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Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993
tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan
perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Guru, maka ditetapkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
16 Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya.

Peraturan
kompetensi

ini

mengandung

dan

semangat

profesionalisme

guru

yang

bertujuan

dalam

rangka

untuk

meningkatkan

memberi

ruang

dan

mendukung pelaksanaan tugas dan peran guru sebagai tenaga profesional yang

mempunyai tugas untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Peraturan ini dan peraturan terkait lainnya mensyaratkan persiapan adminsitrasi
yang “WAJIB” ada sebelum dilaksanakannya peraturan ini, agar pelaksanaannya

tidak dikatakan “tidak sah” atau “ILEGAL”, mulai dari SK Bupati tentang Tim
Penilai sampai dengan SK dari Kepala Sekolah tentang Guru Pembimbing untuk
Guru Pemula, dan lain-lain.

Perubahan

peraturan

ini

diharapkan

berimplikasi

terhadap

peningkatan

mutu,

kreatifitas, dan kinerja guru dan salah satu perubahan mendasar dalam peraturan ini
adalah adanya Penilaian Kinerja Guru yang sebelumnya lebih bersifat administratif

menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif, dan kualitatif, sehingga diharapkan para
guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya dan
wajib melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan setiap tahun yang

dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil penilaian kinerja
guru dan didukung dengan hasil evaluasi diri.
Apabila

hasil

penilaian

kinerja

guru

masih

berada

di

bawah

standar

yang

dipersyaratkan dalam penilaian kinerja guru, maka guru diwajibkan untuk mengikuti
program

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan

yang

diorientasikan

sebagai

pembinaan dalam pencapaian standar kompetensi guru. Sementara itu, guru yang hasil

penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam
penilaian kinerja guru, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan diarahkan

kepada pengembangan kompetensi untuk memenuhi layanan pembelajaran berkualitas
dan peningkatan karir guru.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 45 Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14

Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya.
Dan rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri
Pendidikan

Nasional

dan

Kepala

Badan

Kepegawaian

Negara

Nomor

03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penyesuaian
Jabatan Jabatan Fungsional Guru dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 38 Tahun 2010 tentang tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional

Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010, pasal (3) dan (4)

menyatakan,

bahwa

Perangkat

pelaksanaan

jabatan

fungsional

guru

dan

angka

kreditnya diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012 dan berlaku secara

efektif mulai tanggal 1 Januari 2013.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010, pasal (1) penyesuaian
jabatan fungsional guru adalah penyesuaian jabatan fungsional bagi guru yang memiliki
jabatan

fungsional

guru

berdasarkan

Keputusan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 ke dalam jabatan fungsional guru yang diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan pada pasal (10) ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa usul
penyesuaian jabatan fungsional guru dapat dilakukan bersamaan dengan usul penetapan
kenaikan jabatan dan/atau pangkat ; dan apabila sampai akhir tahun 2012 guru tidak

mengusulkan kenaikan jabatan dan/atau pangkat, yang bersangkutan mengusulkan
penyesuaian jabatan fungsional guru yang dimilikinya secara terpisah dari usul kenaikan
jabatan dan/atau pangkat.

Sehubungan dengan adanya perbedaan unsur dan subunsur kegiatan guru Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
dengan unsur dan subunsur kegiatan guru sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya, perlu mengatur penyesuaian penetapan angka kredit guru yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional

Guru dan Angka Kreditnya.
Dan adanya guru bukan pegawai negeri sipil yang telah memperoleh penyetaraan jabatan dan
pangkat (inpassing) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007

tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka
Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing

Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.

