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Directorate of Teacher Profession is one of the Directorates under controlled by 

Directorate General for Quality Improvement of Teacher and Educational 

Personnel (PMPTK). The main job of this directorate is preparing some policies, 

technical guidance, supervision, and evaluation in the field of formal education. 

The rule of Ministry of National Education No. 8, 2005 about the organization 

and the frame work of Directorate General for quality improvement of teacher 

and Educational Personnel (PMPTK), Directorate of Teacher Profession consists 

of four sub directorates and one Administration Section, they are: sub 

directorate of Program and Planning, sub directorate of Basic and special 

Education, sub directorate of  Secondary Education, sub directorate of 

Appreciation and Protection of teachers.  

The program and The planning of Directorate of Teacher Profession in 2008 is 

to be strategically implemented as to improve teacher qualification as a 

whole—qualitative and quantitative— as in line with Undang-Undang Guru dan 

Dosen 2005 Pasal 32 about improving teacher qualification which covers 

Pedagogic competence, Personal competence, Social competence, and 

Professional competence.  

Up to now, the number of teachers from all level is around 2.7 million and 

2.304.613 teachers are under controlled by Department of National Education. 

Only 37,86 % out of the last number has fulfilled the qualification of D4/S1 

and the rest are only in the level of D3, D2, D1 and Senior Secondary school 

(SMA). It is in contrast with Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 stating that 

all teachers are obligated to have minimal academic qualification of S1/D4 

and the vision and the mission of Directorate of Teacher Profession, namely the 

vision: Producing profesional, creative, competitive, and good behaviour 

teachers. The mission: Improving teacher qualification through improving teacher 

competence, career advancement, appreciation and protection of teachers. 

 

Executive-Summary 
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THE PROGRAMS IN 2008 

 

The improving of national education is urgent to be done as to gain 

achievement covering (i) opening and widening access to all regions, (ii) 

improving qualification, relevance, and competition, (iii) governance, 

accountability, and public image. 

 

Regarding to the fact, the directorate of teacher profession has some programs 

in 2008 as the followings: 

 

A. Opening and Widening Access 

1) Planning of teacher fulfilment 

2) Sending some contract teachers for children of Indonesian Plantation 

workers (TKI) in Sabah Malaysia 

 

B. Improving qualification, relevance, and competition  

1. Improving Teacher Qualification 

2. Teacher Sertification 

3. Improving Teacher competences covering; 

a. Improving Japanese teacher competence 

b. Association Congress of teachers on certain subject 

c. Conference on guidance teachers on olympics  

d. Improving Chinnese teacher competence 

e. Improving teacher competence on ICT 

f. Improving teacher competence at schools of international level, 

Senior Secondary School (SMA) and Vocational Secondary School 

(SMK) 

g. Giving incentives for teachers teaching at Indonesian Schools in 

abroad 

h. Subsidiary for teachers at elementary schools in remote areas 

i. Improving teacher competence at the special schools 

j. Training for Sport teacher 

k. Training for teachers at Indonesian schools in abroad 

l. Sending mathematics and scientific teachers to SEAMEO RECSAM 

m. Improving Kindergarden teacher competence 
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n. Establishing relationship in improving teacher qualification  

o. Widening teachers’ mind on nationality and improving teachers’ 

characters 

p. Collaboration with Australia, Asia, and Europa on improving 

teacher qualification. 

4. Careers advancement for teachers 

a. In Passing for Non State (Non PNS) teachers  

b. Giving Blockgrant for teachers doing action research in class. 

c. Guidance on writing a scientific paper for teachers 

5. Appreciation and protection 

a. Appreciation for teachers in remote areas 

b. Appreciation for teachers having achievement in national level 

c. Achievement competition in learning process 

d. Appreciation for retired teachers 

e. Giving award in educational field 

 

C. Governance, Accountability, and Public Image 

1. Subsidiary for consultant and law board  

2. Improving staff competence 

3. Administration of state affairs and stating program 

4. Stating Program 

5. Workshop on Improving Teacher Profession 

i. Workshop on gaining an achievement and a dedication for 

teachers 

ii. Workshop on writing scientific paper 

6. Establishing Management Information System (SIM) 

7. Conducting the leaders of state affairs and Government 

8. Forum of Indonesian Teachers 

 

MONITORING AND EVALUATION SYSTEM 

 

Monitoring and Evaluation is aimed at knowing the progress of achievement 

and the suitability of the planning stated in the program with the achievement in 

each sub directorate.  

Monitoring and Evaluation is conducted through 3 phases; designing, planning, 

and implementing. The activities are strategically conducted in the regions and 
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in the center of Government. The program is also aimed at continuosly 

improving staff capability and capacity in doing ME annualy in all levels.  

The success of the program depends on commitment, understanding, 

consciousness, involvement, and hard attempts of all staff in Directorate of 

Teacher Profession, as well as the Government’s support and Society’s support. 

The success of the program is also our expectations in improving educational 

quality, teacher quality, and the quality of our generations in the future. 
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KATA PENGANTAR 
 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (PMPTK) telah memposisikan Direktorat Profesi Pendidik 

dalam satu posisi yang strategis dalam mengelola, mengkoordinasikan, 

mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh kegiatan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidik (guru) pada pendidikan formal di Indonesia.  

Sejalan dengan visi dan misi Depdiknas, Direktorat Profesi Pendidik sebagai 

bagian integral Depdiknas memiliki delapan program pokok dalam 

pengembangan dan pembinaan profesi guru, yaitu: (1) peningkatan kualifikasi 

guru; (2)  sertifikasi guru dalam jabatan; (3) analisis perencanaan kebutuhan 

guru; (4) peningkatan kompetensi guru; (5) peningkatan karir guru; (6) 

pemberian masalahatn tambahan; (7) pemberian tunjangan guru; dan (8) 

penghargaan dan perlindungan terhadap guru.  

Buku ini berisi informasi yang berkaitan dengan program kerja Direktorat 

Profesi Pendidik tahun 2008 yang diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai 

landasan operasional pengembangan dan pembinaan profesi guru.  

 

 

Direktur,  

 
Drs. Achmad Dasuki, MM, M.Pd. 

NIP 130540205 
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PENDAHULUAN 
 

Direktorat Profesi Pendidik merupakan salah satu dari 4 (empat) direktorat 

yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (PMPTK). Berdasarkan Permen Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Departemen Pendidikan 

Nasional,  Direktorat Profesi Pendidik berdiri pada tanggal 5 Juli 2005.  

Tugas utama Direktorat Profesi Pendidik (Dit. Prodik) adalah melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi 

dan evaluasi di bidang pembinaaan profesi pendidik pada pendidikan formal. 

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Profesi Pendidik terdiri 

dari berbagai program pembangunan pendidikan, khususnya yang berkenaan 

dengan guru baik kuantitas maupun kualitasnya.  

Jumlah guru dari berbagai tingkat pendidikan adalah sekitar 2,7 juta, dan 

2.304.613 merupakan guru yang ada di bawah pembinaan Departemen 

Pendidikan Nasional. Dari jumlah tersebut baru sekitar 37,86 % yang telah 

memenuhi kualifikasi D4/S1 dan sisanya sebanyak 63,14 % baru memiliki 

kualifikasi setingkat D3, D2, D1 dan SLA. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen menegaskan, bahwa guru harus memiliki persyaratan 

kualifikasi akademik minimal D4/S1.  

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan, bahwa guru 

harus memiliki persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D4. Dengan 

persyaratan tersebut, memang bukan hal yang mudah untuk mengelola guru. 

Namun dengan niat kuat dan kerja keras dari pemerintah, dukungan yang 

besar dari instansi terkait dan masyarakat luas, serta keinginan kuat dari guru 

untuk selalu meningkatkan profesionalitas, setahap demi setahap peningkatan 

profesionalitas guru dan peningkatan mutu pendidikan akan tercapai. 

BAB I 
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Struktur organisasi Direktorat Profesi Pendidik dapat digambarkan sebagai 
berikut.  

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Profesi Pendidik 

A.  STRUKTUR ORGANISASI 

Subbagian Tata Usaha 

DIREKTORAT 

PROFESI PENDIDIK 

SSeekkssii  
Kompetensi 

Dikmen 

SSeekkssii  
Pengemb. Karir 

Dikmen 

SSeekkssii  
Penghargaan & 
Kesejahteraan 

SSeekkssii  
Perlindungan 

SSeekkssii  
Perencanaan 

SSeekkssii  
Evaluasi & 
Pelaporan 

SSeekkssii  
Kompetensi 

Dikdas dan PLB 

SSeekkssii  
Pengemb. Karir 
Dikdas dan PLB 

SUB DIREKTORAT 
PROGRAM 

SUB DIREKTORAT   
HARLINDUNG 

SUB DIREKTORAT 
DIKMEN 

SUB DIREKTORAT  
DIKDAS DAN PLB 
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No. Jabatan Eselon Pejabat 

1. Direktur Profesi Pendidik II 
Drs. Achmad Dasuki, MM, M.Pd.  

NIP 130540205 

2. 
Kepala Sub Direktorat 
Program 

III 
Drs. E. Nurzaman AM, MM., M.Si. 

