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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Jawaban Hal 10 – 12  

1. Dukungan masyarakat sangat penting bagi kepentingan pendidikan di negeri kita misalnya 

dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan sebaimana diungkap Sidi ( 2000 ). 

Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan merupakan keharusan, kepedulian perhatian, 

bantuan dan dukungan masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan merupakan 

prasyarat sangat mendasar dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan masyarakat yang 

berdaya, penyelenggaraan pendidikan mendapat manfaat besar dalam mewujudkan 

kualitas pendidikan. Dengan adanya dukungan dari organisasi profesi, masyarakat 

melakukan pemberdayaan-pemberdayaan. Dengan pemberdayaan, masyarakat lebih aktif 

memahami dan membantu secara optimal dalam pengelolaan pendidikan. 

2. Dunia pendidikan sulit mencapai kemajuan bila tidak ada dukungan organisasi profesi. 

Agar dunia pendidikan mencapai kemajuan, maka perlu dukungan dari organisasi profesi, 

karena dukungan profesi sangat menjamin kemajuan pendidikan. Dalam 

menyelenggarakan pendidikan seharus masyarakat ikut serta dalam menentukan arah dan 

isinya. Karena pada hakikatnya masyarakat memberikan bimbingan terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan serta kemajuan pendidikan kearah tercapainya tujuan pendidikan. 

Adapun kerugian dan dampak yang ditimbulkan dengan tidak adanya keterlibatan dari 

masyarakat profesi pendidikan maka tidak akan ada perkembangan serta kemajuan 

pendidikan kearah tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Karena kemajuan 

dunia pendidikan ditentukan oleh segenap pemangku kepentingan. Pendidikan bukan 

urusan Negara semata, melainkan semua pihak harus peduli, ada kesadaran, ada 

partisipasi, dan akhirnya ada tanggung jawab dari semua pihak untuk membangun dunia 

pendidikan yang berkualitas. 

3. Manfaat yang dapat dipetik , jika guru dan calon guru menguasai dan mendalami 

pengetahuan ke PGRI-an, maka akan mendapatkan pemahaman mengenai konsep dasar 

PGRI sebagai pijakan awal yang sangat mendasar dalam mengembangkan dan 

memanfaatkan wadah PGRI, membangun kesamaan pandangan, mengemban misi dan 

melaksanakan strategi program KPGRI sebagai organisasi perjuangan, profesi dan 
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ketenaga kerjaan bagi para guru, mewujudkan PGRI sehingga manfaatnya dapat dirasakan 

dan menciptakan PGRI yang fungsional terhadap tuntutan perubahan dan dapat menjawab 

tantangan yang duhadapi guru yang pada gilirannya PGRI menjadi organisasi yang 

dibutuhkan guru dan tenaga kependidikan lainnya serta berwibawa dan disegani oleh 

organisasi lain yang peduli untuk kemajuan pendidikan. 

4. Kegunaan keterlibatan guru jika menjadi anggota PGRI akan mendapat kompetensi dalam 

mempertahankan dan menjaga identitas Perguruan Tinggi dibawah naungan PGRI, karena 

sebagai anggota PGRI tugas utamanya adalah membimbing, mengajar dan melatih peserta 

didik, menguasai, memahami dan mengerti persoalan ke PGRI-an. Kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan 

dikuasai oleh PGRI dalam melaksanakan keprofesionalan. Kaitannya dengan kompetensi 

guru merupakan satu kesatuan yang menggambarkan sosok guru sewbagai tenaga profesi 

dalam pendidikan. Kompetensi guru mencangkup kompetensi kepribadian, pedagogic, 

profesional dan kompetensi social. Keempat kompetensi ini yang akan menentukan, 

memutuskan dan menetapkan sesuatu. Karena hal ini erat kaitannya dengan pemilikan 

pengetahuan, kecakapan atau keterampilan sebagai guru. Dengan demikian, kompetensi 

guru dijadikan sebagai agen pembelajaran. 

5. Karya tulis. 
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GURU ANGGOTA PGRI BERPERAN PENTING DALAM 
MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN 

 
PGRI merupakan salah satu elemen masyarakat profesi dibidang 

pendidikan. Posisinya sangat strategis karena ikut berperan dalam meningkatkan 

mutu pendidikan dengan fokus perhatian pada upaya peningkatan profesionalisme 

guru disertai kesejahteraan yang memadai. 

Peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan hanya dengan 

menata kelembagaan, penentuan personal, serta penyediaan prasarana dan sarana 

serta pembiayaan. 

Mutu pendidikan itu merupakan persoalan kompleks yang terkait pula 

dengan segenap dukungan komponen Penyelenggaraan Pendidikan yang tergabung 

dalam stakeholder pendidikan dan pemberdayaan masyarakat menentukan 

keberhasilan pendidikan. 

Peranan guru sangatlah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan 

sebagaimana yang telah diungkap Sidi ( 2000 )  Pemberdayaan Anggota Guru dalam 

Pendidikan merupakan keharusan. Kepedulian, perhatian, bantuan dan dukungan 

merupakan prasyarat yang sangat mendasar dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Pemberdayaan anggota guru untuk pendidikan merupakan salah satu 

aspek penting dalam manajemen pendidikan. Melalui pemberdayaan berbagai 

keputusan pendidikan dapat efektif dan perbaikan dunia pendidikan mendapat 

dukungan nyata. 

PGRI sebagai organisasi profesi bagian dari elemen masyarakat harus 

bertahan dan dipertahankan serta semakin lama harus semakin maju, bila ingin 

diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat profesi yang bergerak dalam bidang 

pendidikan. 

Dalam kerangka ini, kata kuncinya adalah transformasi pengetahuan dan 

nilai PGRI secara berkelanjutan tidak hanya kepada anggotanya, tetapi jauh lebih 

penting kepada para pemuda calon pendidik dan tenaga kependidikan. Karena 

anggota PGRI bertugas merencakana dan melaksanakan proses pembelajaran, 
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menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik. 

Anggota PGRI berhak memperoleh penghasilan dan jaminan 

kesejahteraan social yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas 

dan profesi kerja, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil 

kekayaan, pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

Anggota PGRI berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang 

bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis, mempunyai komitmen 

secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan serta 

menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan yang sesuai dengan 

kepercayaan yang diberikan kepanya. 

Anggota PGRI juga harus melakukan pemberdayaan yang sangat 

diperlukan dalam memberikan dukungan untuk pendidikan karena adanya pendidikan 

modern yang diharapkan menjadi medan inspirasi terbangunnya demokratisasi 

masyarakat yang peduli dan intens dalam ikut aktif dalam memajukan pendidikan. 

Setiap calon guru yang menjadi anggota PGRI, sejak dini harus memiliki 

kesamaan visi dan misi dalam memandang dan menggunkana PGRI sebagai wadah 

profesinya. Tujuan agar anggota PGRI dapat solid dan kompak dalam 

memperjuangkan kepentingan bersama sebagai haknya dan mengembnagkan 

profesionalisme guru sebagi kewajibannya serta memajukan PGRI sebagai wadah 

perjuangan guru. 

Dengan demikian anggota PGRI berperan penting dalam meningkatkan 

mutu pendidikan dalam menghadapi abad informasi dan globalisasi yang ditandai 

dengan dahsyatnya perkembangan IPTEK dan derasnya informasi. 
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BAB II 

KONSEPSI DASAR PGRI 

 

Jawaban Hal 24 – 25  

1. Dalam menghadapi tantangan era globalisasi memasuki abad ke – 21, PGRI tetap 

konsisten dengan komitmen jati dirinya yang bersumber pada konsepsi yang telah 

dirumuskan oleh PGRI sebagai organisasi yang memperjuangkan hak guru, mendorong 

untuk melaksanakan kewajiban, meningkatkan profesionalisme guru serta mengangkat 

harkat dan martabat guru. 

 Adapun alasan – alasan yang mendasari PGRI berupaya menjadi organisasi 

dinamis, mandiri dan berwibawa adalah organisasi yang tanggap dan peka dalam 

merespon terhadap masalah yang ada atau yang akan dihadapi, (cirri-cirinya selalu 

menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan organisasi atau selalu mencari 

strategi baru, langkah-langkah sehingga selalu bergerak maju guna menghadapi tantangan 

yang ada), organisasi yang berdiri diatas kemampuan sendiri yang memiliki kehendak 

sendiri atau cita-cita sendiri tetapi bagaimana juga harus berusaha dengan orang lain, 

organisasi yang mempunyai pengaruh, kekuasaan dan hak memberikan perintah dalam 

organisasi dan perintah tersebut hartus ditaati. 

2. Misi yang dijalankan oleh PGRI seperti misi nasional dan misi profesional 

mempunyai keterkaitan yang tujuannya untuk mempertahankan, mengisi dan mewujudkan 

cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan 

berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melauli upaya mencerdaskan 

bangsa. Selain itu, juga untuk memperjuangkan perwujudan guru profesional dengan hak 

dan martabatnyaserta pengembangan karernya. 