Bahwa untuk kesinambungan pengembangan karier guru dalam jabatan/pangkat, perlu
dilakukan penyesuaian penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

b ke dalam format penetapan angka kredit berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, maka
ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai
Negeri Sipil.
Jadi PAK Tahunan atau PAK Kenaikan Jabatan hanya dapat dibuat setelah ada SK Penyesuaian
PAK yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, karena SK Penyesuaian PAK inilah

yang akan menjadi dasar perhitungan penjumlahan nilai PAK lama dengan perolehan nilai
angka kredit baru, apakah nilai AK yang bersangkutan “memenuhi syarat” atau “tidak
memenuhi syarat”. Apabila jumlah kumulatif AK “memenuhi syarat”, maka yang bersangkutan
“dapat dipertimbangkan untuk naik jabatan” dan memperoleh PAK kenaikan jabatan,

sebaliknya jika “tidak memenuhi syarat”, maka hanya PAK Tahunan.

PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009
Pasal 5
1) Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta
tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

2) Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan
dan/atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24 (dua
puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap

muka dalam 1 (satu) minggu.
1) Beban

kerja

Guru

bimbingan

dan

konseling/konselor

adalah

mengampu

bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik

dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

PENDIDIKAN

PEMBELAJARAN/
BIMBINGAN dan TUGAS
TERTENTU

PENUNJANG

PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN
(PKB)

UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG TUGAS GURU
(LAMPIRAN

NO

UNSUR

I

PERMENPAN & RB NO. 16 TAHUN 2009)

SUBUNSUR 80 kegiatan

I

Pendidikan

A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3)
B. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1)

II

Pembelajaran/

A. Melaksanakan proses pembelajaran (1)
B. Melaksanakan proses pembimbingan (1)
C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah (13)

Bimbingan dan

Tugas Tertentu

III

Pengemb.

Keprofesian
Berkelanjutan

IV

Penunjang Tugas
Guru

A. Melaksanakan pengembangan diri (diklat dan kegiatan kolektif untuk
peningkatan kompetensi) (10)
B. Melaksanakan publikasi ilmiah (23)
C. Melaksanakan karya inovatif (12)
A. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya (3)

B. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas guru (9)
C. Perolehan penghargaan/tanda jasa (4)

PERMENDIKNAS NOMOR 38 TAHUN 2010

Pasal 4
Persyaratan guru untuk memperoleh penyesuaian jabatan fungsional guru terdiri
atas :
1. memiliki pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah Penata
Muda,
golongan ruang III/a, dan jabatan Guru Madya;
2. memiliki penetapan angka kredit terakhir; dan
3. masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau
guru pembimbing.
Pasal 7
Usulan penyesuaian jabatan fungsional guru dilengkapi persyaratan administrasi
sebagai berikut :
1. Fotocopy atau salinan yang sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. Fotocopy atau salinan yang sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. Fotocopy atau salinan yang sah penetapan angka kredit terakhir;
4. Surat keterangan kepala sekolah yang menjelaskan guru bersangkutan masih
aktif melaksanaan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru
pembimbing;
5. Fotocopy atau salinan yang sah keputusan inpassing bagi guru bukan PNS.

Pasal 9 Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014
(1) Usulan penyesuaian PAK bagi guru PNS harus dilengkapi dokumen kepegawaian sebagai
berikut :
a. fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir;
b. fotocopy penetapan angka kredit terakhir;
c. fotocopy ijazah terakhir tertinggi yang telah dinilai untuk memperoleh angka kredit
dan disahkan dalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
d. fotocopy dokumen validasi NUPTK;
e. fotocopy sertifikat pendidik dan NRG (bagi yang sudah lulus sertifikasi); dan
f. surat keterangan kepala sekolah yang menjelaskan guru bersangkutan masih aktif
melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan
dan konseling (BK)/ konselor.
(2) Usulan penyesuaian angka kredit bagi guru bukan PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b sampai dengan g dilengkapi dokumen kepegawaian sebagai berikut :
a. fotocopy atau salinan sah keputusan inpassing;
b. fotocopy atau salinan sah ijazah terakhir tertinggi;
c. fotocopy dokumen validasi NUPTK;
d. fotocopy sertifikat pendidik dan NRG (bagi yang sudah lulus sertifikasi); dan
e. surat keterangan kepala sekolah yang menjelaskan guru bersangkutan masih aktif
melaksanakan tugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, atau guru bimbingan
dan konseling (BK)/ konselor.