NIP 131484857 

3. 
Kepala Sub Direktorat 
Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Luar Biasa 

III 
Drs. Suparno, M.Pd. 

NIP 130784027 

4. 
Kepala Sub Direktorat 
Pendidikan Menengah 

III 
Dra. Maria Widiani, MA. 

NIP 131475396 

5. 
Kepala Sub Direktorat 
Penghargaan dan 
Perlindungan 

III 
Dra. Dian Mahsunah, M.Pd. 

NIP 131411789 

6. 
Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha 

IV 
Drs. Haryono Fajar 

NIP 130879022 

7. 
Kepala Seksi Perencanaan 
Subdit Program 

IV 
Suharno M. Sajim, SE, M.Si. 

NIP 131107100 

8. 
Kepala Seksi Evaluasi dan 
Pelaporan Subdit Program 

IV 
Dra. Santi Ambarrukmi, M. Ed. 

NIP 131832482 

9. 
Kepala Seksi Kompetensi  
Subdit Pendidikan Dasar 
dan Pendidikan Luar Biasa 

IV 
Dian Wahyuni, SH, M.Ed 

NIP 131783371 

10. 

Kepala Seksi 
Pengembangan Karir Subdit 
Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Luar Biasa 

IV 
Drs. Zulkarnaen 

NIP 131998264 

11. 
Kepala Seksi Kompetensi  
Subdit Pendidikan 
Menengah 

IV 
Dra. Elis Widiarti Rahayu, M.Pd 

NIP 131998715 

12. 
Kepala Seksi 
Pengembangan Karir Subdit 
Pendidikan Menengah 

IV 
Drs. Pratomo Budi Santoso 

NIP 131130479 

A-1. Pejabat di Lingkungan 

Direktorat Profesi Pendidik 
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13. 

Kepala Seksi Penghargaan 
dan Kesejahteraan Subdit 
Penghargaan dan 
Perlindungan 

IV 
Drs. Urif Budijono 

NIP 131119074 

14. 
Kepala Seksi Perlindungan  
Subdit Penghargaan dan 
Perlindungan 

IV 
Dra. B.S. Harlin Sriwidyastuti, M.Pd. 

NIP 131466612  

 

 

 

 

No. Kantor  Nomor Telpon 

1. 
Direktur Profesi Pendidik 021-57974120 

021-57974127 

2. Sub Direktorat Program 
021-57974121 

021-57974122 

3. 
Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Luar Biasa 

021-57974124 

4. Sub Direktorat Pendidikan Menengah 021-57974126 

5. 
Sub Direktorat Penghargaan dan 
Perlindungan 

021-57974123 

6. Sub Bagian Tata Usaha 021-57974125 

A-2. Nomor Telepon Penting di 

Lingkungan Direktorat Profesi 
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Profesi Pendidik memiliki tugas 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan 
teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan profesi pendidik pada 
pendidikan formal. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Profesi Pendidik 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi, 
penghargaan, dan perlindungan bagi pendidik pada pendidikan formal; 

b. pengumpulan dan pengolahan data serta pemetaan pendidik pada 
pendidikan formal; 

c. penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur 
pembinaan profesi, penghargaan, dan perlindungan bagi pendidik pada 
pendidikan formal; 

d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan 
profesi, penghargaan, dan perlindungan bagi pendidik pada pendidikan 
formal; 

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat. 

B.  TUGAS DAN FUNGSI 
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Tugas : 

a. melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang pembinaan 
profesi pendidik pada pendidikan formal. 

b. penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 
Direktorat serta penyiapan bahan kerjasama di bidang pembinaan profesi 
pendidik pada pendidikan formal. 

Fungsi : 

a. penyiapan data dan informasi serta pemetaan pendidik pada pendidikan 
formal; 

b. penyusunan program dan kegiatan Direktorat di bidang pembinaan 
profesi pendidik pada pendidikan formal. 

c. penyiapan bahan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat 
di bidang pembinaan profesi pendidik pada pendidikan formal; 

d. penyiapan bahan evaluasi dan laporan Direktorat di bidang pembinaan 
profesi pendidik pada pendidikan formal. 

Subdirektorat Program terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi Perencanaan dan 
Seksi Evaluasi dan Pelaporan dengan tugas sebagai berikut. 

a. Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis 
data, penyajian informasi, dan pemetaan pendidik pendidikan formal, 
serta penyusunan program dan kegiatan Direktorat. 

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pemantauan, evaluasi, kerjasama, dan pemberdayaan peranserta 

masyarakat di bidang pembinaan profesi pendidik pendidikan formal, 

serta penyusunan laporan Direktorat. 

 

 

 

 

 

B-1. Subdirektorat Program 
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Tugas : 

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

pembinaan profesi dan karir pendidik taman kanak-kanak (TK), sekolah 

dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan pendidikan luar biasa. 

b. memberikan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan 

profesi dan karir pendidik taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), 

sekolah menengah pertama (SMP) dan pendidikan luar biasa. 

Fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi 
pendidik TK, SD, SMP, dan pendidikan luar biasa; 

b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur 
pembinaan kualifikasi, kompetensi, dan karir pendidik TK, SD, SMP dan 
pendidikan luar biasa;  

c. penyiapan bahan pengembangan karir, pendidik TK, SD, SMP dan 

pendidikan luar biasa; 

d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan 
kualifikasi, kompetensi dan karir pendidik TK, SD, SMP dan pendidikan luar 
biasa. 

Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa terdiri dari dua 

seksi, yaitu Seksi Kompetensi dan Seksi Pengembangan Karir dengan tugas 

sebagai berikut. 

a. Seksi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan 

teknis, supervisi, dan evaluasi peningkatan kualifikasi dan pengembangan 

kompetensi pendidik TK, SD, SMP dan pendidikan luar biasa. 

b. Seksi Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan 

teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan karir pendidik TK, SD, SMP 

dan pendidikan luar biasa. 

B-2. Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Luar Biasa 
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Tugas : 

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,  

b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan 

profesi dan karir pendidik sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah 

menengah kejuruan (SMK). 

Fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi 

pendidik SMA dan SMK; 

b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur 

pembinaan kualifikasi, kompetensi, dan karir pendidik SMA dan SMK;  

c. penyiapan bahan pengembangan karir pendidik SMA dan SMK; 

d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang pembinaan 

profesi pendidik SMA dan SMK. 

Subdirektorat Pendidikan Menengah terdiri dari dua seksi, yaitu Seksi 

Kompetensi dan Seksi Pengembangan Karir dengan tugas sebagai berikut. 

a. Seksi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan 

teknis, supervisi, dan evaluasi peningkatan kualifikasi dan pengembangan 

kompetensi pendidik SMA dan SMK. 

b. Seksi Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan 

teknis, supervisi, dan evaluasi pengembangan karir pendidik SMA dan SMK. 

 
 
 
 
 
 
 
 

B-3. Subdirektorat Pendidikan Menengah 
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Tugas : 

a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang 

penghargaan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi pendidik pada 

pendidikan formal, 

b. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang 

penghargaan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi pendidik pada 

pendidikan formal. 

Fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penghargaan, 

kesejahteraan, dan perlindungan bagi pendidik pada pendidikan formal; 

b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di 

bidang penghargaan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi pendidik 

pada pendidikan formal; 

c. penyiapan bahan pemberian penghargaan dan perlindungan bagi 

pendidik pada pendidikan formal 

d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang 

penghargaan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi pendidik pada 

pendidikan formal. 

Subdirektorat Penghargaan dan Perlindungan terdiri dari dua seksi yaitu Seksi 

Penghargaan dan Kesejahteraan serta Seksi Perlindungan dengan tugas 

sebagai berikut. 

a. Seksi Penghargaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta 

pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang 

penghargaan dan kesejahteraan pendidik pada pendidikan formal. 

b. Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan 

teknis, supervisi, dan evaluasi di bidang perlindungan pendidik pada 

pendidikan formal. 

B-4. Subdirektorat Penghargaan dan Perlindungan 
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Tugas : 

a. melakukan urusan persuratan Direktorat,  

b. melakukan urusan kepegawaian Direktorat,  

c. melakukan urusan keuangan Direktorat,  

d. melakukan urusan perlengkapan Direktorat, dan  

e. melakukan urusan kerumahtanggaan Direktorat.

B-5.  Subbagian Tata Usaha  
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Visi  

Direktorat Profesi Pendidik dalam melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan profesi guru memiliki visi: “Mewujudkan Pendidik Profesional, 

Kreatif, Kompetitif, Bermartabat, dan Berakhlak Mulia”. Visi ini merupakan 

bagian integral dari visi Depdiknas yaitu “Insan Indonesia Cerdas dan 

Kompetitif” yang upaya perwujudannya memerlukan pendidik (guru) yang 

profesional, kreatif, kompetitif, bermartabat, dan berakhlaq mulia. 

Misi 

Sejalan dengan visi di atas, maka misi Direktorat Profesi Pendidik adalah: 

“Melaksanakan pembinaan pendidik melalui peningkatan kualifikasi dan 

kompetensi, pengembangan karir, serta perbaikan kesejahteraan, 

penghargaan dan perlindungan”.. 

