana pengembangan kreativitas dan produktivitas yang didukung 

oleh penguasaan IPTEK dan wawasan global. Pengembangan sumber daya manusia diarahkan 

pada proses pengaktualisasian semua potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia 

sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi kehidupan sendiri maupun  sesama anggota 

masyarakat.  

C. EKSISTENSI PROFESI GURU DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA 

Profesi guru lahir oleh adanya revolusi bidang pendidikan di mana para orang tua 

mulai menyerahkan/mempercayakan sebagian wewenang pendidikan anak-anaknya kepada 

orang lain yang dinilainya memiliki kemampuan. Profesi guru berkembang sebagai akibat dari 

pergeseran sistem pendidikan di rumah oleh orang tua ke arah pendidikan formal di sekolah 

(Yusufhadi Miarso, 1984). Pada mulanya pekerjaan “guru” dianggap sebagai suatu pekerjaan 

karena jabatan, dilakukan menurut tanggung jawab yang diberikan yaitu mengajar.  Pekerjaan 

yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa kualifikasi tertentu dengan kridensial yang 

bervariasi antara tempat satu dengan yang lain. Namun sejak akhir abad 19 dan awal abad 20 

di mana aktivitas pendidikan dan pengajaran memunculkan suatu bidang pekerjaan yang 

selanjutnya disebut sebagai “profesi”, spesialisasi pada keahlian “mengajar” berkembang 

menjadi  satu profesi tersendiri (Wuradji, 1988). Untuk kepentingan itu mulai dilakukan 

usaha-usaha penyeragaman standar minimal untuk profesi guru melalui program-program 

peningkatan keterampilan guru, pengembangan organisasi profesi, peningkatan gaji guru, 

perbaikan berbagai kondisi kerja dan sebagainya.  

Lingkup tugas guru yang menuntut kemampuan profesional, lahir oleh fungsi dan 

tujuan pendidikan sebagai bagian integral dari sistem sosial. Guru pada hakikatnya adalah 

pekerja profesional yang menggunakan keahliannya untuk tugas profesionalnya, bertanggung 

jawab untuk terus meningkatkan kemampuan profesionalnya, menjunjung tinggi kode etik 

profesi, sebagai agen pembaharu masyarakat, pendukung nilai-nilai sosial, sebagai fasilitator 

pembelajaran, dan bertanggung jawab secara profesional atas pencapaian hasil belajar peserta 
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didiknya (Dirjen Dikti, 1998). Pekerjaan guru sebagai pekerjaan profesional di dalamnya 

mempersyaratkan kemampuan profesional yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan 

lanjutan (advanced education) dan latihan khusus (special training) tertentu seperti halnya 

pekerjaan-pekerjaan profesional lainnya.  

Di tengah gencarnya tuntutan profesionalisme guru guna mengimbangi perkembangan 

jaman, citra profesi guru justru mengalami penurunan atau pemerosotan, penghargaan 

masyarakat terhadap profesi guru tidak seimbang dengan fungsi strategis yang diembannya. 

Profesi guru pada saat ini menjadi salah satu bidang profesi yang kurang berkembang jika 

tidak boleh dikatakan sebagagi profesi yang kerdil. Profesi guru bukan saja tidak lagi diminati 

oleh putra-putri bangsa yang terbaik, tetapi masyarakat sendiri juga tidak memberikan 

penghargaan yang wajar terhadap profesi guru. Profesi guru di mata lulusan Sekolah 

Menengah (SM) merupakan profesi pilihan terakhir setelah tidak ada pilihan profesi lain yang 

dapat dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari pilihan pilihan masuk LPTK (Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan) dalam UMPTN merupakan pilihan terakhir, setelah kemungkinan 

diterima pada program studi lain mengecil. Animo masyarakat memasuki profesi guru 

menjadi sangat rendah, para orang tua bahkan dari keluarga guru sekalipun, saat ini tidak 

begitu rela apabila putra-putri terbaiknya memasuki bidang profesi “guru”. 

