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Dibutuhkan G uru Be rkarakter
di ErdGlobal

MALANG - Pusat Pengem-
bangan,'Sbndidikan Profesi
Guru (P4G) Lembaga Pengem-
bangan Pendidikan dan.Pem-
'belajaran (LP3) UM kem-
bali mengadakan Seminar
Nasional Pendidikan Profesi
Suru (PPG), kemarin. Keg-
iatan yang menjadi agenda
tahunan ini dilaksanakan di
Graha Cakrawala UM den-
gan tema "Membangun Guru
Profesional Berkarakter di Era 

'

Globalisasi.
Prof. Dr. I Nyoman Sudana

Degeng, M.Pd, Guru Besar
dan Direktur Pascasarjana IJM,
mengatakan, menjadi seorang
guru harus mempunyai pro-
fesionalitas dan berkaraktet",
di Era Globalisasi..Ini adalali
$alah satu poin untuk siap
menghadapi MEA.

Menuru t  Nyoman ,  bu -
kan hanya siswa yang harus
berkarakter. namun guru juga
harus mempunyai karakter.

"Karaktbr menunjukkan pro-
fesionalitas seorang guru," kata
&$N:iMiffi*:":l

GLOBALISASI: Pakar Pendidikan dan Guru Besar UM prof. Dr. I Nyoman sudana
Degeng, M.Pd, mengingatkan tantangan guru aierJglobal.

Nyoman. atau bahkan dikuesai oleh ilengan tenaga guru di Indo-
Ia mengatakan, jangan sam- tenaga asing, yang mempunyai nesia.

pai pasar pendidikan dimasuki. karakter lebih dibandingkan "Grrru sebagai ujung tombak,
$\Si6$6ir:::r:\$lsq$gi6ininii:rs :s!\ !!,i.:n.,:,i!.]: harus mengerti peranannya.

Tidak semua gury paham akan
peran profesionalitasnya, ke-
banyakan mereka hanya men-
gajar saja," Lukasnya.

Nyoman ingin tenaga guru di
Indonesia bisa menjadi tenaga
guru yang profesional danjuga
berkarakter karena karakter.
Menurutnya karakter adalah
cikal bakal dari kemunculan
rasa profesionalisrne seorang
gufu.

"Guru  ha rus  mempunya i
karakter kuat misalnya ia harus
mempunyai rasa nasionalismd,
maka secara profesional ia
akan menanamkan nilai-nilai
nasionalisme.ifu kepada mu-
ridnya," papar Nyoman.

Nyoman mengatakan, pen-
didikan guru tidak hanya.me-
lulu harus tent@g"-kurikulum
dan'bahan ajar, namdn juga
penanaman hrakter dan pro-.
fesionalitas. Karena era Global
menuntut guru untuk bersaing,
dan mempunyai j iwa kom-
petitif. (sin/oci)
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