1.

Unsur dan Subunsur PAK Guru
(Permennegpan dan RB Nomor16 Tahun 2009)

Kegiatan

Kegiatan

Unsur Utama
a.

b.

c.

2.

Unsur dan Subunsur PAK Guru
(Kepmenpan Nomor 84/1993)

1.

Pendidikan

Unsur Utama
a.

Pendidikan

1)

Pendidikan Sekolah

1)

Pendidikan Sekolah

2)

Diklat kedinasan

2)

Diklat kedinasan

Proses belajar mengajar/ Pembimbingan

b.

Pengembangan Profesi

Unsur Penunjang
Penunjang PBM

c.

2.

Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu/tambahan

1)

Pembelajaran/Pembimbingan

2)

Tugas tertentu/tambahan

Pengembangan keprofesian berkelanjutan
1)

Pengembangan diri

2)

Publikasi Ilmiah

3)

Karya Inovatif

Unsur Penunjang
a.

Ijazah yang tidak sesuai

b.

Pendukung tugas guru

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
mempersyaratkan guru untuk: (i) memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4; (ii)
memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional; dan (iii) memiliki sertifikat pendidik.

Dengan berlakunya Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan
yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan,
pertemuan di Kelompok Kerja Guru (KKG), dan pertemuan di Musyawarah Guru
Mata Pelajaran (MGMP) dan penulisan dan/atau pembuatan publikasi ilmiah
dan/atau karya inovatif.
Dengan demikian pengembangan diri khususnya sub unsur melaksanakan KKG
dan/atau MGMP atau sejenisnya memiliki peran penting dalam mendukung
pengembangan profesional guru dan menjadi salah satu persyaratan wajib untuk
dapat naik jabatan setingkat lebih tinggi selain publikasi ilmiah dan/atau karya
inovatif, khususnya artikel/jurnal ilmiah.

1. SK Tim Penilai
Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja guru sebagai dasar penetapan
angka kredit oleh bupati/walikota atau kepala dinas yang membidangi pendidikan
bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan
Guru
Madya,
pangkat
Pembina
golongan
ruang
IV/a
di
lingkungan
Kabupaten/Kota, terdiri dari unsur teknis dan pejabat fungsional Guru.
Persyaratan menjadi Tim Penilai diantaranya adalah menduduki jabatan dan
pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai dan
harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari
Menteri Pendidikan Nasional dengan masa kerja selama 3 tahun.
Dan untuk memberikan saran dan pendapat kepada Ketua tim penilai dalam hal
memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu dibentuk tim teknis yang anggotanya terdiri dari
para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan
Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya Tim Penilai dibantu sekretariat tim penilai dengan rincian
tugas sebagai berikut : (1) menerima dan mengadministrasikan usul penetapan
angka kredit guru; (2) menyiapkan persidangan tim penilai; (3) melayani
keperluan tim penilai dalam melaksanakan tugasnya; (4) mendokumentasikan
hasil kerja tim penilai dan bukti hasil kinerja yang telah dinilai; (5) membantu tim
penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit guru yang telah disepakati tim
penilai untuk ditetapkan pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum pada Format 2; (6) mengelola sistem informasi penetapan
angka kredit (SIMPAK); dan (7) melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja guru
kepada ketua tim penilai.
Aplikasi Sistem Pelayanan Angka Kredit Guru dibuat untuk memberikan pelayanan
yang akurat, cepat, dan efisien dengan adanya data dan informasi tentang
pelaksanaan penerapan angka kredit bagi guru sebagai bahan masukan bagi para
pengambil keputusan untuk memecahkan masalah dan/atau mengatasi kesulitan,
hambatan, dan kelemahan yang terjadi; dan mencegah terjadinya kesalahan,
penyalahgunaan, dan hal-hal yang negatif dalam penerapan angka kredit bagi
guru.