Penghargaan masyarakat terhadap profesi guru pada kurun waktu belakangan ini 

memang sangat rendah. Penghargaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat dibaca dari 

keinginan masyarakat untuk memilih profesi itu sebagai pilihan unggulan (Tilaar, 1999). Hal 

ini tidak lagi nampak dalam profesi guru. Untuk masuk ke lembaga pendidikan guru (LPTK) 

sebagai pre-service guru, untuk saat ini boleh dikatakan tanpa kesulitan berarti bahkan 

cenderung bukan merupakan suatu pilihan. Dengan demikian dapat dipahami jika input yang 

masuk ke lembaga pendidikan pre-service guru pada kurun waktu belakangan adalah bukan 

putra-putra terbaik bangsa. Hal ini menunjukkan betapa masyarakat secara umum tidak 

konsisten dan bersikap ambigu terhadap profesi guru, di satu sisi sering mengeluhkan 

rendahnya mutu pendidikan, mengharapkan pelayanan terbaik dari para guru bagi pendidikan 

putra putrinya, tetapi di sisi lain masyarakat rela menyerahkan pendidikan putri-putri bangsa 

ini kepada mereka yang tidak berkelas.  

Di sisi lain tuntutan profesionalisme guru sebagai pengembang sumber daya manusia 

tidak dapat dihindari. Dalam proses transformasi sosial menuju masyarakat global di mana 

profesi guru bertanggung jawab mempersiapkan sumber daya manusia untuk hidup dan 

berkarya di dalam perubahan sosial yang terjadi menuntut perubahan fungsi dan perannya. 

Terkait dengan arus otonomi daerah dan gelombang keterbukaan yang terjadi dalam 

masyarakat Indonesia saat ini, ada tiga peran dan fungsi guru di Indonesia, yaitu sebagai agen 
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pembaharu, pengembang sikap toleransi dan saling pengertian, serta sebagai seorang pendidik 

yang profesional (Tilaar, 1999).  

Eksistensi profesional guru pada saat ini dapat diukur dari sejauhmana dirinya mampu 

menjadi agen pembaharu bagi diri dan masyarakatnya, sejauh mana mampu mengembangkan 

sikap toleransi dan saling pengertian kepada para peserta didik, dan sejauh mana mampu 

berfungsi sebagai pendidik yang profesional. Berkenaan dengan pengembangan sikap 

toleransi dan saling pengertian, pada kurun waktu belakangan sungguh menjadi tolok ukur 

profesionalisme guru di sekolah. Perkelahian antar pelajar, kerusuhan bernuansa sara 

barangkali dapat menjadi titik tolak dari perlunya pengembangan sikap toleransi dan saling 

pengertian tersebut. Selanjutnya tentang guru sebagai pendidik yang profesional dapat diukur 

dari sejauh mana guru dapat mempersonifikasikan dirinya sebagai seorang pendidik bukan 

sekedar sebagai pengajar. Dengan demikian eksistensi profesi guru lebih banyak ditentukan 

oleh dirinya sendiri, bukan oleh kekuatan di luar dirinya seperti pengakuan dan penghargaan 

masyarakat, tetapi dari sejauh mana guru mampu menunjukkan karya pengembangan sumber 

daya manusia yang diharapkan.  

D. PROFESIONALISASI GURU SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN CITRA 

Suatu profesi akan hidup dan berkembang apabila profesi itu diterima dan dihargai 

oleh masyarakat. Profesi berkembang berdasarkan suatu “merit”, yaitu pengakuan dan atau 

penghargaan terhadap kemampuan profesi didasarkan pada kesesuaian antara harapan 

masyarakat (konsumen) dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan 

(Tilaar, 1999). Profesi guru harus berkembang berdasarkan “ sistem merit”, artinya pengakuan 

dan penghargaan terhadap profesi guru didasarkan pada hasil karya berkualitas, berkembang 

karena jasa-jasa yang diberikan oleh guru dalam mencerdaskan generasi muda, meningkatkan 

taraf hidup masyarakat, bukan karena belas kasihan (“lamentation”). Profesi guru 

menerapkan pengetahuan dan keahliannya untuk memberikan jasa pelayanan menurut 

kemampuannya, kemudian kemampuan itu dirasakan oleh masyarakat sehingga diakui dan 

dihargai setara dengan jasa yang telah diberikan.  