 Dengan misi nasional dan profesional ini, PGRI beserta elemen bangsa akan 

berusaha dan bertanggung jawab untuk melestarikan, melanjutkan dan menyukseskan cita-

cita  proklamasi kemerdekaan menuju masyarakat yang berkeadilan dalam kemakmuran 

dan kemakmuran dalam keadilan, serta turus aktif memberikan kontribusi pada 

peningkatan profesionalisme guru sebagai petugas profesi bidnag pendidikan yang 

menentukan pada kualitas pendidikan nasional. 



 6 

 Adapun kaitan dari misi PGRI dengan tugas guru adalah melaksanakan dan 

mengembangkan sistem pendidikan nasional, membina dan bekerja sama dengan 

himpunan profesi dan keahlian sejenis bidang pendidikan yang secara sukarela 

menyatakan diri bergabung dan atau bermitra dengan PGRI, serta mempersatukan semua 

guru dan tenaga kependidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta didalam 

pembangunan nasional. 

3. Salah satu tugas PGRI adalah memperkuat kedudukan, wibawa dan mertabat guru 

serta kesetia kawanan oraganisasi. Kaitannya dengan misi kesejahteraan merupakan 

kesejahteraan lahir dan batin para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Ini merupakan 

dasar motivasi bagi guru untuk dapat menjalankan tugas secara professional. 

 Dengan adanya keterkaitan tersebut, PGRI mendorong dan berusaha untuk 

meningkatkan kesejahteraan guru utamanya sebagai dasar mutivasi dalam menjalankan 

kiprahnya secara bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan harkat dan martabat guru 

sebagai petugas profesi dalam bidang pendidikan nasional. 

4. Mempertinggi kesadaran, sikap kemampuan dan mutu profesi guru serta 

meningkatkan kesejahteraan guru / Anggota PGRI merupakan salah satu misi jati diri 

PGRI. Pada dasarnya misi merupakan tugas pokok, fungsi dan peran (tupoksiran) yang 

diemban oleh kelompok atau anggota yang tersusun sestematis, terarah, terencana dalam 

mencapai suatu tujuan. Misi jati diri PGRI adalah suatu wahana untuk menampilkan citra, 

sikap, semangat dan karakter organisasi keguruan yang mampu melestarikan nilai-nilai 

perjuangan dan profesi keguruan. Kaitannnya dengan misi pembangunan nasional, PGRI 

akan terus aktif membangun bangsa dan Negara  melaului medan pengabdian pada 

pembangunan manusia Indonesia melalui upaya pencerdasan bangsa. 

5. Karya tulis. 
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GURU MENJALANKAN SIKAP PROFESIONAL SESUAI SIFAT 
PGRI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN 

 
Pendidikan persekolahan adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung 

pada satuan lembaga pendidikan formal. Keberadaannya dirancang secara sadar 

dan terencana, terstruktur dengan melibatkan berbagai unsure personal (tenaga 

kependidikan, serta pendidik dan masyarakat), dengan kurikulum sebagai 

sepernagkat pengaturan isi, metode dan evaluasi pembelajaran dengan dibiayai, 

serta dilengkapi gedung dan perabot sekolah. 

Pendidikan sekolah melibatkan pelaku utama, yaitu kepala sekolah dan 

pelaksana operasioanal pendidikan sekolah meliputi tata uasaha, guru, petugas 

bimbingan dan konseling serta penjaga sekolah dan peserta didik sebagi unsur 

utama yang dikenai proses pendidikan persekolahan, serta adanya dukungan nyata 

masyarakat melalui komite sekolah. 

PGRI sebagai orgaisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi 

ketenaga kerjaan adalah bersifat unitaristik, tanpa memandang status, keyakinan, 

asal-usul, tidak memandang perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, suku, jenis 

kelamin, agama. 

PGRI bersifat independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian 

organisasi dengan mengutamakan kemitra sejajaran dengan berbagai pihak dan 

PGRI tidak berpolitik prakatis yang terikat dan atau mengikat diri pada kekuatan 

organisasi atau partai polotik manapun dan ini harus mandiri tidak mudah di 

intervensi oleh orang lain. 

PGRI memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, 

kekeluargaan, keterbukaan dan tanggung jawab, etika, moral, serta hukum yang 

menempatkan kedaulatan organisasi yang ada ditangan anggota dan dilaksanakan 

sepenuhnya dalam kongrer PGRI. 

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang dan 

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 

pendidikan profesi. 
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Guru yang profesional adalah guru yang sebagai petugas profesional khusus 

kependidikan, ditandai dengan kemampuannya dengan melakukan pembelajaran 

dikelas secara efektif. Menurut Gary A. Davis dan Margaret A. Thomas, cirri-ciri guru 

yang efektif dalam melakukan pembelajaran yang ditandai memiliki kemampuan yang 

tekait dengan iklim belajar di kelas, memiliki keterampilan impersonal, khususnya 

khusunya untuk menunjukkan empati penghargaan kepada siswa dan ketulusan, 

mengatasi dan memperhatikan siswa secara tulus, menunjukkan minat dan antusias 

yang tinggi dalam mengajar, menciptakan atmosfer tumbunhnya kerja sama dan 

kohesivitas dalam antara kelompok siswa, mampu melibatkan siswa dalam 

mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran. 

Memilki kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran 

dan memiliki kemampuan terkait dengan peningkatan diri, mencangkup mampu 

menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif dan mampu 

memanfaatkan perencanaan guru secara berkelompok untuk menciptakan  dan 

mengembangkan metode pembelajaran yang relevan. 
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BAB III 

SEJARAH PGRI 

 

Jawaban Hal 48  

1. Persatuan guru telah ada sebelum Indonesia merdeka dengan nama Persatuan Guru India 

Belanda ( PGHB ) yang diketuai oleh Kanto Soebroto. Organisasi bersifat unitaristik. 

Nilai-nilai positif dan negative PGHB dalam memajukan guru, tidak mudah bagi PGHB 

memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial dan latar 

belakan pendidikan yang berbeda. Kondisi sosial dan politik pada waktu itu mempersulit 

terciptanya kesatuan bahasa dalam perjuangan guru, malah sejak perkembangan awalpun 

sudah tampak adanya gelagat kearah keretakan dan perpecahan. 

2. Dasar motivasi berdirinya PGRI dan tujuan yang ingin dicapai pada saat PGRI baru 

didirikan. Semangat proklamasi itulah yang menjiwai penyelenggaraan kongres pendidik 

bangsa pada tanggal 24 – 25 November 1945 bertempat di sekolah guru Puteri (SGP) 

Surakarta, Jawa Tengah. Dari kongres itu lahir Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 

yang merupakan wahawa persatuan dan kesatuan segenap guru di Indonesia. Pendirinya 

adalah Rh. Koesnan, Amir Singgih, Ali Marsaban, Djajeng Soegianto, Soemedi 

Adisasmito, Abdullah Noerbambang dan Soetono. Dan tujuan yang ingin dicapai pada saat 

PGRI baru didirikan adalah (1) mempertahanakn dan menyempurnakan Republik 

Indonesia, (2) Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar 

kerakyatan, (3) Membela hak dan nasib buruh umumnya. Semua tujuan tersebut sangat 

erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi anggota PGRI sebagai pendidik bangsa yang 

melalui proses pendidikan bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 

kualitas hidup bangsa Indonesia dari segi pendidikan. 

3. PGRI dalam perjalanan sejarahnya sering kali terpengaruh dengan situasi politik. Seperti 

pada kongres sebelumnya, pada kongres 1x PGRI di Surabaya bulan Oktober / November 

1959. Soebandri dkk melancarkan politik adu-domba diantara peserta kongres, terutama 

pada waktu pemilihan ketua umum. Kali inipun usaha tersebut tidak berhasil, dan M.E. 

Subiandinata terpilih kembali sebagai ketua umum PB PGRI. 

4. PGRI pada masa orde baru mengingatkan diri pada partai politik GOLKAR. Dilihat dari 

presfektif PGRI, peristiwa ini merupakan puncak dan pa yang sebelumnya berlangsung 
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pada tubuh PGRI. Segi positif dan negatifnya dengan PGRI melibatkan diri pada politik 

praktis adalah memperjuangkan agar PGRI tidak hanya menjadi organisasi guru yang tidak 

hanya bersifat unitaristik, tetapi juga independent dan non partai politik. Buktinya, 

keberhasilan kekuatan orde baru terlihat dari hasil – hasil kongres dibidang umum / politik 

dan susunan PB PGRI. 

5. Karya tulis 
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DINAMIKA PGRI PADA MASA 
REFORMASI 

 
PGRI merupakan wadah tempat terhimpunnya segenap guru dan tenaga 

kependidikan lainnya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi dan 

aorganisasi ketenaga kerjaan yang berdasarkan pancasila. Melalui wadah PGRI 

sesame anggota mengembangkan profesinya, berjuang memecahkan masalah untuk 

dengan tanpa hentiserta meningkatkan kesejahteraan anggota untuk kejayaan PGRI. 

Dinamika secara aktif memelihara, mempertahankan dan meningkatkan 

persatuan dan kesatuan guru yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetia kawanan 

sosial yang kokoh sejahtera lahir batin dan kesetia kawanan organisasi baik nasional 

maupun internasional. Dengan demikian, PGRI sebagai wadah terhimpunnya guru 

dan tenaga kependidikan lainnya yang dapat saling merekatkan dan memberdayakan 

anggotanya. 