Tata Nilai 

Kebersamaan, memberdayakan institusi terkait dan seluruh komponen 

masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. 

Keterbukaan, penyelenggaraan tugas dilakukan secara demokratis, tidak 

diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia  

Kepedulian, menyadari dan memahami serta mau memperhatikan kebutuhan 

dan kepentingan pihak lain. 

 

C. VISI, MISI, DAN TATA NILAI 
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Dengan Visi dan Misi seperti yang disebutkan di atas, Direktorat Profesi 

Pendidik memiliki tujuan sebagai berikut:  

a. Meningkatkan mutu pengelolaan guru; 

b. Memenuhi jumlah guru sesuai dengan kebutuhan sekolah;  

c. Meningkatkan Profesionalitas guru; 

d. Meningkatkan karir guru; 

e. Meningkatkan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan terhadap 

guru. 

D. TUJUAN 

Program Kegiatan Direktorat Profesi Pendidik Tahun 2008 13 

 

KEBIJAKAN DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 

 

Untuk menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif diperlukan aktualisasi 
tugas guru sebagai tenaga profesional. Dalam UU No. 14 tahun 2005, 
disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada tataran yang lebih 
luas, guru ikut menjamin dan bertanggungjawab dalam menghadapi tantangan 
perubahan kehidupan baik lokal, nasional, maupun internasional/ global. 
Pembangunan pendidikan nasional, dilakukan terutama dalam upaya 
meningkatkan kinerja yang mencakup: (i) pemerataan dan perluasan akses, (ii) 
peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing (iii) tatakelola (governance), 
akuntabilitas, dan pencitraan publik.  

 

 

 

 

1) Data, program dan sistem pelaporan pembinaan profesi guru 

Perencanaan peningkatan mutu guru disusun berdasarkan data yang 
akurat tentang kondisi guru saat ini. Data yang tersedia meliputi jumlah 
guru beserta kepangkatannya, kualifikasi, kompetensi dan kebutuhannya. 
Sehingga rencana peningkatan mutu benar-benar berangkat dari need 
assesment yang akurat. Program-program yang disusun merupakan 
penjabaran dari program Depdiknas/Ditjen PMPTK. Berbagai program 
yang dilaksanakan oleh Dit. Prodik tentu saja membutuhkan pengendalian 
yang seksama agar dapat berjalan secara terkoordinasi, sinkron dan 
terintegrasi. Pengendalian dilakukan melalui rapat koordinasi, 
pengawasan kelembagaan dan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya 
pelaporan kinerja sangat diperlukan untuk mengukur kinerja satuan kerja, 
agar dapat diketahui sejauhmana pencapaian atau keberhasilan program, 
kelemahan dan kekurangan yang terjadi dan tindak lanjut yang diperlukan 
pada periode berikutnya. Oleh karena itu perlu suatu sistem pelaporan 
yang mudah dilakukan oleh satuan kerja dan mudah dipahami oleh 

BAB II 

A. PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES 
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pimpinan, serta memenuhi aspek kecermatan, transparansi dan 
akuntabilitas. 

2) Sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan 

Masalah penjaminan mutu akan diatasi dengan sistem yang terkait dengan 
lembaga penghasil guru maupun asosiasi profesi guru. Masalah 
penjaminan mutu merupakan masalah yang berhubungan dengan mutu 
masukan (input) calon guru, proses pembelajaran calon guru dan sistem 
pengujian calon guru. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak 
diharapkan akan tercipta sistem penjaminan mutu pendidikan yang handal. 

3) Model penyiapan dan penempatan guru untuk daerah layanan khusus 

Guru pada daerah layanan khusus yang meliputi daerah terpencil, 
terasing, perbatasan, konflik, bencana dan sejenisnya, perlu mendapatkan 
perhatian khusus. Sistem pengembangan guru daerah layanan khusus ini 
perlu melibatkan pemerintah daerah setempat dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang relevan. Program-program yang dikembangkan pun 
harus berupa program khusus dengan pembiayaan khusus pula, seperti 
program belajar jarak jauh, Inhouse Training khusus dan sebagainya. 

4) Pengembangan kompetensi guru dan sistem layanan guru untuk 
pendidikan di daerah layanan khusus 

Guru pada pendidikan di daerah layanan khusus memerlukan sistem 
pengembangan yang berbeda karena perbedaan karakteristik geografis, 
politis maupun peserta didik.  Program-program pengembangan maupun 
sistem layanannya harus dirancang agar mampu memotivasi dan 
meningkatkan kompetensi maupun kinerja guru di daerah layanan khusus 
ini. 

5) Lembaga pendidikan profesi guru berasrama 

Untuk mewujudkan guru yang bermutu perlu adanya sistem pengendalian 
yang handal. Salah satu cara pengendalian yang sistematis adalah melalui 
pola pendidikan berasrama. Pada tahap awal perlu disusun sistem maupun 
program rintisan. Setelah dilakukan evaluasi maka dapat dilakukan tindak 
lanjut berupa perbaikan dan perluasan program. 

6) Data tentang kelebihan dan kekurangan guru 

Data yang dimaksud mencakup kelebihan dan kekurangan guru menurut 
jenis dan jenjang sekolah, jenis mata pelajaran atau guru kelas, sebaran 
secara geografis, kualifikasi, dan sertifikat profesi. Termasuk data guru 
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berdasarkan usia, kepangkatan, gender, pengalaman diklat, dan lainnya 
yang diperlukan.  

 

7) Model rekrutmen dan penempatan guru di daerah khusus 

Sejalan dengan UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru pada 
pendidikan formal di semua jenis dan jenjang harus memenuhi kualifikasi 
minimum S1/D4 dan memiliki sertifikat profesi. Rekruitmen dan 
penempatan guru dimaksud dilakukan secara objektif, transparan, dan 
akuntabel. Pola penempatan tersebut dapat berupa wajib kerja atau 
ikatan dinas. 

8) Sistem insentif bagi guru di daerah layanan khusus 

Bagi guru yang bertugas di daerah layanan khusus diberi tunjangan khusus 
sebesar satu kali gaji pokok. Disamping itu, kepada mereka diharapkan 
dapat disediakan rumah dinas dan biaya pulang ke daerah asal satu kali 
dalam satu tahun atas biaya pemerintah.  

9) Implementasi sistem registrasi guru pada pendidikan formal 

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik selanjutnya masuk tahap 
registrasi. Sistem registrasi guru perlu dikembangkan untuk dapat segera 
diimplementasikan dalam rangka penjaminan mutu guru. 

10) Program perluasan fungsi guru pada pendidikan formal 

Perluasan fungsi guru diperlukan terutama untuk mengatasi kekurangan 
guru di suatu daerah. Saat ini terjadi kekurangan guru pendidikan jasmani 
tingkat SD pada sejumlah daerah. Untuk itu pada daerah/sekolah tertentu 
yang membutuhkan diperlukan penyiapan guru untuk diperluas fungsinya 
disamping guru kelas juga menjadi guru pendidikan jasmani. 
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1) Peningkatan Kapasitas Staf dalam Perencanaan dan Evaluasi Program 

Dengan banyaknya program-program yang dilaksanakan oleh Dit. Prodik, 

maka diperlukan sumber daya manusia yang handal. Dengan demikian 

perlu disediakan program-program peningkatan kapasitas terutama 

dalam hal perencanaan dan evaluasi program karena tugas utama 

direktorat adalah dalam hal dukungan kebijakan, perencanaan dan 

evaluasi program. 

2) Pelaksanaan percepatan sertifikasi guru pada pendidikan formal 

Sertifikasi guru merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen. Karena semua guru yang telah ada perlu disertifikasi 

maka diperlukan percepatan program sertifikasi bekerja sama dengan 

perguruan tinggi terakreditasi yang ditunjuk untuk melakukan sertifikasi. 

3) Peningkatan kompetensi guru menuju Benchmark Regional dan 
Internasional 

Kompetensi guru merupakan kunci peningkatan mutu pembelajaran. Untuk 

mengatasi permasalahan dalam hal kompetensi tersebut dibutuhkan 

dukungan kebijakan yang sesuai, program berdasarkan need assesment 

dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, maupun 

lembaga lain yang terkait dengan peningkatan kompetensi.  

4) Peningkatan kualifikasi guru pada pendidikan formal 

Sesuai perundangan yang berlaku, maka kualifikasi guru minimal adalah 

diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Untuk itu diperlukan program 

peningkatan kualifikasi melalui seleksi berdasarkan skala prioritas. 

5) Pengembangan wawasan guru pada pendidikan formal guna 
mendukung sistem pendidikan di sekolah 

Perkembangan yang terjadi pada sistem pendidikan di sekolah perlu terus 

diikuti oleh para guru. Implementasi kurikulum yang berakibat pada 

B. MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING 
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perubahan sistem pembelajaran, sistem penilaian dan lainnya perlu 

diantisipasi oleh guru dengan pengembangan wawasan yang mendukung 

sistem pendidikan di sekolah. 

