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Abstrak 

Artikel ini mengulas tentang peran kerangka kualifikasi nasional Indonesia 

(KKNI) sebagai produk peraturan yang berkaitan dengan tugas lembaga 

pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) bertugas 

mencetak calon guru dengan seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang bisa 

menjawab tantangan kebutuhan masa depan. Peran dan tugas guru masa depan 

sangat berat dan kompleks dalam menghadapi perubahan zaman dan teknologi.  

Kata kunci: Guru, Profesional, KKNI 

 

Abstract 

This article is reviewing about the role of culture history and its relevance with 

nationalism. Culture became the forerunner of the formation of a sense of 

nationalism through various forms of culture. Besides, it also discusses how a 

form of culture has a crucial role in unifying nationalism and symbols of the 

classical era up to its role in the present era. The method used in this article is a 

method of historical research with the study of literature and pendeketan 

hermeunitika. The significance of this article is to provide a comprehensive 

perspective of the development of the science of history, a view of society, the 

role of history education as the nation's identity, and the impact will be caused on 

the negation of history in the context of nationality. 
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Pengertian KKNI 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau Indonesian Qualification Framework 

merupakan produk hukum dibidang pendidikan yang lahir berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012. Bagaikan anak haram yang lahir lebih dulu 

sebelum Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di gedok, 

KKNI sekarang menjadi sosok yang powerfull dan sungguh-sungguh dapat menjadi 

#trending topic di sosial media perguruan tinggi.  

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan 

kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan 

mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam 

suatu skema pengakuan (recognition) kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di 

berbagai sektor pekerjaan.  

KKNI merupakan bentuk perwujudan kualitas dan jati diri bangsa Indonesia terkait 

dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian 

kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia 

untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang lebih bermutu dan produktif 

sehingga mampu menjadi daya saing bangsa menjelang Indonesia emas 2045. 

Dalam perpres nomor 8 tahun 2012 disebutkan bahwa KKNI menyatakan sembilan 

jenjang kualifikasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang produktif. Desktipsi 

kualifikasi pada setiap jenjang KKNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah 

capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik 

formal, non formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja 

secara bermutu. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembnagan 

ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung 

perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, 

dan aspek lain yang terkait.  

 

Capaian pembelajaran (learning outcomes) juga mencakup aspek-aspek pembangun 

jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka 

Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan 

hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, 

bahasa dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia yang membentang dari 

Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote.  

  KKNI dipakai sebagai rujukan yang netral (neutral reference) dalam proses 

penyetaraan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui berbagai jalur pendidikan, jenjang 

pendidikan dan jenis pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional dengan kompetensi 



kerja yang dicapai melalui pengalaman kerja atau proses pelatihan di luar ranah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. KKNI dapat dijadikan rujukan juga oleh semua pemangku 

kepentingan (stakeholder) yang terkait dan peduli terhadap pengembangan sumber daya 

manusia baik di lingkungan kerjanya masing-masing, di masyarakat luas, maupun setiap 

individu dalam merencanakan pengembangan kariernya.  

Sektor pendidikan formal di tingkat pendidikan tinggi dapat menggunakan KKNI 

sebagai rujukan untuk merencanakan sistem pembelajaran yang akan diselenggarakan 

sedemikian sehingga kemampuan lulusannya sesuai dengan kualifikasi salah satu jenjang 

KKNI dan setara dengan jenjang karier di lapangan kerja. Dengan demikian KKNI 

dimaksudkan dapat menjadi pedoman untuk: 

a. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, 

nonformal, dan informal atau pengalaman kerja; 

b. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui 

pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja; 

c. Menyetarakan kualifikasi diantara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui 

pendidikan formal, nonformal, dan informal atau pengalaman kerja; 

d. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi tenaga kerja dari negara lain 

yang akan bekerja di Indonesia. 