2. SK Penilai
Penilai bertugas melaksanakan penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru
dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya, untuk guru penilaian
dilaksanakan oleh kepala sekolah atau guru lainnya, sedangkan bagi kepala
sekolah dilaksanakan oleh pengawas dan seorang penilai melakukan penilaian
kinerja guru maksimal 5 – 10 orang yang wajib dilaksanakan sekali dalam setahun
dengan persyaratan diantaranya : menduduki jabatan/pangkat paling rendah
sama dengan jabatan/pangkat guru/kepala sekolah yang dinilai, memiliki
Sertifikat Pendidik dan memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau
menguasai bidang kajian guru/kepala sekolah yang akan dinilai.
Kepala sekolah SMP, SMA dan SMK mengusulkan Penilai untuk guru di sekolahnya
ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan menugaskan pengawas untuk
melaksanakan penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala
sekolah di sekolah. Penilai mengumpulkan hasil penilaiannya setiap tahun untuk
disampaikan kepada guru yang bersangkutan sebagai bahan usul penilaian dan
penetapan angka kredit.

Pelaksanaan penilaian kinerja guru untuk guru PNS yang diperbantukan di sekolah
swasta dilaksanakan dengan prosedur dan tahapan penilaian yang sama dengan
guru PNS yang bertugas di sekolah negeri. Penilaian dilakukan oleh Kepala
Sekolah dimana guru bertugas, kemudian hasil penilaian beserta dengan seluruh
dokumen pendukungnya diketahui oleh Kepala Sekolah Negeri yang ditunjuk oleh
Dinas Pendidikan.
Tugas dan masa kerja Penilai kinerja guru ditetapkan dan disahkan paling lama
tiga (3) tahun dilaksanakan setiap tahun direntang waktu 6 minggu di awal tahun
dan 6 minggu di akhir tahun. Kinerja Penilai dievaluasi secara berkala oleh Dinas
Pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.
Hasil penilaian kinerja ini digunakan sebagai dasar usulan penetapan angka kredit
tahunan guru kepada tim penilai angka kredit. Hasil penilaian kinerja di akhir
rentang waktu 2 semester ini juga digunakan sebagai salah satu dasar
pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk rentang waktu 2
semester berikutnya disamping hasil evaluasi diri yang harus dilakukan secara
periodik sebagaimana telah dijelaskan di atas.

3. SK Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kabupaten/Kota
Untuk mengelola kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan
profesionalitasnya di tingkat kabupaten/kota dan bertugas menjamin penilaian
kinerja guru dilaksanakan secara efektif, efisien, objektif, adil dan akuntabel serta
untuk membantu dan memonitor pelaksanaan pengembangan keprofesian
berkelanjutan di sekolah, gugus, KKG dan MGMP.
Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan kabupaten/kota adalah
pejabat struktural dan fungsional yang bertugas melakukan pembinaan terhadap
pendidik dan tenaga kependidikan atau petugas yang diberi kewenangan oleh
Kepala Dinas Pendidikan untuk: (i) mencari data tentang kebutuhan yang dialami
oleh sekolah dan guru sendiri untuk kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan di daerahnya; (ii) memetakan dan memprioritaskan kebutuhan
tersebut; (iii) mencari peluang untuk pemenuhan kebutuhan tersebut; (iv)
mengevaluasi keberhasilan program kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan; dan (v) berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

