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Pemerintah membuka pendaftaran program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan bersubsidi untuk guru tetap maupun honorer di sekolah negeri maupun swasta, Minggu (21/5). Peserta yang lulus administrasi akan mengikuti seleksi akademik, yaitu Tes Potensi Akademik (TPA), Tes Kompetensi Bidang (TKB), dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI). Ada 2500 kuota untuk program ini. 
Kebijakan ini menimbulkan pro-kontra terutama bagi guru dalam jabatan yang sudah lama menanti sertifikat pendidik melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) selama sembilan hari. Berikut tiga ulasan terkait tujuan PPG. Pertama, PPG bertujuan melahirkan lulusan calon guru yang profesional. Tujuan ini bertentangan dengan realitas di lapangan, khususnya bagi mereka yang sudah lama mengabdi jadi guru tetapi belum terpanggil mengikuti program PLPG. Guru-guru seangkatan atau di bawah mereka sudah lama menikmati tunjangan sertifikasi melalui PLPG sembilan hari sementara mereka masih harus menunggu: apakah ikut PPG selama setahun atau PLPG Sembilan hari?  
Pada PLPG tahun terakhir 2017 yang berkuota 55 ribu ini pun banyak guru berpotensi tidak terpanggil. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah lama mengajar, sebaiknya tidak perlu lagi PLPG apalagi PPG. Pemerintah cukup menilainya dari portofolio hasil supervisi akademik guru oleh kepala sekolah. Pemerintah melalui kepala sekolah dan pengawas bisa mendapatkan data mana guru yang layak dan tidak layak mendapat sertifikat berbasis portofolio. Substansi PLPG dan PPG sudah dikuasai oleh guru yang mengabdi di sekolah, apalagi yang terbukti berprestasi dan loyal terhadap yayasan atau pemerintah.
Mutu LPTK 
Kedua, tujuan PPG meningkatkan mutu guru. Apakah ada jaminan PPG satu tahun bisa meningkatkan mutu guru? Pelaksanaan sertifikasi guru melalui PLPG atau PPG sendiri menunjukkan pemerintah kurang percaya kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Pasalnya nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) sangat rendah. Demikian juga kompetensi siswa rendah menurut survey Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA).
Sebelumnya LPTK diberi kewenangan mengeluarkan akta IV bagi alumninya sebagai bukti kecakapan mengajar. Alumni nonkependidikan yang mau mengajar harus mengikuti program akta IV. Era akta IV berakhir sejak terbit UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen. Ketika guru bersertifikat dikaitkan dengan rupiah atau tunjangan bulanan, pemerintah mulai melaksanakan penilaian khusus melalui portofolio, PLPG, dan kini PPG. Kewenangan pemberian sertifikat pendidik tidak otomatis diberikan oleh LPTK. Artinya, pemerintah kurang percaya kepada semua atau sebagian LPTK di Indonesia.
Oleh karena itu sebaiknya pemerintah membenahi mutu LPTK yang ada. LPTK yang bermutu dijaga dan dikembangkan sedangkan LPTK yang abal-abal segera ditutup. Saat ini banyak LPTK tetapi mutunya beragam bahkan di bawah standar minimal. Lebih baik sedikit tetapi mutunya di atas standar dan terjamin. Mutu guru yang rendah saat ini karena pemerintah tidak memerhatikan mutu LPTK yang ada di satu sisi, dan mudah membuka LPTK baru pada sisi yang lain.
Kecuali itu, mutu guru sangat terkait dengan kesejahteraan. Pemerintah terkesan hanya pandai menuntut profesionalisme guru tetapi mengabaikan kesejahteraan guru. Untuk mendapatkan sertifikat dan tunjangan bulanan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tambal-sulam, tetapi “buta” fakta banyak guru bergaji lebih rendah dari buruh pabrik, penjaga toko, atau pekerja rumah tangga. Selama gaji guru rendah jangan harap guru yang profesional. Profesi itu terjadi ketika guru mendapatkan jaminan kebutuhan hidupnya dari mengajar.