Untuk jangka panjang dan kepentingan pada masa depan bangsa Indonesia, 

penerapan KKNI akan berdampak pada: 

1. Meningkatnya kuantitas sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing 

internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber daya 

manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional; 

2. Meningkatnya konstribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan 

formal, nonformal, dan informal atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi 

nasional; 

3. Meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian, solidaritas, dan 

kerja sama pendidikan tinggi antar negara di dunia; 

4. Meningkatnya pengakuan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional, maupun 

internasional kepada Indonesia tanpa menginggalkan ciri dan kepribadian bangsa 

Indonesia. 

 

Tantangan Guru Masa Depan 

 Peran dan tugas guru masa depan sungguh sangat berat dan dinamis karena akan 

terjadi fenomena baru dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan kebutuhan pendidikan di 

Indonesia. Fenomena ekonomi yang cenderung materialistis dan kapitalistik akan 



menghasilkan masyarakat yang cenderung mandiri secara individualistik. Peserta didik tidak 

harus dan hanya belajar dari sumber guru namun dapat dengan gampangnya sumber belajar 

diperoleh dari kemajuan teknologi komunikasi yang lebih ekonomis. Dunia sekarang ini 

diibaratkan sebagai suatu kampung besar dimana warganya tanpa dibatasi lagi oleh sekat-

sekat wilayah yang kaku. Dimulai 2015 antarnegara di ASEAN (ASEAN Community) sudah 

dengan mudahnya masuk keluar komoditi dan tenaga kerja asing di semua sektor bisnis. 

Periode berikutnya ditambah dengan tetangga-tetangga di wilayah Asia dan Pacifik (AFTA). 

Mampukah guru-guru kita menyiapkan diri dan membekali para peserta didik menghadapi 

pergaulan global ini?  

 Al Gore dalam bukunya The Future, menyebutkan bahwa abad 21 ini akan terjadi 

perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia dari Barat ke Timur. Fenomena Cina yang 

disebutnya Jacques sebagai “China is more a culcutural-state rather than a nation state” dan 

Korea Selatan dengan strategi “njiplak” kepada negara lawan perangnya yaitu Jepang 

terhadap Amerika yang telah menghancurkan dengan bom atomnya sebagai bukti dari 

hipotesis Al Gore bahwa negara-negara Asia, termasuk bangsa Indonesia yang akan 

menguasai dunia.  

Secara populasi dan kewilayahan, Indonesia disebutkan sebagai salah satu negara 

yang akan segera menyusul dalam kelompok negara-negara maju. Indonesia diprediksi pada 

2045 (Indonesia emas) akan mengalami bonus demografi dimana penduduknya 50% lebih 

ada pada golongan usia produktif dengan pendapatan per kapita sekitar US $5000 sehingga 

bangsa Indonesia masuk kelompok high-income group dan termasuk negara yang disegani 

oleh negara lain. Kuncinya hanya ada pada kemampuan guru-guru kita dalam me-driver 

potensi peserta didik menemukan jati diri dalam semangat nasionalisme dan balutan budaya 

Indonesia yang adiluhung dalam rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar dan pernah 

besar pada zaman Majapahit. 

 

Guru sebagai Intelektual Organik 

 Antonio Gramsci menyebutkan guru sebagai kaum intelektual organik yang memiliki 

kekuatan khusus dalam membangun manusia yang susila dan cakap dengan melewati sebuah 

proses evolusi. Guru sebagai figur pamong, pamomong (Jawa) memiliki tugas menjadi 

pengawal, pendorong, dan fasilitator dari pengembangan potensi peserta didik. Tugas guru 

untuk membentuk warga negara yang demokratis bukan secara revolusioner tetapi secara 

evolusioner. Kemampuan intelektual peserta didik akan berkembang secara bertahap dan 

intensif melalui bimbingan dan contoh teladan yang nyata dari seorang guru bagi peserta 

didiknya.  Tugas guru masa depan adalah sebagai pamong yang merupakan contoh hidup 

dari seorang yang demokratis, cakap dan susila. Dengan demikian akan melahirkan suatu 



masyarakat madani dimana para anggotanya adalah orang-orang susila dan cakap serta 

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa dan tanah airnya.  Guru Indonesia masa 

depan sebagai seorang intelektual organik bukanlah seorang birokratik atau buruh birokrat. 

