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Memasuki usia keenam puluh lima kemerdekaan Republik Indonesia cita-cita
kemerdekaan masih memerlukan perjuangan segenap Komponen masyarakat.
Pedindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah masih banyak
terabaikan, kesejahteraan umum masih memprihatinkan, kecerdasan dan
karaKer bangsa masih terasa lemah. Demikian pula, martabat bangsa di tengah
pergaulan dunia yang semakin kompetitif dengan perubahan yang instan
kecepatannya, justru menampakkan kewibawaan yang semakin pudar. 
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PGRI sebagai sebuah organisasi yang berjuang memajukan pendidikan dan
mewujudkan guru yang bermartabat, berkeyakinan bahwa fenomena bangsa ini
bermula dari jan hanya dapat dlatasi dengan mengutamakan upaya pendidikan.
Pendidikan k;ta membutuhkan sebuah sistem baru yang komprehensif yang
mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sebuah negara-bangsa yang
merdeka, dan sekaligus mengatasi Qerbagai problem yang terus melilit bangsl
ini.

Maka dengan rasa penuh tanggung jawa.b dan didorong oleh keinginan luhur
untuk ikut sefta dalam' upaya rnencerdaskan kehidupan bangia, setelah
mengkaji aspirasi dan inspirasi yang berkembang datam dinamiki Konferensi
Kerja Nasional iI PGRI yang berlangsung tanggar zz s.d. 25 Januari 2010 di
Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan ini menyampaikan pernyataan sebagai
berikut:

Politik Nasional:

Mendesak pemerintah untuk secara konsisten memberantas korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) sefta berbagai upaya pelemahan pemberantasan
korupsi dalam berbagai bentuknya melalui penegakan hukum dan keadilan,
kebenaran dan kejujuran. PGRI menghimbau agar para elit penyelenggara
rregara untuk menunjukkan keteladanan dalam perilaku kejujuran, morJfitas,
dan rasionalitas.
Mendorong pemerintah untuk menata dan menjadikan media massa sefta
berbagai institusi informasi lainnya sebagai elemen pendidikan masyarakat
yang mencerdaskan. Mendesak pemerintah untuk melarang berbagai media
informasi elektronik dan cetak menyampaikan hal-hat yang menyebabkan
dekadensi moralitas, mentalitas, dan rasionalitas bangsa.
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Menuntut Pemerintah untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan
nasiona! dan anggaran pendidikan setiap dairah minirnal-20 o/a dari APBNdan AFBD. sejalan dengan itu, menciesak. pernerintah untuk segera
mengeluarkan peraturan tentanq implementasi anEgaran pendidikan pada
AFBN dan APBD sehingga menlaiikan nencicjikan sebaEai bagian utama dari
strategi pembangunan bangsa.
Mendesak Pemerintah untuk menunjuk dan rnembentuk staf khusus presiden
yang membantu dalam merespons berbagai lsu dan mengontrol berbagai
kebijakan di bidang pendidikan.
Mendesak pemerintah dan pernerintah daerah agar menyediakan anggaran
yang memadai untuk menyelenggarakan pendirlikJn dasar yang bermuiJ dan
mengupayakan pendidikan menengah dan tinggi yang berkrJalitas dengan
biaya yang terjangkau.

PendldElcan Nasional:

1. Mendukung sepenuhnya gagasan yang oisarnpaikan presiclen Republik
Indonesia d;rlam pembukaan Ternu Nasionat (National Summiit2g Oktober
20C9'untuk' nengubah metoa'e menEajar; ntensadikan pendidikan yang tidak
hanya mengeiar nilai rapor dan t$ian; dan nteki;ukan retbrmasi pendidikan,i
Bersamaan dengan itu PGRI rnendesak f'lerrteri Fendidikan Nasionat agar
rrlerespons segera melalui Keb$akan yang mengintegrasikan perubahan
ntetode dengan pendidikan profesi ouru, can melakukan reformas!
pendidikan dengan rnembentuk Komisi Fernbaruarr Fendidikan Nasional.z. FGRI mendukung putusan Mahkamah Agung dan mendesak Mendiknas
unfuk rnelakukan upaya perbaikarr pelaksanaail Ujian Nasional (UN) pada
tairun 201-1. Karena standar nasicnai penciirlikan belum Cipenuhi dalam
rangk'a peningkatan mutu, inaka [.iN tahun 2010 dimaknai sebagai ..UN