Secara terus-menerus, PGRI bersama anggotanya berupaya mewujudkan 

pengabdiannya melalui pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, 

membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan 

Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara konsekuen dan 

berkesinambungan dan tegak pada komitmen PGRI. 

Era reformasi merupakan suatu kurun waktu yang ditandai dengan 

berbagai perubahan untuk membentuk suatu keseluruhan tatanan baru yang lebih 

baik untuk mencapai tujuan sejak lengsernya Presiden Sueharto pada bulan Mei 

1997. perubahan dalam reformasi adalah perubahan yang dilakukan secara 

konsepsional dan kontitusional dengan strategi dan program yang lebih efektif dalam 

suasana madani. 

Didalam kerangka demikian, PGRI juga melakukan serangkaian perubahan 

melalui kongres XVIII, November 1998 di Bandung sebagai respon penyesuaian 

terhadap tuntutan reformasi. Pada saat itulah, ANggaran Dasar dan ANggaran 

Rumah Tangga PGRI mengalami perubahan guna menjawab tantangan global, 

tantangan nasional dan organisasional. 
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Kecendrungan oraganisasi PGRI mengalami perubahan sebagai organisasi 

yang harus mampu beradaptasi dan mewujudkan dirinya sebagai The learning 

organization yaitu organisasi yang senantiasa belajar sebagai organisasi yang secara 

berkelanjutan melakukan transformasi diri secara lebih baik mengelola pengetahuan, 

penggunaan teknologi, sumber daya manusia, perluasan pembelajaran, sebagai 

adaptasi dalam perubahan lingkungan. 

Dalam mengadaptasi perubahan lingkungan yang demikian, PGRI dituntut 

memiliki kecakapan untuk yang lebih siap mengantisipasi dan beradaptasi terhadap 

dampak perkembangan lingkungan, menjadi lebih cakap belajar dari pesaing dan 

mitra kerja, belajar secara efektif dan kesalahan sendiri, memberdayakan semua 

sumber daya manusia pada setiap jenjang organisasi dan untuk mempersingkat 

waktu yang diperlukan untuk menerapkan perubahan yang strategis dan merangsang 

perbaikan secara terus-menerus pada setiap bidang dan jenjang organisasi. 
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BAB IV 

ORGANISASI PGRI 

 

Jawaban Hal 60 – 61  

1. Kepengurusan PGRI berjenjang dari tingkat pusat sampai ranting PGRI. Karena PGRI 

memiliki tata urutan atau tingkat organisasi dengan susunan organisasi. Untuk mengelola 

bidang dan tingkat tertentu dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersifat tetap 

dan jangka panjang duibentuk anak lembaga PGRI jalinan informasi dan komonikasi 

PGRI dapat dilakukan secara reptikal dan horizontal serta dapat pula secara diagoral dan 

juga dapat digunakan berbgai bentuk sesuai dengan jenis, hambatan dan tantangan yang 

sedang dihadapi. Manfaatnya, dengan jalinan infoemasi dan komonikasi PGRI, jajaran 

pengurus ditingkat pusat dapat dengan cepat menginformasikan berbagai kebijakan terbaru 

secara cepat ketingkat yang paling bawah dan memberikan kontribusi pada tetap tegaknya 

Negara kesatuan Republik Indonesia dan juga dapat terwujud derap langkah serentak 

seluruh jajaran organisasi dengan terjalin ikatan struktural dan cultural dalam tubuh PGRI. 

2. PGRI memliki Lembaga Bantuan Hukum PGRI. Didirikan dan dibentuk untuk melakukan 

konsultasi dan pembelaan hukum terhadap anggota PGRI yang menghadapi masalah yang 

terkait dengan hukum dan guna membantu guru-guru yang akan memperoleh gugatan dan 

atau menggugat dari dan kepada berbagai pihak yang merasa merugikan anggota PGRI 

guna tercapainya keadilan hukum. Dengan adanya Lembaga Bntuan Hukum PGRI 

tersebut, berbagai pengaduan hukum dari anggota PGRI dapat ditampung, dilakukan 

advokasi, bahkan dilakukan bembelaan dimuka pengadilan. Tujuannya agar guru tidak 

mudah disepelehkan dan dilecehkkan secara hukum oleh berbagai kalangan. 

3. PGRI dalam melakukan konsolidasi ditempuh pula melalui jalinan komonikasi secara 

intensif agar kalu melaporkan kondisi kepengurusan, menyarikan laporan ranting, 

membuat laporan ke PGRI Kabupaten – kota serta menerima feedback dari PGRI 

Kabupaten – kota, dan merumuskan langkah-langkah strategis berdasarkan kondisi yang 

diperoleh dari daerah, mempertimbangkan kondisi tingkat nasional dan memeberikan 

umpan balik pada saat diperlukan yang sifatnya nasional. 

4. Lembaga pendidikan PGRI sebagai tempat pengembangan upaya pembaharuan pendidikan 

yang efektif sejalan dengan pengembangan llmu pengetahuan dan teknologi yang 
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diorentasikan pada kepentingan pembangunan nasional merupakan salah satu misi anak 

PGRI. Karena disamping itu untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. 

5. Karya tulis 
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HAK – HAK ANGGOTA PGRI SEBAGAI MODAL 
DASAR DALAM MEMAJUKAN PROFESIONALISME GURU 

 
Organisasi PGRI merupakan gambaran sistem kerja sama dari PGRI. 

Dalam organisasi PGRI ini terkait dengan komponen sistem dalam PGRI yang 

mencangkup aspek keanggotaan PGRI. 

Anggota PGRI adalah warga Negara Republik Indonesia yang dengan 

sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota yang memenuhi persyaraan 

yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. Keanggotaan berakhir atas 

permintaan sendiri, karena diberhentikan atau karena meninggal dunia. 

Setiap anggota mempunyai hak bicara (menyampaikan pendapat, ide, 

gagasan, kritik atau masukan), hak suara (menyuarakan sesuatu dalam proses 

pengambilan keputusan), hak memilih (menentukan atau menetapkan suatu pilihan 

agar menjadi pengurus atau anggota), hak dipilih (mendapatkan kepercayaan, 

kewenangan untuk menjadi pengurus atau anggota), hak membela diri, hak untuk 

memperjuangkan peningkatan harkat dan martabatnya (setiap anggota diperlukan 

dan diperlakukan sesuai dengan PGRI sehingga jati diri mereka diayomi dan tidak 

boleh diperlakukan sebagai diskriminasi dan tidak sesuai dengan hukum), dan hak 

untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum (dapat menyanggah, 

menolak atau sebagainya untuk membela diri dan juga berhak untuk mendpat 

perlindungan hukum), serta tatacar penggunaan dan pelaksanaan hak anggota diatur 

dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : 

a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 

kesejahteraan sosial, 

b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi 

kerja. 

c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan berhak atas 

kekayaan intelektual. 

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. 
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e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk 

menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. 

f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan 

kelulusan, penghargaan atau sangsi kepada peserta didik dengan kaidah 

pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. 

g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan 

tugas. 

h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. 

i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. 

j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

akademik dan kompetensi, dan 

k. Memperoleh pelatih dan pengembangan profesi dalam bidangnya. 

Dengan demikian, dalam memajukan profesionalisme guru anggota PGRI 

harus berjalan dengan hak-hak anggota PGRI untuk mewujudkan segala yang dicita-

citakan. 
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BAB V 

PGRI SEBAGAI ORGANISASI PERJUANGAN 

 

Jawaban Hal 94 – 95  

1. Perjuangan PGRI tidak pernah berakhir PGRI sebagai organisasi guru dan tenaga 

pendidikan lainnya masih dihadapan pada sejumlah tantangan, kebutuhan dengan segala 

potensi dan kekurangan yang dimiliki PGRI. Karena perjuangan PGRI untuk mewujudkan 

hak-hak guru dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan dapat 

memberi manfaat, dirasakan dan dibutuhkan keberadaannya bagi segenap anggota PGRI 

agar sukses mewujudkan harapan-harapan segenap tenaga pendidikan terutama guru 

sebagai petugas terdpanpendidikan. 

2. Perjuangan PGI akan sukses bila sesuai dengan prinsip perjuangannya dan dukungan 

dengan strategi yang tepat. Segenap pengurus dan anggota PGRI harus dimiliki kemurnian 

perjuangan. Artinya seluruh pengurus dan anggota PGRI menjalankan kiprah 

perjuangannya bersungguh-sungguh, dilaksanakan dengan atanggung jawab dengan 

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga PGRI serta program-

program kerja yang diputuskan melalui kongres, konkerda, konfecab dan konkercab. 

Selain itu pengurus dan anggota PGRI dalam melakukan perjuangan mengutamakan 

kepentinganorganisasi dan kepentingan anggota sejalan dengan aspirasi, tuntutan dan 

kebutuhan anggota dan pengurus PGRI diatas segala-galanya, sehingga mendapatkan 

dukungan dan akan menguatkan perjuangan menuju sukses. Selain itu perlu dukungan 

strategi perjuangan PGRI yang harus ditempuh adalah memahami tantangan yang dihadapi 

dan melakukan kesiapan dengan mencari jawab terhadap tantangan yang dihadapi dengan 

mengantisipasi dan beradaptasi dengan tuntutan perubahan agar sukses mewujudkan 

harapan-harapan segenap tenaga pendidikan terutama guru sebagai tugas utama 

pendidikan. 