1. SK Penilai
Kepala sekolah TK dan SD mengusulkan Penilai untuk guru di sekolahnya ke Dinas
Pendidikan Kecamatan untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan dari Dinas
Pendidikan Kecamatan, dan Dinas Pendidikan Kecamatan menugaskan pengawas
untuk melaksanakan penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai
kepala sekolah di sekolah. Penilai mengumpulkan hasil penilaiannya setiap tahun
untuk disampaikan kepada kepala sekolah/guru yang bersangkutan sebagai bahan
usul penilaian dan penetapan angka kredit.
Pelaksanaan penilaian kinerja guru untuk guru PNS yang diperbantukan di sekolah
swasta dilaksanakan dengan prosedur dan tahapan penilaian yang sama dengan
guru PNS yang bertugas di sekolah negeri. Penilaian dilakukan oleh Kepala
Sekolah dimana guru bertugas, kemudian hasil penilaian beserta dengan seluruh
dokumen pendukungnya diketahui oleh kepala sekolah negeri yang ditunjuk oleh
Dinas Pendidikan Kecamatan. Untuk penilai dari luar Dinas Pendidikan Kecamatan
dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menetapkan
kepala sekolah negeri yang ditunjuk.

2. SK Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kecamatan
Mengelola kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai
dengan
kebutuhan,
bertahap,
berkelanjutan
untuk
meningkatkan
profesionalitasnya di tingkat kecamatan, dan bertugas menjamin penilaian kinerja
guru dilaksanakan secara efektif, efisien, objektif, adil dan akuntabel serta untuk
membantu dan memonitor pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan
di sekolah dan gugus di tingkat TK dan SD.
Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan Kecamatan adalah pejabat
struktural dan fungsional yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pendidik
dan tenaga kependidikan atau petugas yang diberi kewenangan oleh Kepala Dinas
Kecamatan untuk: (i) mencari data tentang kebutuhan yang dialami oleh sekolah
dan guru sendiri untuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di
daerahnya; (ii) memetakan dan memprioritaskan kebutuhan tersebut; (iii)
mencari peluang untuk pemenuhan kebutuhan tersebut; (iv) mengevaluasi
keberhasilan program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan (v)
berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

1. Penilai
Kepala sekolah menunjuk dan mengusulkan Penilai kinerja guru dan untuk guru
dengan tugas tambahan, misalnya wakil kepala sekolah dan lainnya sebaiknya
dinilai langsung oleh kepala sekolah yang bersangkutan asal sesuai ketentuan.
Usulan ditujukan ke ke Dinas Pendidikan untuk ditetapkan dalam bentuk Surat
Keputusan dari Dinas Pendidikan. Penilai bertugas mengumpulkan hasil penilaian
kinerja guru setiap tahun untuk disampaikan kepada guru yang bersangkutan
sebagai bahan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
Pelaksanaan penilaian kinerja guru untuk guru PNS yang diperbantukan di sekolah
swasta dilaksanakan dengan prosedur dan tahapan penilaian yang sama dengan
guru PNS yang bertugas di sekolah negeri. Penilaian dilakukan oleh Kepala
Sekolah dimana guru bertugas, kemudian hasil penilaian beserta dengan seluruh
dokumen pendukungnya diketahui oleh kepala sekolah negeri yang ditunjuk oleh
Dinas Pendidikan Kecamatan. Untuk penilai dari luar Dinas Pendidikan Kecamatan
dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menetapkan
kepala sekolah negeri yang ditunjuk.

2. SK Koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Sekolah
Untuk mengelola kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan
profesionalitasnya di sekolah yang bertugas menjamin Penilaian Kinerja Guru
dilaksanakan secara efektif, efisien, objektif, adil dan akuntabel serta untuk
membantu dan memonitor pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
di sekolah.
Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan sekolah adalah guru
pembina yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga
kependidikan atau petugas yang diberi kewenangan oleh Kepala Sekolah untuk: (i)
mencari data tentang kebutuhan yang dialami oleh sekolah dan guru sendiri untuk
kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di daerahnya; (ii) memetakan
dan memprioritaskan kebutuhan tersebut; (iii) mencari peluang untuk pemenuhan
kebutuhan tersebut;
(iv) mengevaluasi keberhasilan program kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan (v) berkomunikasi dengan
berbagai pemangku kepentingan.