6) Peningkatan kreativitas guru pada pendidikan formal 

Sistem pembelajaran akan dapat tumbuh dengan baik apabila didukung 

oleh guru yang memiliki kreativitas yang tinggi. Guru kreatif tersebut 

diperlukan karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang mendukung 

proses pembelajaran yang bermutu. Kreativitas dapat dibina melalui 

pembinaan di sekolah, pelatihan kreativitas, penilaian dan lomba 

kreativitas. Program-program tersebut diharapkan dapat merangsang 

kreativitas guru yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

7) Sosialisasi kebijakan dan program peningkatan profesionalitas guru 

Kebijakan dan program yang telah disusun maupun dilaksanakan oleh Dit. 

Prodik perlu disosialisasikan dan dikomunikasikan agar masyarakat 

memahami dan dapat ikut memberikan masukan demi perbaikan program. 

Sosialisasi dan komunikasi juga harus terus digalang dalam rangka 

pencitraan Dit. Prodik agar dikenal masyarakat, dipahami kebijakan yang 

dikeluarkan dan memperoleh masukan dari masyarakat.   

8) Fasilitasi organisasi dan asosiasi profesi guru 

Kerjasama dengan organisasi dan asosiasi profesi guru sangat penting 

dilakukan karena organisasi/asosiasi tersebut merupakan mitra kerja 

dalam mewujudkan guru yang bermutu. Dukungan fasilitas perlu diberikan 

dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan dan mengacu 

pada peningkatan mutu guru 

9) Pengembangan karir guru pada pendidikan formal 

Pengembangan karir guru merupakan salah satu motivator untuk 

meningkatkan kinerja guru. Program-program yang mendukung 

pengembangan karir guru perlu dikembangkan dengan mengacu pada 

peningkatan mutu guru dan peningkatan layanan terhadap guru. 



Program Kegiatan Direktorat Profesi Pendidik Tahun 2008 18 

10) Sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru 

Untuk meningkatkan profesionalitas seorang guru diperlukan sebuah sistem 

yang meliputi sistem penilaian kinerja, kesejahteraan, penghargaan dan 

perlindungan. Hal ini merupakan tugas yang berat, oleh karena itu 

pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. Dengan adanya 

penilaian kinerja yang handal, diharapkan guru akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya dan hasil penilaian kinerja diharapkan dapat 

digunakan sebagai dasar pembinaan. 

11) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi guru pada 
pendidikan formal 

Kegiatan pengembangan profesi bagi guru dapat diimplementasikan 

dalam bentuk penelitian tindakan kelas, pembuatan alat peraga, 

penemuan teknologi tepat guna dan karya seni monumental. 
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1) Sosialisasi kebijakan dan program peningkatan Profesionalitas guru 

Kebijakan dan program yang telah disusun maupun dilaksanakan oleh Dit. 

Prodik perlu disosialisasikan dan dikomunikasikan agar masyarakat 

memahami dan dapat ikut memberikan masukan demi perbaikan program. 

Sosialisasi dan komunikasi juga harus terus digalang dalam rangka 

pencitraan Dit. Prodik agar dikenal masyarakat, dipahami kebijakan yang 

dikeluarkan dan memperoleh masukan dari masyarakat.   

2) Sistem peningkatan kesejahteraan guru 

Sistem peningkatan kesejahteraan guru merupakan suatu sistem yang 

mengakomodasi tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk 

tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan 

bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan 

putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. 

3) Sistem peningkatan penghargaan guru 

Penghargaan diberikan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar 

biasa, dan/ atau bertugas di daerah khusus serta guru yang gugur dalam 

melaksanakan tugas di daerah khusus. Penghargaan dapat diberikan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau 

satuan pendidikan. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, 

tingkat desa/ kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/ kota, 

tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/ atau tingkat internasional. 

Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan 

pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/ atau bentuk penghargaan lain. 

Bentuk penghargaan lain adalah cuti dan cuti untuk studi atau cuti 

sabatikal. 

 

 

C. TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN 

PUBLIK 
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4) Sistem dan peningkatan perlindungan guru 

Perlindungan guru meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk di dalamnya 

perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Perlindungan 

hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, 

ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari 

pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau 

pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap 

pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan 

dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan 

pembatasan/ pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam 

melaksanakan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja 

mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, 

kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/ atau 

risiko lain. Perlindungan guru wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan. 

5) Fasilitasi pembentukan pusat pengaduan guru/KLBH khusus guru 

Pusat pengaduan guru dibutuhkan untuk menampung dan mengatasi 

permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas guru. 

6) Sosialisasi kebijakan dan program kesejahteraan, penghargaan dan 
perlindungan guru 

Sosialisasi merupakan usaha untuk menyebarluaskan kebijakan dan 

program kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan guru baik kepada 

stakeholder maupun masyarakat luas. Sosialisasi ini dilakukan melalui 

media masa baik cetak maupun tulis, penyampaian informasi secara 

langsung, uji petik/uji publik rencana kebijakan, melalui lembaga bantuan 

hukum organisasi/asosiasi profesi, seminar, lokakarya, dan kegiatan diklat 

lainnya. 
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PROGRAM KEGIATAN DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK 

TAHUN ANGGARAN 2008 
 

Berdasarkan Visi: “Mewujudkan Pendidik Profesional, Kreatif, Kompetitif, 

Bermartabat, dan Berakhlak Mulia” dan Misi: “Melaksanakan pembinaan 

pendidik melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pengembangan karir, 

serta perbaikan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan”, maka 

program kerja tahun 2008 disusun seperti berikut.  

 

 

1. Peta Data Guru Mismatch 

• Tujuan 

Pemetaan data guru mismatch untuk keperluan peningkatan kompetensi 
dan kualifikasi pembelajaran.  

• Sasaran 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran guru di 465 Kab/Kota.  

• Hasil yang Diharapkan 

Terpetakannya data guru mismatch untuk keperluan peningkatan 
kompetensi dan kualitas pembelajaran.   

 

2. Analisis Data Guru Mismatch 

•   Tujuan 

Menganalisis guru mismatch  

•  Sasaran 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Dinasdik Kab/kota sebanyak 
465 Kab/Kota dan 33 Dinasdik Propinsi. 

BAB III 

A. PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES 
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• Hasil yang Diharapkan 

Tersedianya data profil individu guru yang mismatch sebagai bahan 
pertimbangan untuk pengambilan kebijakan penangan masalah tersebut.  

.    

3. Analisis Kebutuhan dan Pemerataan Guru  

• Tujuan 

Menyusun analisis dan pemerataan guru.  

• Sasaran 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Dinasdik Kab/kota sebanyak 
465 Kab/Kota  dan 33 Dinas Pendidikan  Propinsi. 

• Hasil yang diharapkan 

Tersedianya data kebutuhan dan pemerataan guru 

 

4. Penyusunan Peta Kualifikasi, Sertifikasi dan Penetapan Kuota 

• Tujuan 

Mengetahui peta kualifikasi guru, sertifikasi dan penetapan kuota  

• Sasaran 

Database guru tahun 2008 di Dinasdik Kab/kota sebanyak 465 
Kab/Kota  dan 33 Dinasdik Provinsi 

• Hasil yang diharapkan 

Tersusunnya peta kualifikasi guru, sertifikasi dan penetapan kuota  

 

5. Pengiriman Guru Tidak Tetap untuk Anak-anak TKI di Sabah Malaysia 

• Tujuan:  

Pengadaan guru yang akan ditugaskan sebagai guru tidak tetap bagi 
anak-anak TKI di Sabah Malaysia sesuai dengan kesepakatan dalam 
JWG.  

• Sasaran:  

Pada tahun 2008 ini akan dikirim sebanyak 1 orang guru senior sebagai 
koordinator yang akan melakukan pengelola administrasi dan supervisi 
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serta 51 orang GTT bagi anak-anak TKI ke Sabah Malaysia sebagai 
pengganti guru yang akan mengakhiri masa tugasnya pada bulan 
September 2008. 

• Hasil yang diharapkan 

1 orang guru senior sebagai pengelola administrasi dan 51 orang guru 
tidak tetap melaksanakan tugas di Sabah Malaysia. 

 

 

1. Peningkatan Kualifikasi Guru 

• Tujuan   

Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kualifikasi guru dalam bentuk 

penyediaan pedoman perekrutan guru peserta peningkatan kualifikasi, 

dan pemberian subsidi peningkatan kualifikasi guru melalui dana 

dekonsentrasi ke Dinas Pendidikan Provinsi.  

• Sasaran   

270.000 guru yang belum S1/D4 di 33 Provinsi/465 Kab/Kota terdiri 
dari 170.000 guru penerima subsidi program lanjutan tahun 2007 dan 
100.000 guru penerima subsidi tahun 2008. 

• Hasil yang diharapkan  

Terlaksananya peningkatan kualifikasi akademik bagi 270.000 guru.  

Subsidi biaya peningkatan kualifikasi akademi ke S1/D4 sebesar Rp. 
2.000.000,- per orang per tahun sampai diperoleh ijasah S1/D4 
(maksimum 5 tahun).  