Tugas guru adalah sebagai profesi untuk mencerdaskan anak bangsa dan membebaskan dari 

berbagai paksaan dan indoktrinasi sehingga dapat tercipta masyarakat dunia abad ke-21 

berdasarkan ilmu pengetahuan (knowledge based society). Profesi guru bukan tugas politik 

yang selalu diombang-ambingkan angin penguasa dan warna politik penguasa daerah 

sehingga guru kurang memiliki kebebasan dalam mengembangkan profesinya.   

 

Guru dan Kurikulum 

 Perubahan kurikulum sejak awal proklamasi sampai sekarang hampir 11 kali terjadi 

belum mampu memberikan jawaban terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan guru. 

Bahkan pemeo yang ada “apapun kurikulumnya ngajarnya tetap teh botol sosro”. Idealnya,  

kurikulum itu berubah secara bottom up bukan top down.  Dalam dunia akademis dikenal 

perubahan kurikulum melalui tahap-tahapan dan uji coba dari sampel atau kelompok kecil 

mengarah lebih besar dan baru dapat diterapkan secara nasional kalau sudah teruji dan 

membutuhkan waktu yang relatif lama.  

 Kritik terhadap kurikulum 2013 semacam sayembara merebutkan putri cantik dengan 

syarat membuat seribu candi dalam semalam. Badung Bondowoso. Bagaimana mampu 

merubah hampir tiga juta guru di Indonesia melalui pelatihan yang hanya beberapa hari terus 

kembali ke sekolah tanpa ada pendampingan atau evaluasi. Guru adalah ujung tombak dari 

suksesnya suatu kurikulum sejak dalam konsep sampai dalam praksis implementasinya. 

 

Reformasi LPTK 

 Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang selama ini memiliki tugas 

memproduksi tenaga guru perlu memformat ulang sistem dan kurikulum pendidikannya. 

Amanat undang-undang, profesi guru bukan lagi dominasi lulusan S1 kependidikan 

melainkan dari nonkependidikan juga bisa menjadi profesi guru. Kurikulum LPTK selama 

ini disinyalir banyak kelemahan dalam mencetak dan pengadaan guru. Standardisasi input 

dan output belum menyentuh pada tataran outcome yang dibutuhkan pengguna lulusan. 

Bahkan jumlah LPTK di Indonesia yang mayoritas swasta cenderung tidak pernah memiliki 

standardisasi input. Masa keemasan LPTK dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan  Dosen (UUGD), sehingga booming input penerimaan 

mahasiswa baru LPTK satu strip di bawah fakultas kedokteran secara bertahap akan 

mengecil dan bahkan ketinggalan. 



 Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) kurikulum pendidikan guru 

bukan lagi ada pada level enam melainkan level tujuh. Level pendidikan profesi guru setara 

dengan profesi dokter, hakim, jaksa, akuntan, dan yang lainnya. Sementara regulasi yang ada 

pendidikan profesi guru (PPG) harus dibatasi atau dengan kuota. Sehingga LPTK 

membutuhkan alternatif yang kreatif dan perlu diversifikasi dalam sistem pendidikan 

tingginya.   

 H.A.R Tilaar menyebutkan bahwa LPTK harus segera melakukan reformasi agar 

dapat menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang kreatif dan inovatif dalam proses 

belajar dan pembelajaran yang kritis dan kolaboratif. Kurikulum LPTK harus dapat 

menghasilkan calon-calon guru yang memiliki ciri-ciri; 1) seorang nasionalis, 2) menguasai 

ilmu pengetahuan, 3) pamong yang dapat mengembangkan nalar serta etika dalam kehidupan 

berbangsa dan kemanusiaan, dan 4) seorang yang profesional. 

 

Model Kurikulum Pendidikan Guru Berbasis KKNI dan PPG 

 Menurut buku panduan Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI disebutkan bahwa 

berdasarkan kerangka pikir peraturan dan perundangan-undangan yang baru, 

penyelenggaraan program Pendidikan Profesional Guru memerlukan dua tahapan, yakni 1) 

Pendidikan Akademik Guru (berujung penganugerahan sarjana S1 kependidikan); dan 2) 

Pendidikan Profesi Guru (program pendidikan setelah S-1 kependidikan, berujung 

penganugerahan sertifikat pendidik). 