3. PGRI melakukan perjuangan diselaraskan dengan tantangan jamannya. Lintasan 

perjuangan PGRI yangpaling terkesan yang memberi dampak besar pada kesejahteraan 

guru. Kesejahteraan merupakan inti dan keseluruhan perjuangan PGRI khususnya dalam 

amanat Kongres XVIII. Kesejahteraan guru dapat terwujud kesejahteraan materiil maupun 
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non materiil yang ditopang oleh lima pilar dan beberapa aktivitas proses dan hasil dari 

program berkenaan dengan kesejahteraan guru. 

4. PGRI menjalin kemitraan ditingkat Internasional dalam Education International (EI). 

Kemitraan yang berimbang merupakan salah satu strategi perjuangan PGRI ditingkat 

Internasional PGRI menjadi dan Education International (EI). Yaitu persatuan guru – guru 

seluruh dunia sebanyak 304 organisasi guru dan 155 negara dan mengimpun 24 juta 

anggota perjuangan PGRI telah mendapat dukungan dan dunia internasional. Keuntungan 

dari masuknya PGRI dalam Education International (EI). Adanya bantuan dan EI melalui 

konsorsium organisasi guru Swedia, Kanada, Amerika Serikat, dsb. Berupa dukungan dana 

untuk pelatihan dipusat maupun didaerah dan telah berlangsung sejak tahun 1999 hingga 

sekarang. 

5. Karya tulis 
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PGRI BERJUANG UNTUK KEPENTINGAN 
PENDIDIKAN AYNG BERMUTU 

 
PGRI sebagai organisasi guru dan tenaga kependidikan lainnya masih 

dihadapkan pada sejumlah tantangan, kebutuhan dengan segala potensi dan 

kekurangan yang dimiliki PGRI. Menghadapi tuntutan dan tantangan yang semakin 

kompleks dan beragam, organisasi PGRI senantiasa dituntut untuk terus berjuang 

dan berjuang terus untuk kepentingan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dengan 

posisinya sebagai organisasi perjuangan, PGRI harus bewrjuang untuk memantapkan 

eksistensinya, dengan membangun profesionalisme guru sebagai ujung tombak 

perjuangan dan berjuang meningkatkan kesejahteraan guru sebagai pilar penguat 

membentuk jati diri guru yang bermartabat. 

Perjuangan PGRI diharapkan dapat memberi manfaat, dirasakan dan 

dibutuhkan keberadaannya begi segenap anggota PGRI agar sukses mewujudkan 

harapan – harapan segenap petugas terdepan pendidikan maka untuk dapat 

memenuhi tuntutan arusperubahn dan mampu menjawab tanangan yang dihadapi 

guru sebagai tenaga inti kependidikan itu, perjuangan PGRI disesuaikan dengan 

panggilan jamannya dengan melakukan konsolidasi internal. 

Kuatnya peran birokrasi pendidikan yang seringkali dalam memberikan 

pelayanan masih belum memuaskan sesuai dengan harapan khususnya yang 

menyangkut hak – hak guru, menuntut perjuangan yang optimal dari segenap 

pengurus dan anggota PGRI dalam membangun posisi tawar yang seimbang dengan 

berbagi pihak. 

Kepentingan pendidikan yang bermutu tidak harus dipertimbangkan 

dengan kepentingan pendidikan. Karena kepentingan pendidikan harus diimbangi 

dengan peningkatan kwalitas pendidikan. 

Dalam upaya meningkatkan kepentingan pendidikan PGRI ikut berperan 

serta secra aktif dengan memberikan masukan kepada pemerintah agar berbagai 

agenda dapat terwujud dengan tepat sasaran. 
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Salah satu komponen yang sering dijadikan sasaran penyebab 

menurunnya mutu pendidikan ialah kurikulum. Kritikan yang cukup tajam terhadap 

kurikulum antara lain adalah materinya terlalu padat, tidak sesuai kebutuhan. 

Upaya kepentingan pendidikan hanya akan terwujud apabila guru 

mendapat tempat yang sentral dan menjadi prioritas utama. Sewhubungan dengn itu, 

PGRI menekankan agar masalah guru mendapat perhatian dan prioritas utama 

mengingat peranan guru yang fundamewntal. 

Segenap pengurus dan anggota PGRI dalam melakukan perjuangan 

mengedepnkan milai – nilai solidaritas dan setia kawan serta kekompakan dan 

keharmonisan, sekaligus melakukan sharing secara aktif dengan berbagai element 

masyarakat dalam memecahkan bersama – sama persoalan – persoalan pendidikan. 

Setiap pengurus dan anggota PGRI dalam melakukan perjuangan 

mengedepankan nilai-nilai profesionaitas dengan menegakkan kaidah ilmiah yang 

berbasiskan ilmu pengetahuan bertumpu pada upaya peningkatan mutu tenaga 

pendidikan pada khususnya dan umumnya mutu pendidikan. 
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BAB VI 

PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI 

 

Jawaban Hal 108 – 109  

1. Profesionalisme guru berkembang sesuai dengan kemajuan iptekdan tuntutan pemerintah. 

PGRI sebagai organisasi profesi dimaksudkan untuk meningkatkan sikap loyalitas, 

dedikasi guru sebagai anggota utama PGRI yang pada akhirnya akan berkiprah kepada 

peserta didik dan masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas dan prestasi agar 

bermutu. Pada tataran seperti sekarang ini diharuskan segenap masyarakat untuk 

dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan kompetisi yang 

semakin erat diera global ini dengan perkembangan zaman. Untuk itu, langkah PGRI 

sebagai organisasi profesi adalah memberikan perhatian khusus untuk serius terhadap 

keberadaan guru sebagai unsur yang sangat menentukan dan berada di garda depan dalam 

proses penyiapan sumber daya manusia masa depan. 

2. Profesionalisme guru membutuhkan kerja sama sinergis dengan segenap pemangku 

kepentingan. Karena disamping itu PGRI bertugas untuk membina serta mengembangkan 

sikap, prilaku dan keahlian agar para guru dan anggota PGRI khususnya mampu 

melakukan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab dan diandalkan oleh pemerintah 

serta adanya kebekerjasamaan antara satu dengan yang lain. Untuk mencapai keberhasilan 

pendidikan yang pada gilirannya hasil dari pendidikannya akan menjadi tulang punggung 

pembangunan. 

3. Sertifikasi guru merupakan wujud penilaian kinerja guru dan bagi yang memenuhi standar 

diberikan penghargaan sebagai tugas profesi pendidikan. Pemberian penghargaan dan 

jaminan terhadap guru dalam mewujudkan keberhasilan diupayakan adanya peningkatan 

peran organisasi untuk menjaga dan meingkakan kehormatan dan martabat guru dalam 

pelaksanaan tugas sebagai tenaga professional. Untuk memperoleh sertifikasi, guru harus 

memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum sehingga mempunyai 

kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. 

4. Setuju, bahwa profesionalisme tidak akan berhasil tanpa adanya kesejahteraan. Karena 

kesejahteraan merupakan dasar motivasi bagi guru untuk dapat menjalankan tugas secara 

profewsional. Selain itu mendorang dan berusaha untuk meningkatkna kesejahteraan guru 
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utamanya sebagi dasar motivasi dalam menjalankan kiparahnya secara bertanggung jawab, 

sekaligus meningkatkan harkat dan martabat guru sebagi petugas profesi dalam bidang 

pendidikan nasional. Dengan demikian profesionalisme akan berhasil dengan adanya 

kesejahteraan. 

5. Karya tulis. 
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PROFESIONALISME GURU MENENTUKAN 
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 

 
PGRI menempatkan diri sebagai organisasi profesi. Dengan posisinya 

sebagai organisasi profesi, maka PGRI diarahkan pada peningkatan profesi 

pendidikan dan tenaga kependidikan. 

Berdasarkan asumsi bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan profesioanal, 

maka implikasinya bahwa setiap guru harus memenuhi persyaratan yang ditentukan 

profesi itu dan harus bekerja secara profesional. Kemampuan guru harus sejalan 

dengan kerangka peranan guru terutama disekolah sebagai lembaga pendidikan 

nasional. 

Peranan guru terhadap peserta didik bekan hanya sebagi pengajar, 

melaikan juga sebagai pembimbing, manajer, komonikator dengan masyarakat 

sebagai pribadinya sendiri. Dengan peranan-peranan  itu, guru berusaha 

mengembangkan pribadi siswa, secara totalitas. Dalam arti membudayakan anak 

sebagai calon warga Negara, masyarakat, tenaga profesional dan Self Actualization. 

Guru yang baik adalh guru yang berhasil dalam pengajaran yang mampu 

mempersiapkan anak mencapai tujuannya telah dirumuskan dalam kurikulum. 

Untuk membawa anak mencapai tujuan itu, setiap guru perlu memiliki 

berbagai kemampuan atau kualifikasi profewsional. Jadi jelas, bahwa disamping 

seorang guru harus memiliki kemampuan-kemampuan yang berkenaan dengan 

fungsi pengajaran. Tentu saja kemapuan kepribadian, sikap dan hubungan sosialnya 

dengan orang-orang yang terlibat dalam proses belajar – mengajar merupakan syarat 

mutlak. 