 

2. Sertifikasi Guru 

• Tujuan 

Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi guru melalui penilaian portofolio 

plus pendidikan dan pelatihan profesi, dan jalur pendidikan profesi 

dalam bentuk penyediaan pedoman perekrutan guru peserta sertifikasi.  

 

B. MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING 
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• Sasaran  

Sasaran program sertifikasi guru melalui penilaian portofolio dan 
pendidikan dan pelatihan profesi pendidik (PLPG) tahun 2008 adalah 
200.000 guru. Sedangkan melalui pendidikan profesi adalah 700 guru.   

• Hasil yang diharapkan 

- Terseleksinya 200.000 guru sebagai calon peserta sertifikasi guru 
dalam jabatan melalui penilaian portofolio dan pendidikan dan 
pelatihan profesi pendidik (PLPG).  

- Terseleksinya 700 guru sebagai calon peserta sertifikasi guru dalam 
jabatan melalui jalur pendidikan profesi 

 

3. Pemberian Tunjangan Profesi Guru 

• Tujuan 

- Meningkatkan kesejahteraan guru sebagai tenaga profesional 
sehingga penghasilan yang diterima   dapat memenuhi kebutuhan 
sehari-hari serta penghargaan kepada guru yang telah melaksanakan 
tugas fungsionalnya; 

- Meningkatkan pengabdian dan profesionalitas guru sehingga dapat 
melaksanakan tugas profesinya dengan maksimal, khususnya dalam 
merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 
yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;  

 

• Sasaran 

- Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.  

- Guru yang memiliki nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh 
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PMPTK), Depdiknas.  

 

• Hasil yang Diharapkan  

Implementasikan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen melalui pemberian tunjangan profesi guru bagi guru 
yang telah memenuhi persyaratan. Pelaksanaan program dilakukan 
dengan mengacu pada pedoman penyaluran tunjangan profesi. 
Keberhasilan pelaksanaan program tunjangan bagi profesi guru dalam 
rangka meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, juga menjadi 
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harapan bagi pembangunan pendidikan, dan pembangunan guru yang 
profesional menuju pembangunan “Insan Indonesia Cerdas dan 
Kompetitif”.  

Program tunjangan bagi guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas 
profesionalitas guru dan kesejahteraannya menuju terwujudnya guru 
yang profesional dan bermartabat dalam kerangka  mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di 
dunia dengan mewujudkan ”Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. 

 

 

3. Peningkatan Kompetensi Guru 

a. Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Jepang 

• Tujuan 

Meningkatkan kompetensi dan  memperluas wawasan guru Bahasa 

Jepang.  

• Sasaran 

20 Guru Bahasa Jepang dan 2 pendamping 

• Hasil yang diharapkan 

Meningkatnya kompetensi dan wawasan 20 guru Bahasa Jepang. 

 

b. Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Mandarin di China 

• Tujuan 

Meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan guru Bahasa 

Mandarin.   

• Sasaran 

Sasaran kegiatan peningkatan kompetensi guru bahasa Mandarin di 

China adalah 40 guru Bahasa Mandarin dengan 2 pendamping. 

• Hasil yang diharapkan 

Meningkatnya kompetensi dan wawasan 40 guru Bahasa Mandarin.  

 

c. Peningkatan Kompetensi  Guru SBI Dikmen  
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• Tujuan 

Melakukan peningkatkan kompetensi guru pada sekolah bertaraf 

internasional melalui workshop/In House Training/pelatihan peningkatan 

kompetensi pada lembaga lain. 

• Sasaran 

Sasaran kegiatan peningkatan kompetensi Guru SBI Dikmen adalah 

sebanyak 80 sekolah. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Meningkatkan kompetensi guru pada 80  SMA/SMK SBI melalui 

workshop/In House Training/pelatihan peningkatan kompetensi pada 

lembaga lain. 

  

d. Peningkatan Kompetensi  Guru Sekolah Indonesia di Luar Negeri  

• Tujuan 

Meningkatkan kompetensi guru sekolah Indonesia di luar negeri agar 

sesuai dengan standar internasional. 

• Sasaran 

Sasaran kegiatan peningkatan kompetensi guru sekolah Indonesia di luar 

negeri  adalah 200 orang guru sekolah Indonesia di luar negeri. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan peningkatan kompetensi guru 

sekolah Indonesia di Luar negeri adalah  Meningkatkan kompetensi guru 

pada sekolah Indonesia di luar negeri. 

 

e. Peningkatan Kompetensi Guru Bidang MIPA 

• Tujuan 

Meningkatkan kompetensi guru bidang MIPA. 
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• Sasaran 

Sasaran kegiatan peningkatan kompetensi guru bidang MIPA adalah 

sebanyak 500 orang guru MIPA. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Peningkatan kompetensi guru MIPA 

adalah meningkatkan kompetensi guru MIPA. 

 

f. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Kemitraan dengan Masyarakat 
Peduli Pendidikan 

• Tujuan 

Meningkatkan kompetensi guru melalui kemitraan dengan masyarakat 

peduli pendidikan. 

• Sasaran 

Sasaran kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui kemitraan 

dengan masyarakat peduli pendidikan adalah 66 paket untuk 66 

lembaga masyarakat peduli guru. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan peningkatan kompetensi guru 

melalui kemitraan dengan masyarakat peduli pendidikan adalah 

Meningkatkan kompetensi guru melalui kerjasama dengan mitra. 

 
 

g. Peningkatan Kompetensi Guru Inti SMK Bidang Tata Busana dan 
Otomotif di Dalam Negeri 

• Tujuan 

Meningkatkan kompetensi guru SMK melalui pelatihan di dalam negeri. 

• Sasaran 

Sasaran kegiatan peningkatan kompetensi guru inti SMK bidang tata 

busana dan otomotif di dalam negeri adalah 32 orang guru SMK Bidang 

Tata Busana dan Otomotif. 
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• Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan peningkatan kompetensi guru inti 

SMK bidang tata busana dan otomotif di dalam negeri  meningkatkan 

kompetensi 32  guru SMK di dalam negeri. 

 

h. Peningkatan Kompetensi Guru Inti SMK Bidang Teknologi Hasil 
Pertanian di Perancis 

• Tujuan 

Meningkatkan kompetensi guru SMK melalui pelatihan di dalam Perancis. 

• Sasaran 

Sasaran kegiatan peningkatan kompetensi guru inti SMK bidang tata 

busana dan otomotif di dalam negeri adalah 7 orang guru SMK Bidang 

Teknologi Hasil Pertanian. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan peningkatan kompetensi guru inti 

SMK bidang Teknologi Hasil Pertanian di Perancis  adalah meningkatnya 

kompetensi 7  guru SMK. 

 

i. Block Grant Kongres Asosiasi Guru Mata Pelajaran 

• Tujuan 

Memfasilitasi kegiatan dan terbentuknya Asosiasi Guru Mata 

Pelajaran/Bimbingan dan Konseling.   

• Sasaran 

Sasaran dari kegiatan block grant kongres asosiasi guru mata pelajaran 

adalah 18 Asosiasi Guru. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Hasil dari kegiatan block grant kongres asosiasi guru mata pelajaran 

adalah terbentuknya Asosiasi Guru Mata Pelajaran/Bimbingan dan 

Konseling dan meningkatnya profesionalitas guru.  
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j. Simposium Guru Pembina Olimpiade Sains 

• Tujuan 

Tujuan dari kegiatan simposium guru pembina olimpiade sains adalah 

menyusun strategi/program pembinaan dan  memecahkan masalah 

dalam membina siswa  peserta olimpiade.  

• Sasaran 

Sasaran dari kegiatan simposium guru pembina olimpiade sains adalah 

500 orang guru Pembina Olimpiade. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan simposium guru pembina olimpiade 

sains adalah tersusunnya strategi/program pembinaan dan pemecahan 

masalah dalam membina siswa peserta olimpiade.    

 

k. Perbantuan Guru Pendidikan Dasar Daerah Terpencil 

• Tujuan 

Memberikan block grant kepada sekolah yang belum maju dan 

kekurangan guru-guru untuk bermitra dengan sekolah maju agar 

memperoleh bantuan dan pembinaan.  

• Sasaran 

573 sekolah dari sekolah maju yang akan melakukan pembinaan dan 

pendampingan bagi SD yang belum maju. 

• Hasil yang diharapkan 

Terciptanya kemitraan antara sekolah-sekolah maju dengan sekolah 

daerah/tertinggal terpencil untuk melakukan saling pembinaan.  

 

l. Rekruitmen dan Penetapan Beasiswa S1/D4 Guru PLB 

• Tujuan  

Meningkatkan kualifikasi guru menjadi S1/D-IV serta memiliki sertifikat 

profesi pendidik. 
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• Sasaran 

Guru PLB pada semua jenjang pendidikan 

• Hasil Yang Diharapkan 

Meningkatnya jumlah guru PLB yang berkualifikasi S1/D4 

 

m. Pelaksanaan Pembinaan Profesi SBI Dikdas 

• Tujuan 

Meningkatkan kompetensi dan membina profesi guru di SBI 

• Sasaran 

Sasaran program SBI adalah guru-guru pada sekolah SBI baik level SD 

maupun SMP. Dengan sasaran di  33 propnsi di Indonesia. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Meningkatnya kompetensi guru SBI sesuai dengan kebutuhan pada 

masing-masing sekolah SBI 

 

n. Peningkatan Kompetensi Guru Program Inklusi 

• Tujuan:  

Meningkatkan kompetensi guru Program Inklusi dalam upaya 

peningkatan pelayanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus 

dengan menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan dan 

edukatif. 