 Model pengembangan kurikulum LPTK dilakukan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip berikut: 

Pertama, keutuhan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yaitu penyelenggaraan 

akademik guru hingga diteruskan ke pendidikan profesi guru sebagai satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan dari pendidikan profesional guru. Keseluruhan proses penyiapan guru yang 

mencakup pneidikan akademik dan pendidikan profesi tersebut harus merupakan suatu 

keutuhan sejak perekrutan, pelaksanaan, hingga penetapan kelulusan.Prinsip keutuhan ini 

penting mengingat pendidikan profesi guru yang ditegaskan dalam Permendiknas Nomor 8 

Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tidak mengatur pendidikan 

guru pada tingkat pendidikan akademik. Kedua, keterkaitan mengajar dan belajar. Prinsip ini 

menunjukkan bahwa bagaimana cara guru mengajar harus didasarkan pada pemahaman 

tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar dalam lingkungannya. Dengan demikian, 

penguasaan teori, metode, strategi pembelajaran yang mendidik dalam perkuliahan di kelas 

harus dikaitkan dan dipadukan dengan bagaimana peserta didik belajar di sekolah dengan 

segenap latar belakang sosial-kulturalnya. Cara guru mengenal dan merespons perilaku 



belajar peserta didik di kelas adalah penting karena akan membentuk hakikat lingkungan 

pembelajaran (shaping the nature of the teaching and learning environment) (Loughram, 

2010). Oleh karena itu stuktur kurikulum pendidikan akademik untuk calon guru harus 

menempatkan pemajanan awal (early exposure), yaitu pemberian pengalaman sedini 

mungkin kepada calon guru dengan magang atau internship di sekolah secara berjenjang. 

Dalam konteks ini pedagogi harus dipahami sebagai konsep yang merujuk pada dua aspek 

belajar, yakni a) pedagogi berkaitan dengan apa dan bagaimana peserta didik belajar, b) 

pedagogi berkaitan dengan bagaimana guru sebagai pembelajar belajar tentang mengajar 

(learning how to learn) dan membentuk keahliannya sebagai seorang profesional. Ketiga, 

adanya koherensi antar konten kurikulum. Koherensi mengandung arti keterpaduan (unity), 

keterkaitan (connectedness), dan relevansi (relevance). Koherensi dalam konten kurikulum 

pendidikan guru bermakna adanya keterkaitan diantara kelompok mata kuliah bidang studi 

(content knowledge), kelompok mata kuliah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang 

metode pembelajaran secara umum (general pedagogical knowledge) yang berlaku untuk 

semua bidang studi tertentu (content specific pedagogical knowledge), pengetahuan dan 

keterampilan dalam pengembangan kurikulum (curricular knowledge), pengetahuan dan 

keterampilan dalam pemilihan dan pengembangan alat penilaian (assessment and 

evaluation), pengetahuan tentang konteks pendidikan (knowledge of educational context), 

serta didukung oleh pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam proses pembelajaran (information and communication technology). 

Koherensi di antara konten dalam struktur kurikulum ini dapat menghasilkan hasil belajar 

yang sesuai dengan yang dirumuskan dalam capaian hasil belajar setiap program studi 

kependidikan.  

 Selain koherensi internal, kurikulum untuk program studi kependidikan harus 

memperhatikan pula keterkaitan antarkonten, baik pedagogi umum, pedagogi khusus 

maupun konten mata kuliah keahlian dan keterampilan dengan realitas pembelajaran di kelas 

sehingga terbangun keterkaitan kurikulum program studi dengan kebutuhan akan 

pembelajaran di kelas atau sekolah (university-school curriculum linkage). 