l-ransisi," PGN mendesek Fernerintah agar seteiah 2010 uf\ dikaji secara
mendasar dalam sebuah kerangka reformasi pendiditlan yang menyeluruh.3. Mendesak pemerintah untuk segera merancang konsep J.n rln.rapkan
sistem pembelajaran pendidikan karaker bangsa (national character
buildinQ dengan menekankan pada penguaiari mental dan moral serta
kew! ra usa h aan (en trepren e ursh ip).

4. Bahwa sebagai konsekwensi logis tlari profesronalisrne guru, UUGD telah
menetapkan bahwa.setiap guru diwajibt<an menjadi a-nggota organisasi
profesi guru ( Pasal 4t ayat 3). PGRI mendesak pJrierintal-r untuk
mendorong dan memfasilitasi para guru agar segera memasuki organisasi
profesi guru ryng. memiriki regaritas, keJnggdtaan dan penguruj, sefta
fasilitas yang jelas dan nyata perjuangannya,

5. Mendesak pemerintah untuk rnempercepat proses peningkatan kualifikasi
akademik dan sertifikasi guru, sehingga selesai pada tahun 2014 dan segera
menyelenggarakan pendidlkan profesi guru sesuai dengan perund5ng-



undangan sefta memperbalki prosedur pernbayaran tunjangan profesi dan
menjadikannya sebagai tunjangan yang" mefekat paoa iistim penggajian
yang ada.

6. Mendesak pemerintah untuk metakukan perubahan regulasi terhadappelaksanaan sertifikasi gurLi ter-kaif cengan teknik" pelaksanaan,
penganggaran, sistem evaluasi, dan pengaturair beban kerja guru pasca
seftifikasi yang dalam pelaksanaannya nrelii:atkan PGRI.

7. Mendesak pemerintah qgar segera menerbitkan PP tentang guru tidak tetap
(guru honor, guru bantu, guru wiyata bakti) yang antara lalnhemuat sistemrekruitmen, pembinaan, penghargaan (upuh minimal pendidikan),
perlin{ungan, dan jaminan hari tua.

8. Mendesak pemerintah agar penilik pendiciikan nonformal statusnya
disamakan dengan pengawas sekolah, kt-rususnya tentang batas usia
pensi u n, tu nja ngan fu ngsiona I, da n sertifi kaslltu nja nga n profeJi nya.9. Mendesak pemerintah agar nremperbaiki proses 

'rekrutnren, 
sistem

pembinaan dan penggajian para tenaga kependidikan ,.p.rti kepala
sekolah, pengawAs sekolah, laboran dan pusiakawan.

10. Mendesak pemerrintah agar melakukan peri:alkan slstem atokasi anggaran
dana BOS unt', k pendidikan dasar, ian Tenrari Kanak-Kanaffi{.oudhatul
Athfftt mendapatkan batuan operasicnal. Dana sOS dibayarkan pada bulan
Januari tahun. berjalan dan perhitungan biayanya rnemperhatikan jumlah
i'on'rbongan belajar dan jumlah i-nui-id,

11. l*tendesak pemerintah untuk melakukan penataan birokasi pendidikan
agar jabatan struKural dalam iristansi pe.nciiciikan dlisi oleh mereka yang
mempunyai kompetensi, karir, darr F,omitmen ciaiarn bidang pendidikan.

Dernikian pernyataan ini disampaikan agar nrenjadi perhatian sefta dapat
diwujudkan oleh pihak-pihak terkait, Senroga Tulran YanE Maha Esa memberikan
petunjuk dan kekuatan kepada kita semlja. Anrin.

Ditetapkan di : Baliktr:arran
Pada tanggat '.24 Januari 2010
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