• Sasaran:  

66 orang guru Program Inklusi, setiap provinsi mengirimkan 2 orang 

• Hasil yang diharapkan:  

Terdapat 66 orang guru Program Inklusi sebagai guru inti dalam 

pelayanan pembelajaran pada Program Inklusi.  
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o. Peningkatan Kompetensi untuk Guru Korban Bencana Alam 

• Tujuan 

Untuk meningkatkan kompetensi untuk guru korban bencana alam. 

• Sasaran 

Sasaran program kegiatan ini adalah guru pada sekolah-sekolah yang 

terkena bencana alam, denagan sasaran 500 orang. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Meningkatnya kompetensi  guru-guru pada sekolah yang terkena 

bencana alam 

 

p. Block grant Biaya Langganan Jasa Internet 

• Tujuan 

Adanya MOU dan panduan untuk block grant biaya langganan jasa 

internet bagi guru/sekolah. 

• Sasaran 

Sasaran program kegiatan ini adalah guru/sekolah yang memiliki sistem 

untuk mengakses internet selama 12 bulan. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Terwujudnya pemberian bantuan biaya langganan jasa internet bagi 

guru/sekolah. 

 

q. Block grant Peningkatan Kompetensi Bidang ICT 

• Tujuan 

Adanya panduan sebagai acuan dalam pemberian block grant 

peningkatan kompetensi bidang ICT bagi guru. 
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• Sasaran 

Sasaran program kegiatan ini adalah guru yang diharapkan mampu 

menggunakan ICT dalam proses pembelajaran dengan sasaran 50 

orang. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Terwujudnya pemberian bantuan biaya Peningkatan kompetensi bidang 

ICT. 

 

r. Beasiswa Guru SMK (lanjutan) 

• Tujuan 

Meningkatkan kualifikasi akademik bagi guru  SMK yang belum memiliki 

kualifikasi D4/S1 dan S2. 

• Sasaran 

Sasaran kegiatan dari pemberian beasiswa guru SMK adalah sebanyak  

182 orang guru SMK. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan beasiswa guru SMK adalah 

diperolehnya guru SMK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan 

S2.  

 

4. Pengembangan Karir Guru 

a. Sosialisasi Pengelolaan Bantuan Penulisan Karya Ilmiah (Online) 

• Tujuan 

Mensosialisasikan pelaksanaan pemberian block grant bimbingan 

penulisan karya tulis ilmiah.   

• Sasaran 

Sasaran dari kegiatan sosialisasi pengelolaan bantuan penulisan karya 

ilmiah (online) adalah 33 provinsi (450 orang kegiatan).  
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• Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi pengelolaan bantuan 

penulisan karya ilmiah (online) adalah agar unsur dinas pendidikan, 

sekolah dan guru memahami pelaksanaan pemberian block grant 

bimbingan penulisan karya tulis ilmiah.   

 
 

b. Sosialisasi Permenpan Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit 
Guru 

• Tujuan 

Mensosialisasikan sistem penilaian angka kredit guru berdasarkan 

Kepmenpan yang baru.   

• Sasaran 

Sasaran dari kegiatan sosialisasi Permenpan tentang jabatan fungsional 

dan angka kredit guru adalah ke 33 provinsi (330 orang kegiatan). 

 

• Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi Permenpan tentang 

jabatan fungsional dan angka kredit guru agar para guru dan pejabat 

terkait memahami sistem penilaian angka kredit guru berdasarkan 

Kepmenpan yang baru.  

 

c. Penyetaraan kepangkatan dan angka kredit bagi guru non PNS 
(Inpassing)  

• Tujuan 

Menyetarakan kepangkatan dan angka kredit bagi guru non PNS. 

• Sasaran 

Sasaran dari kegiatan penyetaraan kepangkatan dan angka kredit 

bagi guru non PNS (inpassing) adalah 2 kegiatan. 

• Hasil Yang Diharapkan 
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Hasil yang akan dicapai pada kegiatan penyetaraan kepangkatan dan 

angka kredit bagi guru non PNS (inpassing) adalah diperoleh hasil 

penyetaraan kepangkatan dan angka kredit bagi guru non PNS 

(Inpassing). 

 

d. Penyusunan Juklak dan Juknis Permenpan Jabatan Fungsional Guru 

• Tujuan 

Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Permenpan Jabatan 

Fungsional Guru. 

• Sasaran 

Sasaran kegiatan penyusunan juklak dan juknis Permenpan jabatan 

fungsional guru adalah 1 kegiatan. 

• Hasil Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan penyusunan juklak dan juknis 

Permenpan jabatan fungsional guru adalah  tersusunnya petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis Permenpan Jabatan Fungsional Guru. 

e. Pembentukan Tim Task Force Pengembangan Kebijakan, Prosedur dan 
Instrumen Untuk Pengembangan, Promosi Guru  

• Tujuan 

Membentuk tim force untuk pengembangan, promosi, dan penilaian 

kinerja guru yang dapat digunakan untuk memelihara dan meningkatkan 

kompetensi guru yang berdampak pada jabatan fungsional guru. 

• Sasaran 

Terbentuknya Tim Task Force Pengembangan Kebijakan, Prosedur, dan 

Instrumen untuk Pengembangan, Promosi, dan Penilaian Kinerja Guru  

dan  Tim Task Force kab/kota, 

• Hasil Yang Diharapkan 

Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat menghasilkan: 

- Terbentuknya tim Task Force untuk pengembangan kebijakan, 
prosedur dan instrumen untuk pengembangan, promosi dan penilaian 
kinerja guru. 
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- Adanya naskah akademik terkait dengan pembentukan tim Task 
Force. 

- Adanya mekanisme kerja serta peran dan fungsi Task Force.  

 

f. Penyempurnaan Pembinaan dan Promosi Guru   

• Tujuan  

Memelihara dan meningkatkan kompetensi guru melalui proses sertifikasi 

dan pembinaan jabatan fungsional. 

• Sasaran  

Guru, Tersempurnakannya Naskah Pembinaan dan Promosi Guru 

• Hasil Yang Diharapkan 

- Tersusunnya sistem kebijakan tentang pembinaan dan promosi guru 
- Tersusunnya naskah akademik dan pedoman pembinaan dan 

promosi guru 
- Tersosialisasinya sistem pembinaan dan promosi guru 

 
 

g. Pengembangan Sistim Penilaian Berbasis Kinerja   

• Tujuan  

- Membuat sistem penilaian guru berbasis kinerja secara profesional; 
- Adanya panduan bagi penyelenggaraan penilaian prestasi guru 

berbasis kinerja. 

• Sasaran 

Guru 

• Hasil Yang Diharapkan 

Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat menghasilkan: 

- Naskah akademik penilaian berbasis kinerja guru 
- Tersosialisasinya penilaian berbasis kinerja guru 
- Pedoman penilaian berbasis kinerja guru 
- Instrumen penilaian berbasis kinerja guru 
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h. Pemberian Block grant  Penelitian Tindakan Kelas 

•  Tujuan 

Agar guru memahami pengembangan profesi secara utuh khususnya 

dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan benar. 

• Sasaran 

Guru  TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB Guru TK, SD, SMP, SMK 

• Hasil Yang Diharapkan 

Meningkatnya pemahaman guru dalam pengembangan profesi 

 

i. Program Orientasi Guru Berprestasi Mengikuti Kajian ke Jepang dan 
Korea  

• Tujuan 

- Memperkaya pengalaman guru tentang budaya dan sistem 
pendidikan di Jepang. 

- Para guru dapat mengamati aspek-aspek kehidupan dan 
masyarakat Jepang untuk dijadikan bahan pembanding dan 
diimplementasikan di tempat kerja mereka. 

• Sasaran  

Program ini diikuti oleh 15 guru–guru (SMP dan SMA) yang dipilih dari 

mereka yang berprestasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

• Hasil yang diharapkan 

Peningkatan pengetahuan dan wawasan guru, terutama tentang budaya 

dan adat-istiadat bangsa Jepang serta sistem pendidikannya, 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam penyampaian 

materi di depan kelas. 

 

j. Program Kerjasama Bidang Pendidikan dengan Negara Malaysia dan 
Singapura  

• Tujuan 

Meningkatkan kemampuan profesional guru, terutama dalam mengajar 

bidang studi matematika dan ilmu pengetahuan alam.  
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• Sasaran  

Sasaran program ini sebanyak 15 orang terdiri dari  guru – guru (SD, 

SMP, SMA, SMK dan SLB) yang terpilih untuk mengikuti program. 

• Hasil yang diharapkan 

Peningkatan kemampuan profesional guru, terutama dalam mengajar 

bidang studi matematika dan ilmu pengetahuan alam. 