 Berikut ini model-model kurikulum LPTK yang secara potensial dapat dikembang-

kan di LPTK termasuk di STKIP PGRI Sidoarjo.  
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  Gambar 1. Model Kurikulum Terintegrasi antara Pendidikan Akademik dengan  

         Pendidikan Profesi satu semester 

   

Pada model ini, kurikulum LPTK diselenggarakan secara terintegrasi antara program 

pendidikan akademik yang disebar dalam delapan semester dan pendidikan profesi guru 

yang di dalamnya ada workshop pengembangan perangkat pembelajaran dan micro serta 

macro teaching, yang dilanjutkan dengan Program Pengalaman Lapangan (PPL) selama satu 

semester bagi calon guru kelas atau Program PGSD dan PGPAUD. Pendidikan akademik 

terdiri atas elemen karakter dan keindonesiaan, akademik kependidikan, akademik bidang 

studi, metodik khusus, dan elemen Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian tugas akhir 

(skripsi), dan ujian tugas akhir. 

  Selama tiga semester, mulai semester II, IV dan VI dilaksanakan program magang 

kependidikan sebagai program pengenalan lingkungan sekolah sejak awal (early exposure on 

school setting). Pada semester IX dilaksanakan program PPG yang terdiri atas workshop 

pengembangan perangkat pembelajaran (subject specific pedagogy-SSP) dan PPL bagi calon 

guru kelas.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik Berkewenangan Tambahan dan 
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Gambar 2. Model Terintegrasi Pendidikan Akademik dengan Kewenangan  

        Tambahan dan Pendidikan Profesi satu semester 

 

 Pada model ini, kurikulum LPTK diselenggarakan secara terintegrasi antara program 

pendidikan akademik yang disebar dalam delapan semester untuk kewenangan utama, dan 

kewenangan tambahan, dengan pendidikan profesi guru yang di dalamnya ada workshop 

SSP dan PPL selama satu semester bagi calon guru kelas. Pendidikan akademik terdiri atas 

elemen karakter dan keindonesiaan, akademik kependidikan, akademik bidang studi, 

metodik khusus, dan elemen KKN, penelitian tugas akhir (skripsi), dan ujian tugas akhir. 

 Program magang kependidikan juga tetap dilaksanakan selama tiga semester sebagai 

program pengenalan lingkungan sekolah sejak awal (early exposure on school setting). 

Program kewenangan tambahan ini hanya terbatas pada bidang studi yang serumpun. Pada 

semester IX dilaksanakan program PPG yang terdiri atas workshop SSP dan PPL bagi calon 

guru kelas.  
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Gambar 3. Model Terintegrasi Pendidikan Akademik dengan  

        Pendidikan Profesi Dua Semester 

  

 Pada model ini, kurikulum LPTK diselenggarakan secara terintegrasi antara program 

pendidikan akademik yang disebar dalam delapan semester dan pendidikan profesi guru 

yang di dalamnya ada workshop SSP dan PPL selama dua semester bagi calon guru bidang 

studi. Pendidikan akademik terdiri atas elemen karakter dan keindonesiaan, akademik 

kependidikan, akademik bidang studi, metodik khusus, dan elemen KKN, penelitian tugas 

akhir. 

 

 Selama tiga semester mulai semester II, IV, dan VI dilaksanakan program magang 

kependidikan sebagai program pengenalan lingkungan sekolah sejak awal (early exposure on 

school setting). Pada semester IX dilaksanakan program PPG yang terdiri atas workshop 

subject specific pedagogy (SSP) dan PPL pada semester X bagi calon guru bidang studi. 
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Gambar 4. Model Terintegrasi Pendidikan Akademik dengan Kewenangan  

        Tambahan dan Pendidikan Profesi Dua Semester 

 

 Pada model ini, kurikulum LPTK diselenggarakan secara terintegrasi antara program 

pendidikan akademik yang disebar dalam delapan semester untuk kewenangan utama, dan 

kewenangan tambahan, dengan pendidikan profesi guru yang di dalamnya ada workshop 

SSP dan PPL selama dua semester bagi calon guru bidang studi. Pendidikan akademik terdiri 

atas elemen karakter dan keindonesiaan, akademik kependidikan, akademik bidang studi, 

metodik khusus, dan elemen KKN, penelitian tugas akhir (skripsi), dan ujian tugas akhir. 

 Program magang kependidikan juga tetap dilaksanakan selama tiga semester sebagai 

program pengenalan lingkungan sekolah sejak awal (early exposure on school setting). 