Pada dasarnya pendidikan memiliki tujuan yang akan dicapai, dan 

merealisasikannya perlu didukung oleh kurikulum yang jelas, pembelajaran, 

ketenagaan (SDM), sarana, dana, informasi dan lingkungan kondusif yang dikelola 

melauli suatu proses yang sistemik dan sistematis. Karena pendidikan merupakan 

salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga Negara, oleh karena itu 

penyelenggaraan pendidikan merupakan kepentingan nasional, hak untuk 
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memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga Negara yang dijamin oleh 

pasal 31 UUD 1945 

Pengembangan profesionalisme guru merupakan tugas dan wewenang 

para pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas 

Pendidikan Nasional. Kewenagan PGRI sebagai organisasi profesi, guru berdasarkan 

prinsip profesionalitas guru. Sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang no 

14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Prinsip profesionalitas guru adalah memiliki 

bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan 

latar belakng pendidikan sesuai dengn bidang tugas. 

Prinsip profesionalitas guru juga memiliki tanggung jawab atas 

pelaksanaan tugas keprofesionalan, memperoleh penghasilan ynag ditentukan oleh 

prestasi kerja, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, memiliki jaminan perlindungan hukum 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan meiliki organisasi profeisi yang 

mempunyai kewenangan mengatur hal-halyang berkaitan denga tugas 

keprofesionalan guru. 

Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan dalam profesionalisme 

guru merupakan saran pembangunan dalam bidang pendidikan nasional dan 

merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia 

secara kaffah (menyeluruh). 
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BAB VII 

PGRI SEBAGAI ORGANISASI KETENAGA KERJAAN 

 

Jawaban Hal 132 – 133  

1. Setuju, bahwa guru adalah pekerjaan dan hak-hak guru. Setiap guru memiliki hak masing-

masing dalam ketenaga kerjaan  hak-hak guru sebagaimana yang telah diamanatkan 

Undang-Undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah memperoleh 

penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, 

mendapatkan promosi dan pengharapan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, 

memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, 

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, hak guru hak guru 

adalah memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk 

menunjang kelancaran tugas keprofesionalan dan juga guru berhak memiliki8 kesempatan 

untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. 

2. PGRI masuk serikat pekerja, karena dengan masuknya PGRI sebagai serikat pekerja lebih 

menguntungkan. Artinya serikat pekerja lebih memungkinkan PGRI untuk meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya. Hal lain sejalan dengan prinsip – prinsip serikat pekerja yang 

menuntut demokrasi, permanen dan berkesinambungan, suka rela didirikan oleh dan untuk 

pekerja guna melindungi pekerja ditempat kerja, meningkatkan kondisi kerja melalui 

prosedur perlindungan bersama, untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik, 

menjaga hak alami dan alat untuk menyampaikan pandangan dan pengembangan 

kemampuan kerja atas masalah sekitarnya termasuk masalah politik. 

3. Dengan masuknya PGRI sebagai serikat pekerja akan memperkuat serikat pekerja di 

Indonesia. Setiap orang kalau organisasinya ingin kuat harus mencari teman sebanyak 

mungkin. PGRI harus bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, misalnya dengan orng 

tua murid, dewan pendidikan atau komite pendidikan. Dengan demikian lebih mudah 

untuk memperjuangkan hak-hak anggota PGRI termasuk upaya memperjuangkan 

kesejahteraan anggotanya. 

4. Setuju, bahwasanya PGRI sebagai organisasi buruh. Sebelum proklamasi kemerdekaan RI, 

gerakan buruh (pekerja) muncul bersama dengan munculnya partai polotik di Indonesia. 

Pada saat itu gerakan buruh mengutamakan perjuangannya dibidang politik. Oraganisasi 
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buruh pada waktu itu bersatu karena didorong oleh perjuangan untuk mencapai 

kemerdekaan.selanjutnya timbul pandangan untuk menyederhanakan organisasi buruh, 

sehingga dicetusnya "Deklarasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia" pada tahun 1993. 

Dengan adanya PGRI sebagai organisasi buruh maka perjalanan PGRI akan berhasil untuk 

membenahi hubungan yang manis dan romantis. 

5. Karya tulis 
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PGRI SEBAGAI SERIKAT PEKERJA DAPAT MEMPERCEPAT 
KESEJAHTERAAN ANGGOTA 

 

PGRI menempatkan diri sebagai organisasi ketenagakerjaan. Dengan 

menempatkan diri sebagai organisasi ketenagakerjaan, PGRI harus tunduk dan 

menyesuaikan diri dengan keentuan dan perundangan ketenagakerjaan serta 

mengambil kiprah yang sangat besar dalam serikat pekerja dan berjuang pada 

pemenuhan hak dan jaminan sosial guru sebagai serikat pekerja. 

Menurut Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, 

serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk 

pekerja/buruh baik di perusahaan dan diluar perusahaan yang bersifat bebas, 

terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh dan meningkatkan 

kesejhateraan pekerja atau buruh dan keluarganya. 

Guru dan dosen dimasukkan dalam pekerja, sehingga organisasinya 

harus menyesuaikan diri dengan organisasi pekerja menjadi Trade Union (Teacher's 

Union) yang berjuang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan 

keluarganya. Dengan demikian, organisasi guru dalam perjuangannya harus 

menerapkan dan tata cara Tade Union. 

Dengan masuknya PGRI dalam seirikat pekerja lebih memungkinkan 

PGRI untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini sejalan dengan prinsip-

prinsip serikat pekerjayang menuntut demokrasi, permanen dan berkesinambungan, 

suka rela dan didirikan oleh dan untuk pekerja guna melindungi pekerja ditempat 

kerja, menigkatkan kondisi kerja melalui prosedur perlindungan bersama untuk 

mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik, menjaga hak alami dan alat untuk 

menyampaikan pandangan dan pengembangan kemampuan pekerja atas masalah 

sekitarnya termasuk masalah politik. 

Titik berat perjuangan serikat pekerja adalah berupaya meningkatkan 

kesejahteraan anggota bersama keluarganya. Perjuangan sejak dulu merupakan 

idaman para  anggota PGRI. Dimana-mana anggota PGRI mendesak agar PGRI 

menekankan perjuangannya pada upaya peningkatan kesejahteraan guru. Itulah 
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sebabnya gerakan atau demontrasi yang dilancarkan oleh anggota PRI pada tahun 

2000 dalam rangka menuntuk peningkatan tunjangan dan gaji guru. Teachers Union 

percaya bahwa bila kesejahteraan anggotanya telah cukup, maka mereka (para guru) 

akan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik dalam upaya peningkatan 

mutu pendidikan di negaranya. 

Telah dikemukakan bahwa titik berat perjuangan serikat pekerja adalah 

berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Untuk 

mencapai tujuan itu, maka disusunlah strategi, taktik dan metode. Sebagi contoh 

dapat dikemukakan bahwa dalam rangka menentukan gaji guru maka diadakan 

perjanjian kerja sama (Collective Bargaining) antara pemerintah dan persatuan guru. 

Dengan demikian, bahwa untuk mencapai tujuan, serikat pekerja pasti 

menemui berbagai tantangan yang harus dihadapi. Banyak orang berpendapat 

bahwa kalau organisasi guru ingin kuat harus mencari teman sebanyak mungkin. 

Agar lebih mudah memperjuangkan hak-hak anggota PGRI yang termasuk upaya 

memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. 
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BAB VIII 

PROFIL, LANDASAN, TUJUAN DAN SASARAN 

PROGRAM, KEKUATAN, KELEMAHAN, HAMBATAN, PELUANG 

SERTA ANCAMAN, DAN PROGRAM KERJA PGRI 

 

Jawaban Hal 160 

1. PGRI memiliki kekuatan yaitu mempunyai semangat kekeluargaan, kebersamaan dan 

kesetiakawanan organisasi para anggota serta pengurusnya masih cukup baik. Kalau tidak 

mempunyai semangat seperti hal itu maka tidak akan tercapai mutu pendidikan, karena 

dengan semangat kita dapat menghindari sebuah kehancuran dalam kependidikan. Selain 

itu dengan modal sejarah panjang serta pengalaman yang relative banyak, PGRI masih 

memiliki kesempatan untuk melaksanakan konsolidasi dan mengoptimalkan kinerjanya. 

2. PGRI memilki kelemahan. Guna untuk mengurangi kelemahan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, disebabkan karena kurangnya komunikasi antara pengurus dan anggota masih 

banyak yang menanyakan manfaat organisasi bagi anggota. Kurangnya komunikasi dalam 

sebuah organisasi menimbulkan ketidak berhasilan dalam menjalankan sebuah organisasi 

dan menimbulkan pendidikan yang tidak bermutu. Kesejahteraan dan keadaan anggota 

dewasa ini dianggap bukan hasil perjuangan PGRI melainkan karena konsekuensi logis 

abdi Negara. Untuk mengurangi kelemahan demi meningkakan mutu pendidikan 

seharusnya bersungguh-sungguh dalam mengelola organisasi secara profesional dengan 

kepedulian yang relative tinggi. Karena pengurus PGRI merupakan tenaga yang harus 

menjalankan roda organisasi yang dianggap sebagai kegiatan yang utama. 