 

5. Penghargaan dan Perlindungan 

a. Penghargaan Guru SD di Daerah Terpencil 

• Tujuan 

 Memberi penghargaan kepada guru yang berdedikasi tinggi khusus untuk 

guru daerah terpencil.  

• Sasaran 

66 orang guru dari daerah khusus yang berdedikasi dari seluruh 

Indonesia. 

• Hasil yang diharapkan 

Diberikannya penghargaan kepada guru daerah khusus yang memiliki 

dedikasi tinggi.  

 

e. Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional 

• Tujuan 

Memilih guru-guru yang berprestasi pada tingkat Nasional, agar dapat 

memotivasi guru-guru lain dalam proses pembelajaran di sekolah untuk 

meningkatkan profesionalisme yang memiliki harkat dan martabat 

• Sasaran 

132 orang guru terdiri dari wakil setiap provinsi terwakili oleh 4 guru, 

masing-masing guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK atau yang sederajat. 
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• Hasil yang diharapkan 

Adanya peningkatan Kompetensi dan profesionalitas guru dalam 

melaksanakan tugas 

 

f. Lomba Keberhasilan Guru Dalam Pembelajaran 

• Tujuan 

Memotivasi guru untuk lebih meningkatkan profesionalismenya, khususnya 

dalam perancangan, penyajian dan penilaian proses dan hasil 

pembelajaran atau proses bimbingan kepada siswa. 

• Sasaran 

120 orang.  

• Hasil yang diharapkan 

Menghimpun berbagai pengalaman guru dalam merancang, menyajikan, 

dan menilai pembelajaran atau bimbingan dan konseling yang secara 

nyata mampu meningkatkan proses dan hasil belajar siswa, sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh rekan guru lain yang memerlukan. 

 

g. Penghargaan Akhir Masa Bakti (Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan 
Provinsi) 

• Tujuan 

Memberi penghargaan dan penghormatan berupa uang sebesar Rp 

1.500.000,- kepada guru-guru yang sudah mencapai usia pensiun bagi 

guru PNS atau usia 60 tahun bagi guru Non PNS. 

• Sasaran 

27.000 orang guru yang mencapai usia pensiun pada tahun 2009 bagi 

guru PNS dan mencapai usia 60 tahun pada tahun 2009 bagi guru Non 

PNS mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB. Baik guru pada 

sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi syarat. 
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• Hasil yang diharapkan 

Tersampaikannya penghargaan akhir masa bakti kepada guru-guru 

yang berhak menerima sesuai kriteria yang sudah ditetapkan baik guru 

sekolah negeri maupun guru swasta. 

 

h. Penghargaan Guru Pendidikan Luar Biasa/ Pendidikan Khusus 
Berdedikasi 

• Tujuan 

Memotivasi daya kompetisi antara guru PLB/PK untuk meningkatkan 

dedikasi dan profesionalitas kerja. 

• Sasaran 

33 guru PLB/PK di 33 Provinsi  

• Hasil yang diharapkan 

Adanya peningkatan dedikasi dan profeaionalitas kerja guru PLB/PK 

dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran bagi anak-

anak yang berkelainan.  

 

i. Penghargaan Satyalencana Pendidikan 

• Tujuan 

- Memberi penghargaan kepada gubernur, bupati, walikota yang 
memiliki kepedulian pada guru dan pendidikan. 

- Memberi penghargaan kepada tokoh masyarakat dan organisasi 
yang memiliki kepedulian pada guru dan pendidikan. 

- Memberi penghargaan kepada guru yang memiliki komitmen dan 
konsisten menekuni profesinya.  

• Sasaran 

33 orang dari seluruh Indonesia 

• Hasil yang diharapkan 

Terlaksananya pemberian satya lencana kepada guru atau tokoh 

masyarakat yang berhak mendapatkannya  sesuai kriteria yang sudah 

ditetapkan.  
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j. Penghargaan Kesadaran Berkonstitusi bagi Guru PKn 

• Tujuan 

- Memotivasi guru untuk lebih meningkatkan profesionalismenya, 
khususnya dalam kemampuan perancangan, penyajian dan penilaian 
proses dan hasil pembelajaran atau proses bimbingan kepada siswa. 

- Meningkatkan kemampuan guru dalam membina kesadaran 
berkonstitusi bagi para siswanya. 

- Memupuk kesadaran berkonstitusi bagi siswa ketika berada di 
masyarakat. 

• Sasaran  

Program ini diikuti oleh guru-guru di seluruh Indonesia dari semua jenis 

dan jenjang. Dari semua nominasi, akan ditetapkan sebanyak 36 orang 

yang layak menerima penghargaan sebagai guru yang berhasil 

membina kesadaran berkonstitusi. 

• Hasil yang diharapkan 

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini mencakup: (1) ditentukannya 

kriteria guru yang memiliki kesadaran berkonstitusi; (2) tersusunnya 

pedoman pemilihan guru yang berhasil membina dan mengembangkan 

kesadaran berkonstitusi; dan (3) terpilihnya guru yang berhasil membina 

kesadaran berkonstitusi.  

 

 

1. Pemberian Subsidi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum  

• Tujuan 

Memberikan perlindungan hukum dan perlindungan profesi sekaligus 
penyuluhan hukum kepada guru 

• Sasaran 

34 paket bagi 33 provinsi dam 1 LKBH PGRI Pusat. 

 

C.   TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN 

PENCITRAAN PUBLIK 
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• Hasil yang diharapkan 

Terlayaninya para guru yang menghadapi masalah hukum yang 
berkaitan dengan tugas profesionalnya, sehingga dapat memberikan rasa 
aman, serta terlaksananya penyuluhan hukum bagi guru. 

 

2. Peningkatan Kompetensi Staf  

• Tujuan 

Meningkatkan kompetensi staf Direktorat Profesi Pendidik untuk 
meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas. 

• Sasaran 

147 orang 

• Hasil yang diharapkan 

Tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan 
pekerjaan 

3. Administrasi Kenegaraan dan Penyusunan Program  

• Tujuan 

Memperlancar administrasi pelaksanaan kegiatan dan administrasi 
keuangan pada masing-masing subdit 

• Sasaran 

12 bulan, 5 unit (4 subdit dan 1 Taus) 

• Hasil yang diharapkan 

Lancarnya pengadministrasian kegiatan pada masing-masing subdit  

 

4. Penyusunan Program  

• Tujuan 

- Menyusun program kegiatan pada masing-masing subdit sebagai 

program kerja Direktorat Profesi Pendidik. 

- Menyusun LAKIP Direktorat Profesi Pendidik 
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• Sasaran 

4 Subdit 

• Hasil yang diharapkan 

Tersedianya: 

- Program kerja masing-masing Subdit tahun 2008 

- Program kerja Direktorat Profesi Pendidik Tahun 2008 

- LAKIP Direktorat Profesi Pendidik Tahun 2008 

5. Workshop Pengembangan Profesi  

1)  Workshop Guru Berprestasi dan Berdedikasi 

• Tujuan 

Meningkatkan kemampuan dan wawasan guru berprestasi 
melalui workshop peningkatan profesionalitas selama 7 hari. 

• Sasaran 

240 guru yang berprestasi dan berdedikasi dari seluruh 
Indonesia. 

• Hasil yang diharapkan 

Adanya peningkatan kompetensi yang relevan untuk 
pembelajaran sehingga terciptanya guru yang memiliki 
profesionalitas dalam mengemban tugasnya. 

 

2) Workshop Penyusunan Karya Ilmiah 

• Tujuan 

Menyusun panduan penulisan karya ilmiah, khususnya bagi guru-
guru yang akan mengembangkan kemampuan menulis artikel 
ilmiah, melaksanakan penelitian tindakan kelas, dan menyusun 
naskah publikasi. 

• Sasaran 

132 orang guru yang berprestasi dari seluruh Indonesia  
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• Hasil yang diharapkan 

Tersusunnya panduan dasar penulisan artikel ilmiah dan artikel 
populer sehingga dapat dijadikan acuan bagi guru dalam 
menyusun karya ilmiah. 

 

3) Workshop Hasil Kerja GTT TKI Malaysia 

• Tujuan 

Sebanyak 51 guru akan mengakhiri masa tugas pada tahun 
2008 (25 orang pada 31 Agustus dan 26 orang pada 10 
September). Untuk mendapatkan laporan tentang pelaksanaan 
proses belajar mengajar di malaysia para guru diharuskan 
mengikuti workshop yang akan menghasilkan laporan selama 
mengajar 2 tahun di malaysia. 

• Sasaran 

Laporan Pelaksanaan hasil kerja GTT TKI di Malaysia oleh 
masing-masing guru. 

• Hasil yang diharapkan 

Diharapkan akan dihasilkan Laporan masing-masing guru selama 
mengajar 2 tahun sebagai GTT TKI di Malaysia.  

 

4) Pembinaan Teknis Bantuan Pendidikan Anak Guru Berprestasi  

• Tujuan 

- Memberikan penghargaan terhadap prestasi, dedikasi, dan 
keteladanan guru dalam melaksanakan tugas. 