Persyaratan menjadi Koordinator PKB adalah : (1) memiliki kualifikasi akademik
minimal S1/D4 dan Sertifikat Pendidik; (2) memiliki kinerja minimal ‘BAIK’
berdasarkan hasil PKG; (3) memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian
kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, diutamakan yang
pernah mengikuti kegiatan pelatihan penilaian kinerja guru dan pengembangan
keprofesian berkelanjutan; (4) mampu mengelola waktu, tidak mengganggu tugas
pokok; dan (5) sabar, bijak, banyak mendengar, tidak menggurui, dapat mengajak
guru untuk berbuka hati, dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di
dalam maupun di luar sekolah.

Koordinator PKB dapat dijabat oleh Wakasek atau seorang guru yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas tersebut, selain
sebagai Penilai, kepala sekolah dapat juga menjadi Koordinator PKB di sekolahnya
atau di sekolah lain dengan penugasan dari Dinas Pendidikan.
Sekolah yang mempunyai banyak guru (>= 12rombel) boleh membentuk sebuah
tim pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang terdiri dari perwakilan guru
bidang studi atau rumpun mata pelajaran untuk membantu koordinator PKB.

3. SK Guru Pendamping
Jika diperlukan, dalam melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian
berkelanjutan, seorang guru dapat menerima pembinaan berkelanjutan dari
seorang guru pendamping. Guru pendamping tersebut ditetapkan oleh kepala
sekolah dengan syarat telah berpengalaman dalam melaksanakan proses
pembelajaran dan telah mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan serta
memiliki kinerja minimal baik berdasarkan hasil penilaian kinerja guru, bertugas
membantu Koordinator PKB yang ada di sekolah.
Persyaratan menjadi Guru Pendamping adalah : (1) memiliki kualifikasi akademik
minimal S1/D4 dan Sertifikat Pendidik; (2) memiliki kinerja minimal ‘BAIK’
berdasarkan hasil PKG; (3) memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian
kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan, diutamakan yang
pernah mengikuti kegiatan pelatihan penilaian kinerja guru dan pengembangan
keprofesian berkelanjutan; (4) mampu mengelola waktu, tidak mengganggu tugas
pokok; dan (5) diutamakan memiliki bidang studi yang sesuai dengan guru yang
didampingi.

4. SK Guru Pembimbing
Guru yang ditugaskan membimbing guru pemula (yang baru diangkat sebagai
guru) dalam program induksi yaitu kegiatan orientasi, pelatihan di sekolah,

pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses
pembelajaran/pembimbingan bagi guru pemula pada sekolah di tempat tugasnya.
Tanggung jawab Guru Pembimbing adalah : (1) menciptakan hubungan yang

bersifat

jujur,

memotivasi,

bersahabat,

terbuka

dengan

guru

pemula;

(2)

memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling; (3)

melibatkan guru pemula dalam aktivitas sekolah/madrasah; (4) memberikan
dukungan terhadap rencana kegiatan pengembangan keprofesian guru pemula;
(5)

memberi

kesempatan

bagi

guru

pemula

untuk

melakukan

observasi

pembelajaran/bimbingan dan konseling guru lain; (6) melaporkan kemajuan dan
perkembangan guru pemula kepada kepala sekolah/ madrasah; dan memberikan

masukan dan saran atas hasil pembimbingan tahap kedua.