3. PGRI memiliki peluang. Untuk merebut peluang dan memanfaatkan kesempatan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dalam kondisi sosial yang rawan terhadap disintegrasi 

bangsa, peluang dan jati diri PGRI sebagai organisasi yang bersifat unitaristik yang tidak 

membedakan asal-usul, suku, agama, aliran politik, status dan tinggkat pendidikan menjadi 

semakin penting. PGRI mempunyai peluang untuk memberikan rasa hormat terhadap 

profesi guru yang tergabung dalam PGRI sebagai organisasi uang unitaristik, independent, 

dan non politik praktis, sebagi sudah tidak dicurigai lagi sebagi underbow dari partai 

politik tertentu. 
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4. PGRI memiliki ancaman. Untuk menghindari ancaman untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Dalam era reformasi ini, kesadaran rakyat pada umumnya dan guru pada 

khususnya semakin meningkat sehingga PGRI akan dituntut lebih untuk berperan lagi atau 

bahkan akan ada gugatan dan hujatan atas beberapa prilaku pengurus yang kurang terpuji. 

Untuk menghindari hal itu PGRI harus mempunyai kesadaranuntuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Karena dngan peningkatan mutu pendidikan tidak ada ancaman bagi PGRI 

karena sudah tercapai cita-cita untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. 

5. Karya tulis. 
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PROFIL PGRI MODAL DASAR ORGANISASI 
UNTUK MENJALANKAN RODA ORGANISASI 

 
Keberadaan organisasi PGRI dapat dilihat pula dari aspek profil PGRI. 

Karena aspek profil PGRI merupakan modal dasar dalam sebuah organisasi guna 

untuk menjalankan roda organisasi. Disetiap semua hal yang berkaitan dengan PGRI 

harus dipahami segenap guru dan calon guru untuk dapat memberikan kiprah yang 

lebih luas dan afektif dalam PGRI. 

Secar singkat, terlebih dahulu dikemukakan profl PGRI dalam orgnaisasi. 

Nama organisasi adalah Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI, didirikan 

pada tanggal 25 November 1945, dalam kongres guru Indonesia. 

1. Disurakarta, Jawa Tengah. PGRI berasaskan Pancasila. 

2. Undang-Undang Dasar 1945. PGRI terdaftar di Departemen Kehakiman 

berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman tanggal 20 September 1954, 

Nomor : I.A.5/82/12. PGRI adalah organisasi perjuangan, profesi dan 

ketenagakerjaan, berskala nasional yang bersifat (1) Unitaristik, yaitu tanpa 

memandang perbedaan ijazah, tempat bekerja, kedudukan, suku, jenis 

kelamin, agama dan asal-usul, (2) Independen, yakni berlandaskan perinsip 

kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejahteraan dengan 

berbagai pihak, (3) non politik praktis, yaitu tidak terkait dan atau mengikatkan 

diri pada kekuatan organisasi/partai politik manapun. 

Dalam organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 

Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan, 

mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

Didalam organisasi juga mempunyai tujuan untuk berperan aktif guna untuk 

mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya. 

Selain itu, didalam organisasi mempunyai tujuan untuk berperan serta 

mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional dan mempertinggi 

kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan 

tenaga kependidikan lainnya, serta menjaga, memelihara, membela dan 
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meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anngota 

serta kesetia kawanan organisasi. 

Pimpinan tingkat pusat berkedudukan di Ibu kota Negara Republik 

Indonesia. Jenjang kepengurusannya tetrdiri atas : 

1. Pengurus besar, untuk tingkat pusat 

2. Pengurus daerah tingkat I 

3. Pengurus daerah tingkat II 

4.  Pengurus cabang 

5. Pengurus ranting 

Anggota PGRI merupakan warga Negara Republik Indonesia khususnya 

guru dan tenaga kependidikan lainnya yang secara sukarela mengajukan 

permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 

Anggaran Rumah Tangga. 

Guna untuk menghadapi abad informasi dan globalisasi yang ditandai 

dengan dahsyatnya perkembanganiptek dan derasnya informasi  serta terpaan 

budaya global yang sering kali mengusik nilai-nilai fundamental organisasi, maka 

antar guru dan tenaga kependidikan lainnya harus memiliki kesamaan sikap dan 

tindakan yang tepat untuk meresponnya. 

Untuk itu, profil PGRI merupakan modal daar dalam menjalankan roda 

organisasi dalam melangkahkan guru dalam menghadpi berbagai rintangan yang 

akan dihadapi. 
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BAB IX 

PGRI MENYONGSONG MASA DEPAN 

 

Jawaban Hal 187 – 188  

1. PGRI sebagai organisasi yang terus berjalan akan dihadapkan pada tantangan. Dalam era 

reformasi menurut  Surya (2003), PGRI akan menghadapi tiga tantangan yaitu tantangan 

yang bersifat global, nasional dan tantangan organisasional. Tantangan global biasanya 

ditandai dengan berbagai perubahan yang berlangsung secara cepat terutama dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan segala dampaknya. Seperti abad ke-21 ditandai 

dengan adanya era globalisasi yakni segala kehidupan mengalami perubahan dan 

mempunyai keunikan tersendiri. Tantangan nasional bersumber dan mempunyai 

perkembangan disegala bidangterutama dalam bidang politik sebagai koreksi terhadap 

beberapa kelemahan pada era sebelumnya. Seperti pada era reformasi terjadi penggeseran 

dalam tatanan kehidupan politik dan pemerintahan yang terpengaruh terhadap berbagai 

tatanan kehidupan politik dan pemerintahan yang berpengaruh terhadap tatanan kehidupan 

secara keseluruhan. Hal yang paling mendasar dalam tantangan nasional adalah adanya 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) PGRI yang konsisten dan peduli terhadap 

jatidiri PGRI. Tantangan organisasional adalah tantangan yang bersumber dari terjadinya 

perubahan dalam kehidupan berbagai organisasi sebagai konsekuensi dari perkembangan 

global dan nasional. Dengan demikian, setiap organisasi harus mampu beradaptasi dengan 

berbagai tantangan dan tuntutan yang berkembang agar tetap lestari. 

2. PGRI harus memiliki keterbukaan dalam mnyikapi perkembnagn yang terus berlangsung. 

Reformasi PGRI hanya dapat terwujud apabila didasari nilai-nilai keterbukaan, seperti 

keterbukaan terhadap partisipasi. Dalam hal ini organisasi harus diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi secara pro-aktif dalam setiap pembahasan dan keputusan yang menyangkut 

kinerja organisasi dan lemibatkan diri serta dapat mengungkap argumen atau pendapat 

mengenai berbagai kebijakan organisasi. Keterbukaan terhadap perbedaan, membuka 

seluas-luasnya adanya perbedaan perspektif tentang adanya isu yang dihadapi. 

Keterbukaan terhadap konflik pada era reformasi, komflik bukannya sesuatau yang harus 

dihindari melainkan harus diselesaikan secara terbuka dan transparan melalui cara-cara 
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yang sehat. Dengan daya manusia perlu didayagunakan secara optimal untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

3. PGRI diera otonomi daerah harus pula meunjukkan kiprahnya secara maksimal. Pada era 

otonomi daerah PGRI harus terus mengikuti dan menyikapi berbagai permasalahan dan 

tantangannya sesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Menurut Surya (2003) 

perkembangan yang harus direspons oleh PGRI adalah pelaksanaan otonomi daerah. 

Dalam hal ini, PGRI harus melakukan adaptasi dalam aspek struktur, kultur, substansi dan 

sumber daya manusia. Adaptasi atau penyesuaian tersebut menyangkut peraturan 

perundang-undangan dan manajemen. PGRI berperan serta secara aktif dalam upaya 

evaluasi dan revisi UU. No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasioanl. Sesuai 

dengan amanat Kongres XVIII, PGRI juga berperan serta dalam perumusan naskah 

akademik dan draft RUU Guru. Disamping itu, masih terdapat sejumlah isu keorganisasian 

yang harus dicari solusinya. 

4. PGRI di era globalisasi harus membangun kerja sama dengan masyarakat Internasional. 

Dalam hal ini PGRI harus pro-aktif dalam membangun kemitraan dengan segenap 

pemangku kepentingan yang ada di dalam negeri sebagai bagian dari elemen bangsa. Akan 

tetapi kiprahnya harus diperluas dengan membangunkemitraan Internasional, khususnya 

melalui Educationnal International (EI). Dengan memperkuat bengunan tersebut, PGRI 

dapat belajar banyak dari organisasi guru, banyak Negara didunia dan PGRI dapat 

mentransformasikan keberadaan PGRI, ide dan gagasan PGRI untuk masyarakat dunia 

dalam membangun tatanan dunia baru yang lebih baik, khususnya pada aspek pendidikan. 