- Memberikan kesempatan kepada putra/putri guru berprestasi, 
berdedikasi, guru teladan, guru pemenang Lomba 
Keberhasilan Guru dalam Pembelajaran Tingkat Nasional, 
atau guru yang menerima penghargaan lain yang setara di 
tingkat nasional atau provinsi untuk memperoleh pendidikan 
yang lebih baik dan bermutu. 

• Sasaran  

Sasaran bimbingan teknis ini 27 provinsi. Subjek bimbingan 
teknis adalah Dinas Pendidikan, LPMP, organisasi profesi, 
yayasan, kepala sekolah, pengawas, dan lain-lain.  
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• Hasil yang diharapkan 

- Terlaksananya bimbingan teknis bantuan pendidikan bagi 
anak guru berprestasi 

- Terpenuhinya sasaran kegiatan pemberian bantuan 
pendidikan adalah putra/putri guru berprestasi, berdedikasi, 
guru teladan, guru pemenang Lomba Keberhasilan Guru 
dalam Pembelajaran Tingkat Nasional, atau guru yang 
menerima penghargaan lain yang setara di tingkat nasional 
atau provinsi yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di 
atas dengan ketentuan satu orang guru hanya berhak 
mengusulkan satu orang anaknya (yang masih bersekolah 
pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan tinggi) untuk menerima bantuan pendidikan.  

 

6. Pengembangan SIM  

• Tujuan 

- Mengembangkan aplikasi kepegawaian Direktorat Profesi Pendidik 

berbasis teknologi informasi 

- Memberikan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi 

• Sasaran 

5 paket 

• Hasil yang diharapkan 

- Software aplikasi kepegawaian Direktorat Profesi Pendidik 

- Pemeliharaan jaringan LAN 

- Pemeliharaan website 

- Analisis kebutuhan tenaga pada Direktorat Profesi Pendidik 

- Pengembangan secara makro SIM kepegawaian  

7. Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintah  

• Tujuan 

- Memberikan gaji rutin pegawai Direktorat Profesi Pendidik tahun 2008 
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- Memberikan layanan kesehatan bagi pegawai Direktorat Profesi 

Pendidik 

- Memperlancar pelaksanaan tugas  

• Sasaran 

12 bulan, 115 orang 

• Hasil yang diharapkan 

- Pemberian gaji rutin sesuai dengan golongan 

- Penyediaan obat-obatan bagi pegawai 

- Lancarnya penggunaan jalur komunikasi melalui telepon  

- Gedung dan kantor terawat dengan baik 

- Komputer dan alat komunikasi telah digunakan  

8. Forum Guru Indonesia  

• Tujuan 

Membahas isu-isu kekinian di bidang pendidikan dan pembelajaran; 
meningkatkan komitmen pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat terhadap pembangunan pendidikan; serta mengangkat 
citra, harkat, martabat, rasa hormat, dan kebanggan sebagai guru. 

• Sasaran 

200 guru  

• Hasil yang diharapkan 

Terumuskannya hasil pembahasan mengenai isu-isu kekinian di bidang 
pendidikan dan pembelajaran; adanya peningkatan komitmen 
pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat terhadap 
pembangunan pendidikan; serta adanya perbaikan citra, harkat, 
martabat, rasa hormat, dan kebanggaan pada guru dan pemerhati 
pendidikan. 
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SISTEM MONITORING DAN EVALUASI 

 

Tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian 

dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam program kerja 

Direktorat Profesi Pendidik Tahun 2008 dengan hasil yang dicapai 

berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau 

program kerja di setiap satuan kerja di lingkungan Direktorat Profesi Pendidik. 

Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui proses perancangan, perencanaan, 

dan pelaksanaan kegiatan strategis di tingkat pusat dan daerah. Proses ini 

sekaligus sebagai upaya pemberdayaan sekaligus peningkatan kapasitas dan 

kapabilitas staf dalam pelaksanaan ME di berbagai tingkatan secara sinergis 

dan berkesinambungan, sehingga kegiatan strategis dapat dilaksanakan 

dengan baik pada tahun berikutnya.  

Apabila dalam pelaksanaan Monitoring dan evaluasi ditemukan masalah atau 

penyimpangan, maka secara langsung dapat dilakukan bimbingan, saran-

saran dan cara mengatasinya serta melaporkannya secara berkala kepada 

stakeholders.  

Melalui Monitoring dan Evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan 
dengan tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan), ketidakberhasilan, 
hambatan, tantangan, dan ancaman tertentu.  

 

 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (ME) dilakukan berdasarkan prinsip-
prinsip sebagai berikut: 1) tujuan dan hasil yang diperoleh dari ME jelas dan 
terukur; 2) pelaksanaan ME dilakukan secara objektif dan harus dilakukan oleh 
petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta pengalaman dalam 
melaksanakan ME agar hasilnya sahih dan handal; 3) pelaksanaannya 
dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga dapat diketahui oleh siapapun 
yang berkepentingan dan dilaporkan kepada stakeholders secara luas melalui 
berbagai cara; 4) partisipatif, artinya melibatkan berbagai pihak yang 

A. PRINSIP PELAKSANAAN MONITORING 

BAB IV 
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dipandang perlu dan berkepentingan; 5) akuntabel, artinya pelaksanaannya 
harus dapat dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal; 6) 
komprehensif, yaitu mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan 
secara utuh kondisi dan situasi sasaran Monev; 6) tepat waktu, yaitu 
pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 
dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang 
terjadi; 7) berkesinambungan, yaitu dilaksanakan secara berkala dan 
berkelanjutan; 8) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/ indikator yang 
dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) tema kebijakan Depdiknas; 9) efektif dan 
efisien, artinya target ME harus dicapai dengan menggunakan sumber daya 
yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.  
 
 

 
Mekanisme dalam melaksanakan ME terbagi dalam tiga tema kebijakan, yaitu: 
(1) untuk pemerataan dan perluasan partisipasi atau akses; (2) untuk 
penjaminan mutu, relevansi pendidikan dan daya saing; serta (3) governance, 
akuntabilitas dan pencitraan publik. Petugas-petugas yang melaksanakan ME 
yaitu personal yang memiliki kemampuan, kapasitas dan integritas untuk 
memetakan hasil ME secara obyektif. 
 
 

 
Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan pada hakekatnya untuk mengukur 
kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan 
dalam program kerja tahun 2008 dengan target yang dapat dicapai melalui 
strategi pelaksanaan tertentu. Oleh sebab itu, indikator kinerja yang 
digunakan memiliki kriteria yang berlaku spesifik, umum, jelas, relevan, dapat 
dicapai, dapat dikuantifikasikan, dan dapat diukur secara obyektif serta 
fleksibel terhadap perubahan/ penyesuaian. 

Indikator kinerja yang dapat diukur dalam Monitoring dan Evaluasi juga dapat 
diklasifikasikan berdasarkan tiga tema kebijakan nasional pendidikan, yaitu 
indikator (1) pemerataan dan perluasan kesempatan; (2) peningkatan mutu, 
relevansi dan daya saing, dan (3) governance, akuntabilitas dan pencitraan 
publik. Program dan/ atau kegiatan pendidikan yang baik memiliki lima 
kriteria sebagai indikator yang bisa disingkat dengan SMART (Specific, 
Measureble, Achieveble, Realistic, Timebound). Kriteria tersebut dapat digunakan 
sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang 
terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/ sasaran masing-masing 

C.  INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT 

PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN 

B.  MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI 

PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL 
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program. Dalam bidang pendidikan sangat banyak jenis indikator yang dapat 
digunakan sebagai cakupan dalam melaksanakan ME. Dari berbagai indikator 
tersebut dapat diringkas dan diperoleh indikator kunci/ prioritas yang dapat 
digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target program kerja 
tahun 2008.  

Suatu sistem monitoring pelaksanaan program pendidikan perlu dilengkapi 
dengan mekanisme pendataan, analisis data, dan pelaporan. Demikian pula 
langkah tindak lanjutnya perlu dilaksanakan pada masing-masing program 
pada tahun berikutnya. Hasil-hasil monitoring tahun 2008 merupakan bahan 
untuk melakukan evaluasi pertengahan masa dan evaluasi akhir pembangunan 
pendidikan jangka menengah.  
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PENUTUP 

Program Kegiatan Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK tahun 2008 
merupakan dasar pengembangan Kegiatan dan Anggaran seluruh unit kerja di 
lingkungan Direktorat Profesi Pendidik. Perencanaan pengembangan dan 
pembinaan profesi guru yang dijabarkan dalam program kerja tahun 2008 
merupakan langkah strategis dalam peningkatan kualitas dan profesionalitas 
guru. Hal ini sesuai dengan undang-undang guru dan dosen tahun 2005 pasal 
32, pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan 
pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi 
yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.  

Berhasilnya implementasi program kegiatan ini sangat bergantung pada 
komitmen, pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh 
dari segenap unsur dalam lingkungan Direktorat Profesi Pendidik, serta 
dukungan pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program 
kerja ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan, 
pembangunan guru yang profesional, dan pembangunan masa depan generasi 
bangsa.  

 

 
����� 
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