Pada masyarakat industri yang ditopang oleh kemajuan IPTEK, membutuhkan tenaga-

tenaga guru profesional yang menguasai IPTEK sehingga mampu membawa siswa kepada 

pengenalan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK. Realitas inilah yang menjadi harapan 

masyarakat era global, sehingga hanya guru yang mampu merespons tuntutan masyarakat 

tersebut yang akan terus diakui dan dihargai eksistensinya. Untuk ini ada tiga kompetensi 

dasar yang dituntut untuk dikuasasi oleh seorang guru profesional, yaitu; (1) Penguasaan dasar 

ilmu yang kuat, artinya guru harus memiliki dasar keilmuan dan teknologi yang kuat. Pada era 

kemajuan IPTEK ini hanya guru yang memiliki dasar keilmuan dan teknologi yang kuat yang 
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dapat membawa dan menghantarkan para siswanya untuk mengenal dan mengarungi dunia 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. (2) Penguasaan kiat-kiat profesi 

berdasarkan riset dan prkasis pendidikan, artinya bahwa pendidikan adalah proses yang terjadi 

di lapangan (bukan sekedar konsep teoretis), berkembang karena praksisnya di lapangan. 

Untuk ini guru harus dapat membangun kiat profesinya melalui pengkajian dan refleksi dari 

praksis pendidikan yang berkembang di masyarakat. (3) Pengembangan kemampuan 

profesional yang berkesinambungan, artinya guru harus menyadari bahwa profesi guru adalah 

adalah profesi yang terus berkembang seirama berkembangnya praksis pendidikan itu sendiri. 

Untuk ini guru dituntut untuk mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan perkembangan agar 

tetap eksis dan diakui. 

 Dalam kerangka membangun citra profesi guru, di samping dibebankan kepada 

profesional guru yang sekarang secara defakto telah menjadi guru, tetapi juga sistem 

pengembangan profesionalitas guru itu sendiri. Profesionalisasi guru harus dimulai dari 

pengembangan minat generasi penerus terhadap profesi “guru”, penataan lembaga pendidikan 

pre-service guru, pembinaan dalam jabatan oleh organisasi profesi dan lembaga pendidikan in-

service. Minat memasuki bidang profesi tidak akan muncul begitu saja, tetapi antara lain 

dibayangi oleh penghargaan masyarakat terhadap profesi yang dimaksud. Berkenaan dengan 

minat generasi muda terhadap profesi guru untuk saat ini cukup memprihatinkan, perlu segera 

dibangun image bahwa profesi guru setara dengan profesi-profesi lain dalam masyarakat. Dari 

sisi kelembagaan pendidikan pre-service profesi guru telah dikembangkan dengan pola satu 

wadah universitas yang lebih memungkinkan terjadinya transformasi ilmu pengetahuan secara 

lebih intens. Selanjutnya peran organisasi profesi dalam pembentukan profesionalisme guru 

sangat besar, karena organisasi inilah yang bertanggung jawab menentukan bentuk 

kemampuan dan keahlian yang harus dimiliki oleh profesi. Organisasi profesi berhak 

menentukan layak tidaknya seseorang menyandang profesi tertentu. Sedangkan lembaga 

pendidikan in-service lebih bertanggung jawab dalam pengembangan dan pembentukan sikap 

profesional bagi para pengemban profesi. Untuk efektifnya program profesionalisasi 

diperlukan penanganan secara integratif, tidak sepotong-sepotong seperti yang nampak 

sekarang ini. Antara LPTK, lembaga konsumen lulusan LPTK, lembaga pendidikan in-service 

(LPMP, PPPG), dan organisasi profesi terkesan melaksanakan fungsi dan tugas masing-

masing secara terpisah, koordinasi di antara mereka relatif masih kurang.  

E. PENUTUP 

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan era global, pendidikan sebagai 

sarana pemberdayaan individu dan masyarakat, sebagai sarana pengembangan sumber daya 

manusia, memiliki peran strategis dan sangat penting. Guru sebagai masukan instrumental 
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dalam sistem pendidikan mempunyai peran yang menentukan bagi berhasil tidaknya fungsi 

tersebut.  

Searah laju perkembangan jaman, tuntutan profesionalisme guru tidak dapat dihindari. 

Namun di sisi lain citra guru di masyarakat tengah mengalami kemerosotan, penghargaan 

masyarakat terhadap profesi guru tidak seimbang dengan fungsi strategisnya. Untuk ini dalam 

upaya membangun kembali citranya, perlu dilakukan profesionalisasi guru dengan melibatkan 

seluruh komponen sistem yang terkait di dalamnya.  
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