5. Karya tulis 
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JATI DIRI PGRI MENJAWAB TANTANGAN 
MASA DEPAN 

 
Pada masa mendatang, PGRI harus mengembangkan dirinya sesuai 

dengan tuntutan jamannya. Sesuai dengan dinamika yang terus berlangsung, PGRI 

harus dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang muncul, menyikapi 

tantangan yang menghadang dan memberikan kontribusi terhadap tuntutan dan 

pemenuhan kebutuhan yang dihadapi bangsa, khususnya berkaitan dengan dunia 

pendidikan yang secara lebih spesifik bersentuhan dengan persoalan guru. Dalam 

menghadapi era reformasi menyongsong masa depan, PGRI harus memiliki 

paradigma baru yang paham menyikapi tantangan dalam membangun jati diri dalam 

menyongsong masa depan. 

Era roformasi merupakan peran baru yang ditandai adanya perubahan 

mendasar untuk membentuk tatanan yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional 

yang dicita-citakan. Perubahan dalam reformasi dilakukan secara konsepsional dan 

kontitusional dengan strategi dan program yang lebih efektif. Tatanan baru yang 

diupayakan melalui reformasi tersebut bersifat holistic dalam keseluruhan tatanan 

kehidupan yang mencangkup beberapa aspek yaitu aspek politik, sosial, budaya dan 

sebagainya. 

Jati diri merupakan urat nadi perkembangan dan keberadaan PGRI dalam 

seluruh perjalanan bangsa. Jati diri PGRI lahir sebagi organisasi perjuangan, profesi 

dan ketenaga kerjaan yang mewadahi kaum guru diseluruh Indonesia dalam upaya 

mewujudkan hak-hak asasinya sebagai pribadi, warga Negara dan pengemban 

profesi. 

Dalam menghadapi era reformasi jati diri PGRI akan menghadapi beberapa 

tantangan serta menjawab tantangan tersebut. Tangtangan-tantangan itu saling 

berkaitan satu sama lain dan memberikan dampak langsung terhadap dunia 

pendidikan dalam menyongsong masa depan. Dalam menghadapi tantangan yang 

menghadang, dunia pendidikan harus dapat menyikapinya secara efektif. Tantangan-

tantangan itu bersifat global, nasional dan organisasional. 
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Tantangan global adalah kecendrungan kehidupan dimasa depan 

khususnya pada abad ke-21 yang ditandai dengan perubahan yang berlangsung 

dengan cepat terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala 

dampaknya. Seperti diera globalisasi persaingan semakin ketat dengan segala 

macam perubahan dan keunikannya, dan dengan kondisi semacam itu, jalan yang 

harus ditempuh adalah meningkatkan daya saing bangsa dalam menghasilkan karya-

karya yang bermutu. 

Kondisi masa depan akan banyak berbeda dengan masa lalu dan masa 

kini. Kehidupan masa depan menuntut sumber daya manusia yang bermutu dan 

mengatasi berbagai tantangan dan memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan 

demikian, diera globalisasi ditandai dengan ketergantungan antar bangsa didunia. 

Suasana kompetitif dalam segala bidang dan semua orang dituntut untuk mampu 

untuk beradaptasasi secara dinamis dan untuk menjamin kelangsungan hidup 

ditengah derasnya tantangan. Bila itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka 

tantangan global dapat diatasi, diantisipasi dan disikapi dengan baik. 

Tantangan nasional bersumber pada perkembangan reformasi disegala 

bidang terutama dalam bidang politik sebagai koreksi terhadap beberapa kelemahan 

pada era sebelumnya. Seperti terjadinya penggeseran pada tatanan kehidupan politik 

dan pemerintahan yang berpengaruh terhadap berbagai tatanan kehidupan secara 

keseluruhan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, PGRI dituntut untuk 

berpartisipasi dengan melakukan reformasi secara dinamis dalam segi struktural, 

kultur, substansi dan sumber daya manusia sehingga organisasi ini akan tetap lestasi 

dan adaptif terhadap kondisi yang berkembang. 

Tantangan organisasi adalah tantangan yang bersumber dari terjadinya 

perubahan dalam kehidupan berbagai organisasi sebagai konsekuensi 

perkembangan global dan nasioanal sebagaimana dikemukakan diatas. Setiap 

organisasi harus mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dan tuntutan yang 

berkembang agar tetap lestari. Agar tetap lestari pada era global, PGRI harus mampu 

mewujudkan dirinya sebagi organisasi yang senantiasa belajar berkesinambungan 

melakukan transformasi kearah yang lenbih baik dalam mengelola pengetahuan, 

penggunaan teknologi dan sebagainya. 
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BAB X 

KOMPETENSI, PROFESIONALISME, KEWIBAWAAN GURU  

SERTA MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH GURU 

 

Jawaban Hal 210 – 211  

1. Guru yang memiliki kompetensi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi guru dan calon 

guru. Upaya agar memiliki kompetensi pedagogik yaitu dengan memiliki karakteristik, (1) 

memahami keberadaan peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan 

kognitif yang mencangkup mendiskripsikan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk 

memahami peserta didik, (2) merancang pembelajaran agar memilki karakteristik dengan 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran yang mencangkup membedakan teori belajar 

behavioristik, kognitif dan sebagainya, (3) melaksanakan pembelajaran agar memiliki 

karakteristik dengan menata latar (settimg) pembelajaran, seperti menata sarana dan 

prasarana belajar, (4) mengevaluasi hasil belajar yang memilki karakteristik dengan 

melaksanakan penilaian (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan 

dengan berbagai metode, (5) mengembangkan potensi peserta didik dengan memiliki 

karakteristik memfasilitasi peserta didik mengembnagkna karya kreatif dan inovatif. 

2. Guru harus diakui dengan faktor penentu kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan 

persekolahan. Adanya jumlah guru yang masih dirasakan kurang cukup untuk menghadapi 

pertambahan siswa serta tuntutan pembangunan. Karena kekurangan guru merupakan 

masalah besar terutama didaerah pedesaan dan terpencil. Untuk mengatasi hal tersebut 

guru harus melakukan kerja extra dan guru harus menguras waktu serta tenaga guna 

mencapai tujuan pendidikan. 

3. Guru professional terbentuk salah satunya melalui pendidikan di perguruan tinggi 

kependidikan yang mencetak guru. Kompetensi ini memiliki karakeristik menguasai 

materi ajar yang luas dan mendalam, serta menguasai struktur dan metode keilmuan 

bidang studi yang diajarkan. Adanya pengusaan materi yang memayungi, artinya guru 

diharapkan mampu menjelaskan materi ajar dengan baik, ilustrasi jelas dan landasar yang 

mapan serta dapat memberikan contoh yang kontekstual. 

4. Guru yang memiliki kompetensi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi guru dan calon 

guru. Kewibawaan guru banyak ditentukan oleh keunggulan – keunggulan yang ada dalam 
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diri guru. Seperti kelebihan yang yang dimiliki oleh guru. Seorang guru akan diakui 

kewibawaannya karena memiliki kompetensi professional, personal/pribadi, sosial, fisik, 

moral dan spiritual. 

5. Karya tulis. 
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KOMPETENSI GURU PELETAK DASAR 
KEMAJUAN PENDIDIKAN 

 

Kompetensi guru tidak lahir seketika. Membentuk guru professional dengan 

empat kompetensi guru dibutuhkan penanganan yang tepat, konsisten dan 

berkelanjutan, khususnya pada saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi 

kependidikan guru. Guru dan calon guru harus memahami keempat potensi itu. Serta 

perlunya kompetensi bagi kemajuan pendidikan. 

Kompetensi berasal dari bahasa Ingris, yakni Competence yang berarti 

kecakapan, kemampuan dan kesanggupan. Dalm Undang-Undang no. 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan 

dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasaioleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Kompetensi guru sebagi agen pembelajaran meliputi kompetensi 

kepribadian, pedagogic, professional dan kompetensi sosial. Keempat potensi ini 

merupakan satu kesatuan yang menggambarkan sosok guru sebagai tenaga profesi 

dalam bidang pendidikan. 

Kompetensi kepribadian, ditandai dengan memiliki kepribadian yang 

mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan akhlak mulia sehingga dapat 

menjadi teladan dalam menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik 

dengan melaksanakan tugas secara mandiri, mengambil keputusan dan menilai diri 

sendiri (refleksi diri) serta memiliki etos kerja dan melaksanakan tugas secara 

bertanggung jawab. Selain itu guru dapat berlaku wibawa dalam berprilaku. Karena 

prilaku seseorang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan menunjukkan 

tindakan dan memiliki prilaku yang disegani dan dihormati oleh peserta didik dan 

masyarakat. 

Kompetensi pedagogik, untuk memiliki kompotensi pedagogik ini 

dibutuhkan beberapa karakteristik dari seorang guru yang berpusat pada peserta 

didik, ditandai dengan berpikir dan berpandangan sehat terhadap dirinya. Ia memiliki 

konsep diri yang positif dan sehat. Ia menyegani dirinya. Guru yang memiliki konsep 

pedagogik yang bersifat pada peserta didik adalah berkepribadian utuh, satu dan 
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terintegrasi. Ia mampu mengintegrasi diri senyatanya dengan perannya sebagai 

pendidik, antara kesadaran dan ketidak sadaran ia adalah seorang pribadi yang jujur 

dan sejati. Ia jujur pada dirinya sendiri dan orang lain. 