Guru diakui sebagai profesi tetapi gaji mereka masih jauh dari layak, terutama guru honorer. Berbeda dengan dokter dan pengacara, guru sebagai profesi memang sangat problematik (Darling-Hamond, 2006). Colin Marsh (2008) dalam Becoming A Teacher menulis, “Yet the pressing demands on teachers for accountability an quality, as well as media publicity given to adverse results, could indicate that many group are dissatisfied with teaching as a profession.”
Bakat dan Minat
Ketiga, PPG menyiapkan lulusan S1 kependidikan dan nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat jadi guru. Sungguh terlambat mencari minat dan bakat guru pascasarjana. Seharusnya, bakat dan minat guru sudah terdeteksi atau dideteksi sejak mahasiswa masuk perguruan tinggi. Seorang mahasiswa memilih LPTK karena ia bercita-cita menjadi guru. Jika tidak, ia akan memilih fakultas lain. Mengantisipasi calon mahasiswa yang “asal kuliah”, tugas LPTK atau universitas lah menyaringnya. Maka, hemat saya, saatnya calon mahasiswa LPTK harus menjalani tes khusus terkait minat dan bakat menjadi guru, baik melalui tes tertulis atau wawancara.
Oleh karena itu, kebijakan mahasiswa nonkependidikan boleh ikut PPG atau boleh jadi guru perlu dikaji ulang. Kecuali, banyak alumni LPTK yang menolak jadi guru sehingga kuotanya tidak terpenuhi. Dengan regulasi saat ini, bisa jadi alumni nonkependidikan menjadi guru, sedangkan alumni kependidikan tidak. Bukan karena alumni kependidikan tidak lebih kompeten, tetapi kebijakan yang keliru. 
Mutu pendidikan yang berada di tangan guru tidak boleh dipermainkan. Misalnya, siapa saja boleh atau berhak jadi guru. Apa iya demikian, siapa saja berhak jadi dokter, pengacara, atau insinyur? Alumni nonkependidikan bisa saja menjadi guru tetapi ia harus menjalani PPG selama dua tahun, berbeda satu tahun dengan alumni kependidikan. 
Pada prinsipnya menjadi guru memang harus alumni kependidikan tetapi dengan perbaikan sistem, di antaranya waktu kuliah: 4 + 1. Empat tahun teori dan praktik, dan satu tahun praktik penuh di sekolah rujukan. Linda Darling-Hamond (2006) dalam Powerful Teacher Education menulis, “One of the most damaging myths prevailing in American education is the notion that good teachers are born and not made.” Tentu saja Darling-Hamond tidak sependapat. “The best teachers are prepared,” katanya.  
Praktik mengajar di sekolah pada fase satu (4 tahun) dan fase 2 (1 tahun) itu harus betul-betul berkualitas. Guru harus membimbing dengan baik dan tulus bukan merasa terbebani dengan kehadiran praktikan. Pemilihan sekolah harus dilakukan berdasarkan standar yang jelas. Komunikasi LPTK dengan sekolah-sekolah mitra harus baik agar melahirkan kesepahaman tentang pentingnya periode magang bagi calon-calon guru masa depan.
Singkatnya, PPG cocok bagi calon guru yang belum memiliki pengalaman mengajar. Guru yang sudah berpengalaman mengajar apalagi lebih dari dua tahun tetap diberikan kesempatan mengikuti PLPG selama sembilan atau sebelas hari. Masa PPG bagi alumni kependidikan selama satu tahun sedangkan alumni nonkependidikan adalah dua tahun. Bagi guru honorer yang mengabdi lebih dari sepuluh tahun, sertifikasi pendidik mereka cukup dengan model portofolio. Kuncinya, guru menyusun portofolio berbasis kejujuran sehingga melahirkan kepercayaan pemerintah.