Program kewenangan tambahan sebanyak 24 sks dilaksanakan pada semester VII. Program 

kewenangan tambahan ini hanya terbatas pada bidang studi yang serumpun. Pada semester 

IX dilaksanakan program PPG yang terdiri atas workshop SSP dan PPL pada semester X 

bagi calon guru bidang studi.  Perlu diperhatikan bahwa SSP harus dilandasi oleh 

penguasaan subject specific knowledge (SSK) yang kuat, yaitu penguasaan materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 

(Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007) agar terpenuhi alinea ke-2 deskriptor KKNI untuk 

memenuhi alinea ke-1 dan ke-3 KKNI yang dilaksanakan melalui kegiatan workshop.  
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Gambar 5. Model Berlapis antara Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Dua  

       Semester 

  

 Pada model ini, kurikulum LPTK berlapis. Artinya, program akademik (S1) 

diselenggarakan terpisah dari program PPG. Program akademik dilaksanakan selama delapan 

semester, dengan mencakup elemen karakter dan keindonesiaan, akademik kependidikan, 

akademik bidang studi, metodik khusus, dan elemen KKN, penelitian tugas akhir (skripsi), 

dan ujian tugas akhir, sedangkan program PPG selama dua semester, total sepuluh semester.  

 

6. Model Berlapis dengan Diawali Penugasan Pengabdian Mendidik di Daerah 3T (PPG  

     SM-3T) 

 

Gambar 6. Model Berlapis antara Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Dua  

                 Semester yang Disela dengan Program SM-3T 



 

 Model ini adalah model yang diklain paling ideal, yaitu penyiapan calon guru 

profresional melalui pentahapan yang sistematis, diawali dengan pendidikan akademik. 

Melalui system perekrutan yang ketat akan menjaring calon-calon pendidik yang memenuhi 

persyaratan untuk melaksanakan tugas pengabdian di daerah terdepan, terluar dan tertinggal 

(3T). Setelah berhasil melaksanakan tugas pengabdian sebagai sarjana mendidik di daerah 

3T (SM-3T), mereka akan masuk pada tahap Program Pendidikan Profesi Guru.   

 

7. Model Kolaboratif  Terintegrasi antara Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi Dua 

Semester 

  Model ini merupakan model kolaboratif terintegrasi pendidikan akademik dengan 

pendidikan profesi, yaitu program akademik bidang studi yang program studinya tidak 

diselenggarakan oleh LPTK. Program akademik dilaksanakan selama delapan semester pada 

perguruan tinggi non-LPTK, dilanjutkan matrikulasi untuk penguatan kompetensi akademik 

kependidikan pada LPTK penyelenggara PPG. Elemen kurikulum terdiri atas elemen 

karakter dan keindonesiaan, akademik bidang studi, dan elemen KKN, penelitian tugas akhir 

(skripsi), dan ujian tugas akhir, dilanjutkan dengan penguatan yang terdiri atas akademik 

kependidikan dan metodik khusus. Adapun Program PPG dilaksanakan semala dua semester. 

Program magang kependidikan dilaksanakan selama tiga semester sebagai program 

pengenalan lingkungan sekolah sejak awal (early exposure on school setting). 

 

Penutup 

 Menyambut dan mempersiapkan Indonesia emas pada tahun 2045 diperlukan 

generasi guru yang dipersiapkan oleh lembaga pendidikan guru (LPTK) yang dapat 

menghasilkan guru ilmuwan dan ilmuwan guru yang diperlengkapi dengan pengetahuan 

yang memadai dan bisa menjadi contoh teladan, mampu menjunjung nilai-nilai budaya 

nasional yang adiluhung sehingga dapat membawa peserta didik yang kritis, kreatif, inovatif 

dan beraklak mulia serta memiliki karakter nasionalisme yang kuat sehingga dapat 

membawa bangsa Indonesia memiliki daya saing yang tinggi.  

Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para 

wisudawan serta para orang tua dan keluarga. Selamat, satu tahap telah sukses terlampaui. 

Semoga jalan ke arah masa depan yang cemerlang terbentang luas, dan semoga Saudara 

semua bisa meraih cita-cita luhur Saudara, serta mampu membawa Indonesia menjadi lebih 

baik dan bermartabat. Semoga. 
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