Guru yang memiliki konsep pedagogik yang bersifat pada peserta didik 

adalah berpikir baik dan sehat tentang orang lain. Ia menyukai dan menerima dirinya 

dan orang lain serta mampu bertindak secara merdeka, sekaligus menyadari bahwa 

hidup dan perkembangannya tergantung pada hidup dan perkembangan orang lain. 

Selain itu, guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang berpusat pada 

peserta didik adalah memiliki rasa percaya diri yang sehat, terbuka pada pengalaman 

– pengalaman baru, penuh inisiatif, bergerak spontan, responsif dan aktif bergerak. 

Kompetensi professional. Memiliki karakteristik menguasai materi ajar yang 

luas dan mendalam, serta menguasai struktur dan metode keilmuan bidang studi 

yang diajarkan. Dengan menguasai materi yang memayungi, maka diharapkan guru 

akan mampu menjelaskan materi ajar dengan baik, dengan ilustrasi jelas dan 

landasan yang mapan dan dapat memberikan contoh yang kontekstual. Disamping 

itu, dikuasai pula struktur keilmuan dari bidang keahliannya. 

Kompetensi sosial. Memiliki karakteristik berkomunikasi secara efektif dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar. 

Adapun perlunya kompetensi bagi oendidikan dengan menempatkan guru 

sebagai tenaga utama pendidikan, dipundak gurulah peran sentral kemajuan 

pendidikan dipercayakan. Sebagai pelaku utama yang berada di inti terdepan dalam 

proses pembelajaran, pendidikan dan bimbingan dan pelatihan yang diberikan guru 

kepada peserta didik menjadi penentu dalam menghantar kesuksesan pendidikan. 

Dengan demikian, jalan utama untuk menyukseskan pendidikan adalah 

meningkatkan kualitas profesionalisme guru dan hanya pada guru professional 

sebagai tenaga profesi dalam bidang pendidikan yang dapat menjalankan tugasnya 

membangun mutu pendidikan dan kompetensi tersebut sebagai peletak dasar untuk 

memajukan pendidikan. 
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BAB XI 

KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

PENINGKATAN MUTU GURU 

 

Jawaban Hal 233 

1. pemerintah setiap tahun melakukan rekrumen guru. Upaya yang ditempuh PGRI 

untuk mendukung rekrutmen guru. Dalam rangka penjaminan mutu guru, sistem 

rekrutmen didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan analisis. Seperti dalam 

operasionalnya, rekrutmen untuk mengangka dan menempatkan guru didasarkan 

pada pesyaratan administrasi umum dan persyaratan khusus. Dalam melakukan 

operasionalnya, rekrutmen dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, 

keterbukaan, objektivitas dan akuntabilitas. Untuk menjamin mutu profesi guru, 

proses rekrutmen dilakukan melalui mekanisme yang sistematik, mulai dari 

penyiapan perangkat seleksi, pengumuman melalui berbagi media, pelaksanaan 

tes, pengolahan hasil tes dan pengumuman hasil seleksi. 

2. Pemerintah terus  menata penempatan dan pembinaan guru. Upaya yang 

ditempuh PGRI untuk mendukung penataan dan pembinaan guru, dalam sistem 

pengelolaan guru berbaris kebutuhan, penempaan dan pembinaan calon guru 

yang lulus seleksi dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan peta 

kebutuhan guru yang akurat dan mutakhir. Upaya yang ditempuh adalah 

melakukan proses yang memperhatikan aspek kemajuan budaya, daya adaptasi 

sosio-kultural, serta integrasi guru dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Setelah itu, pengelolaan pembinaan profesi, diharapkan dapat 

mengangkat profesi guru menjadi lebih menarik bagi masyarakat. 

3. pemerintah meberikan penghargaan terhadap guru berprestasi. Upaya yang 

ditempuh PGRI dalam menyukseskan pemberian penghargaan terhadap guru. 

Dengan penghargaan seperti itu tidak saja korp guru tetapi juga secara 

perseorangan akan terangkat harkat dan martabatnya. Dan ini akan 

meningkatkan persaingan yang sehat antar para guru dengan didasari motive 

kerja dan motivasi berprestasi tinggi. 
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4. Pemerintahan memberikan jaminan pensiunan hari tua kepada guru. Upaya yang 

ditempuh PGRI untuk mendukung terhadap jaminan hari tua terhadap guru. 

Setelah pensiun guru berhak menerima pensiun sebesar Rp. 100% gaji terakhir, 

dikurangi tunjangan lain selain tunjangan pendidikan bagi anak, asuransi 

kesehatan, kecelakaan dan kematian. Sekolah tempat guru bertugas untuk tetap 

melibatkan guru yang telah pensiun dalam kegiatan sosialnya. 

5. Karya tulis 
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PENGADAAN GURU DIERA OTONOMI DAERAH 
 

Guru dan calon guru perlu mengetahui dan memahami kebijakan, program 

dan kegiatan peningkatan mutu guru. Dengan mengetahui hal tersebut, guru dan 

calon guru dapat menyikapi dan menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang 

diharapkan pemerintah dalam. Upaya meningkatkan mutu guru. 

Dalam pengadaan guru, didasarkan pada hasil analisis kebutuhan guru 

permata pelajaran, perjenis satuan pendidikan, perkecamatan, perkabupaten/kota, 

perpropinsi dan kebutuhan kualitatif dan kuantitatif guru secara nasional. Pengadaan 

guru berbasis kebutuhan dikembangkan dan dilaksanakan secara konsisten. 

Pemerintah, melalui Depdiknas, merencanakan pengadaan 

pengembangan diversifikasi program pengadaan guru melalui pemberian ikatan 

dinas, beasiswa dan sejenisnya bagi putra/putrid yang berpotensial dari daerah 

terpencil dan terasing. 

Adapun model pengadaan guru melaluisistem ini memerlukan dukungan 

pemerintahan daerah, dari terwujudkan pemerataan pendidikan, pendidikan mutu, 

efisiensi dan relevansi pendidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan 

nasional sehubungan dengan itu, akan dilakukan analisis dan pemetaan kebutuhan 

guru jangka panjang, menengah dan jangka pendek yang mencangkup : 

a. Jumlah kebutuhan guru yang ada, dan kekurangan guru mata pelajaran pada 

semua  jenjang dan jenis dikdasmen perkabupaten/kota, propinsi dan nasional 

untuk 25 tahun mendatang 

b. Kualifikasi pendidikan guru dikdasmen perkabupaten/kota propinsi dan 

nasional 

c. Kondisi guru menurut umur dan latar belakang pendidikan. 

Hasil analisis dan pemetaan kebutuhan diktendik tersebut menjadi sangat 

sentral dan strategis. Hal ini penting untuk mengetahui jumlah guru yang ada, 

kebutuhan guru dan kekurangan guru mata pelajaran pada jenjang dikdasmen secara 

nasional yang diperlukan sebagi masukan untuk perencanaan kedepan. 
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Pada masa mendatang, perencanaan pengadaan guru senantiasa 

didasarkan pada hasil analisis kebutuhan dengan mengedepankan prinsip-prinsip 

taat azas, tepat kualifikasi, tepat kompetensi. Tepat jumlah dan tepat sasaran. 

Dalam kerangka perjanjian mutu guru, sistem rekrutmen dan seleksi guru 

didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan hasil analisis. Operasionalnya, rekrutmen 

dan seleksi untuk pengangkatan dan penempatan guru didasarkan pada persyaratan 

administrasiumum dan persyaratan khusus. Selain itu, seleksi calon guru juga 

mempertimbangkan faktor-faktor : 

1. Minat dan bakat 

2. Persepsi tentang profesi guru 

3. Kepribadian, integritas dan penampilan yang mutlak menjadi cirri khas profesi 

guru. 

Penyelenggaraan seleksi calon guru perlu menjamin proses rekrutmen dan 

seleksi yang transparan dan akuntabel. Selain itu dalam rekrutmen dan seleksi calon 

guru juga memperhatikan potensi individual, kondisa dan kebutuhan daerah. 

Dalam sistem pengelolaan guru berbasis kebutuhan, pengangkatan dan 

penempatan/penugasan calon guru yang lulus seleksi dilaksanakan oleh pejabat 

yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

memperhatikan peta kebutuhan guru yang akurat dan mutakhir. Relefansi 

spesialisasi dengan kebutuhan yang ada dan kemungkinan pengaturan mutasi perlu 

dipertimbangkan dengan baik. 

Secara teknis, proses penempatan/ penugasan guru perlu memperhatikan 

aspekkemajemukan budaya, daya adaptasi sosio-kultural, serta integritas guru dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, 

pengangkatan dan penempatan/penugasan guru baru perlu diberikan pembekalan 

tentang kemajemukan etnis, tradisi, adapt istiadat, budaya dsb. 

Selain itu, juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip taat azas, tepat 

kualifikasi, tepat kompetensi, tepat jumlah dan tepat sasaran untuk menjaga 

keseimbangan distribusi guru permata pelajaran, perjenis satuan pendidikan, 

perkecamatan, perkabupaten/kota, perpropinsi dan secara nasional. Sistem 

pengangkatan dan penempatan/penugasan, khususnya persebaran guru, yang 
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kurang tersistem dan kurang seimbang cendrung mengakibatkan timbulnya berbagai 

masalah yang berimplikasi pada rendahnya mutu pendidikan. 
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