Persyaratan Guru Pembimbing harus memiliki : (1) kompetensi sebagai guru

profesional; (2) pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun dan memiliki
jabatan sebagai Guru Muda, diprioritaskan yang memiliki pengalaman mengajar

atau mengajar pada jenjang kelas yang sama dan pada mata pelajaran yang sama
dengan guru pemula; (3) kemampuan bekerja sama dengan baik; (4) kemampuan
komunikasi yang baik; dan (5) kemampuan menganalisis dan memberikan saran-

saran perbaikan terhadap proses pembelajaran/bimbingan dan konseling;
Penting !!! Sertifikat pelatihan prajabatan dan program induksi akan diberi angka

kredit 3 apabila melampirkan bukti fisik keikutsertaan pelatihan prajabatan yang
dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan (STTPP) prajabatan dan bukti fisik keikutsertaan program induksi yang

dijadikan dasar penilaian adalah fotokopi sertifikat program induksi yang disahkan
oleh kepala sekolah yang bersangkutan dilengkapi dengan laporan pelaksanaan

atau deskripsi kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. SK Pembentukan Panitia Kegiatan Seminar Laporan Hasil Penelitian
Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan
formal diantaranya karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada butir laporan

hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah/madrasahnya dan disimpan di
perpustakaan nilai angka kreditnya 4, bukti fisik yang harus disertakan adalah
makalah laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan berita acara yang
membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah diseminarkan di sekolah,
adapun persyaratan lengkapnya sebagai berikut :
1. Surat permohonan ijin untuk melaksanakan penelitian, sedangkan untuk kepala
sekolah permohonan ijin penelitian diajukan kepada pengawas.

2. Surat persetujuan untuk pelaksanaan penelitian dari kepala sekolah/pengawas.
3. Surat permohonan ijin pelaksanaan seminar ke panitia kegiatan seminar dengan

tembusan ke kepala sekolah, sedangkan untuk kepala sekolah permohonan ijin
seminar diajukan kepada pengawas.

4. Surat persetujuan untuk pelaksanaan seminar dari kepala sekolah/pengawas.

5. Daftar hadir peserta seminar minimal 15 orang yang ditandatangani.

6. Notulen kegiatan seminar.
7. Surat pernyataan atau keterangan dari kepala/petugas perpustakaan dan
diketahui oleh kepala sekolah yang menyatakan bahwa laporan hasil penelitian

disimpan di perpustakaan, khusus untuk kepala sekolah WAJIB diketahui oleh
Kepala Dinas Pendidikan untuk Kepala SMP/SMA/SMK dan untuk Kepala TK/SD

oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan.
8. Lembar jawaban siswa hasil penelitian sebagai bukti pelaksanaan penelitian,
sedikitnya setengah dari seluruh jumlah siswa yang ada pada kelas yang

diteliti, khusus untuk kegiatan praktek yang diteliti tidak wajib ada lembar
jawaban siswa.
9. Foto kegiatan penelitian minimal 6 (enam) foto dalam berbagai sudut pandang

selama kegiatan dilaksanakan.

6. SK Pembagian Tugas Guru
Harus berpedoman sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang
baru, diantaranya :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Demikian persiapan administrasi yang diperlukan untuk dapat terlaksananya

kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit berdasarkan Permenpan dan RB
Nomor 16 Tahun 2009.
Dari keseluruhan persiapan administrasi tersebut, ada hal yang tidak menjadi

wajib karena sifatnya hanya mengkoordinasikan kegiatan saja, misalnya SK
Koordinator

Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan

Kabupaten/Kota

atau

Kecamatan. Sedangkan SK yang lain selain hal tersebut adalah menjadi suatu
keharusan dan apabila tidak ada, maka dapat dinyatakan bahwa semua kegiatan

penilaian dan penetapan angka kredit menjadi “TIDAK SAH”, apakah mulai dari
usulan guru ke kepala sekolah, dari kepala sekolah ke tim penilai, dalam proses
penilaian maupun dalam penetapannya.

Untuk itu persiapan administrasi pelaksanaan ini menjadi penting untuk dibuat
terlebih dahulu, sebelum mulai melaksanakan Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun

2009 dan keharusan adanya Koordinasi antara pemangku kepentingan, mulai dari
Bupati/Walikota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kecamatan, Badan
Kepegawaian Daerah, Sekolah dan Pengawas.

