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Penggelontoran maupun pelaksanaan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang sertifikasi guru dalam jabatan dalam rangka penataan dan 

pemerataan guru, bertujuan untuk penataan dan pemerataan guru. Harapannya bahwa guru bisa mengampu 
bidang tugasnya sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya. 

Idealnya kedepan memang guru SD wajib memiliki ijazah S1 PGSD, dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme sebagai guru SD. Begitu juga guru SMP, SMA dan SMK, idealnya antara sertifikat yang 

dimiliki oleh guru tersebut sesuai dengan ijazah S1 yang dimilikinya. Sebut saja Udin seorang guru di sebuah 
SMP, dia memiliki ijazah S1 Bahasa Indonesia, sebaiknya sertifikat pendidiknya sebagai guru bidang studi 

Bahasa Indonesia ini kalau kita bicara ideal.  

Tetapi juga bukan berarti seorang guru SD yang telah memiliki ijazah S1 bukan PGSD harus 
pontang panting dan berutang pinjem untuk mengejar S1 PGSD, kecuali yang memang sekarang belom S1 

yah wajib memperoleh ijazah S1 PGSD. 

Menurut penulis bagi guru SD yang telah memiliki ijazah S1 bukan PGSD itu lebih baik 
melanjutkan ke S2 atau Pasca Sarjana PGSD. Sudah adakah S2 atau Pasca Sarjana  PGSD di setiap 

Universitas atau lembaga pencetak guru? Ini tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia. 

Sebab di lapangan, banyak sekali guru untuk memperoleh ijazah S1 saja sudah susah payah bahkan 
berutang pinjem dan ada yang menyekolahkan SK nya di Bank.  Karena terbentur untuk membiayai kuliah 

anak-anaknya. Pendek kata guru-guru SD/SMP/SMA/SMK yang sudah lanjut usia (lansia) dan memiliki 

ijazah S1 tetapi bukan PGSD diberi toleransi karena guru-guru tersebut sudah memiliki ijazah keguruan, 
sebut saja SPG, DII-PGSD, DIII dan DIV bidang study. 

Implikasi dari pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokasi Nomor SPB/03/M.PAN 

RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan  Nomor 158/PMK.01/2011 
dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011, pemerintah daerah telah melakukan pemindahan guru-guru yang 

memiliki sertifikat pendidik dengan menugaskan menjadi guru pada satuan pendidikan lain yang berdampak 

kepada terjadinya ketidaksesuaian antara sertifikat yang dimiliki dengan bidang tugas yang diampu. 
Penulis ingin mencoba mengulas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2013 tentang sertifikasi guru dalam jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru. 

Di dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan: (1) Guru dalam 
jabatan adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang dipindahkan untuk mengajar mata pelajaran 

lain atau guru kelas yang tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya. (2) Sertifikasi guru dalam jabatan 

adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang kedua bagi guru dalam jabatan. (3) Lembaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut LPTK adalah Perguruan Tinggi yang ditunjuk untuk 
pelaksanaan proses sertifikasi. (4) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru adalah proses pelatihan guru bagi 

guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat nasional sesuai dengan tugas atau yang diampu sebagai guru 

mata pelajaran atau guru kelas. (5) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. (6) 
Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sesuai dengan sertifikat profesinya dan 

pemenuhan beban jam mengajar. 

Pada BAB II tentang pemindahan guru dalam jabatan, di Pasal 2 ayat (1) dijelaskan, guru dalam 
jabatan dapat dipindahkan antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, 

antarkabupaten/kota atau antarprovinsi. Ayat (2) Pemindahan guru sebagaimana dimaksud ayat pada (1) 

pada bidang tugas yang baru didasarkan pada latar belakang sertifikasi atau kualifikasi akademik yang 

dimilikinya. Ayat (3) Guru yang dipindahkan pada bidang tugas yang sesuai dengan latar belakang 
kualifikasi akademik tetapi tidak sesuai dengan latar belakang sertifikat pendidiknya wajib mengikuti 

sertifikasi sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya. 



Masih dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 

2013 tentang sertifikasi guru dalam jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru dalam Pasal 3 Ayat 

(1) dijelaskan, sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya 
dilakukan melalui jalur: a. program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG); b. Pendidikan Profesi 

Guru (PPG); atau c. Program Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (SKKT) dari perguruan 

tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan. Ayat (2) Sertifikasi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibiayai atas beban APBN, APBD atau masyarakat. Ayat (3) Mekanisme keikutsertaan sertifikasi guru 

dalam jabatan yang sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya disesuaikan dengan pedoman teknis 

jalur program sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (4) Sertifikasi guru dalam jabatan yang sesuai 

dengan bidang tugas baru dilaksanakan di LPTK yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
Di dalam Bab III  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 2013 tentang sertifikasi guru dalam jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru, Pemberian 

tunjangan profesi bagi guru Dalam jabatan yang dipindahkan Pasal 4 (1) Guru yang memperoleh sertifikat 
pendidik kedua sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya hanya berhak memperoleh 1 (satu) 

tunjangan profesi guru. (2) Pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Begitu juga di dalam Bab IV Ketentuan Peraihan Pasal 5 ayat (1) Guru dalam jabatan yang 
dipindahkan pada bidang tugas yang tidak sesuai dengan sertifikat yang dimiliki tetapi mengampu beban 

kerja paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berhak mendapatkan tunjangan profesi untuk selama 

jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pindah tugas mengajar pada bidang tugas yang baru. Ayat (2) Tunjangan 
profesi akan dihentikan pembayarannya jika guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki 

sertifikat pendidik sesuai dengan bidang tugasnya setelah 2 (dua) tahun sejak pindah tugas mengajar pada 

bidang tugas yang baru. 
Harapan penulis, dari beragam regulasi yang ada terkait dengan profesionalisme guru, kedepan, 

guru-guru Indonesia benar-benar menjadi guru professional sejati dan bertanggungjawab terhadap tugasnya. 

Mau enggak mau, suka enggak suka harus kita akui, betapa besar peran guru dalam menanamkan semangat 

kebangsaan kepada anak-anak negeri. Indonesia negeri dengan puluhan ribu pulau dan beragam budaya 

sebenarnya cukup memenuhi syarat untuk bercerai berai. Tapi, itu enggak terjadi karena dipersatukan oleh 

pendidikan dengan semangat yang ditanam oleh guru. Ini menandakan, bagaimana kuatnya pengaruh 

pendidikan yang kita anggap sepele ini. ◙Hamka/P.01 

 

 

 

 
 

 

 


