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SIAJIB BEHI(AR'.-Y
wTALANG- Tuntutan Profesion-
alisme guru menjadi sangat Penf
ing di tengah makiri bsratnYa
tantangan dunia Pendidikan. Guru
ditqntut untuk terus berkarya dan
menirigkatkan kualitasnya. Karena
itulah, tema Guru Mulia dengan
karya dipilih dalam Peringatan
Hari GuruNasional tahun ini.

Pakar Pendidikan dari Universi-
'tas Negeri Malang Prof. Bambang
Budi Wiyono M.Pd, menganggaP
profesionalitas guru di lndonesia
masih kurang.

"J4ngan j adikan Pefl ngatan hari
guru hanya sebagai Peringatan
semata, namun juga sebagai Pe-
maknban mendalam tentang. aPa
itu guru, dan profesi sebagai guru,"
ungkap Bambang.

nekain Fakultas Ilmu Pendidi-
kan (FIP) UM ini menuturkan,
profesi guru, bukanlah hanYa
sekadar profesi mengajar' namun
juga profesi mendidik.

Ia berharap, melalui Peringa-
tan hari guru ini, Para guru bisa
berkomitmen untuk mencerdaskan
dan mendidik para anak bangsa.

"Komitmen itu penting, kalau
hanya mengaj ar Ianqa ada komit-
men untuk menggeluti Profesi
sebagai pendidik saflgat susah,"
ujarnya.

Bambang melihat selama ini,
guru-gutu banyak yang telah
mengesampingkan komitmen dan
profesionalisme mereka sebagai
guru. Ia menganggap, guru-guru
saat ini lebih mengejar reward,
yang seharusnya diterima karena
adany a profesionalismenya.

"Kalau seorang suru bisa berko-

mitmen. ia juga pasti bisa mening-
katkan kompetensinYa, sudah j elas
itu, Guru yang bisa berkaryaPasti
guru yang berkomitmen," PaPar
Bambang.

Ia berharap, pada Peringatan hari
guru yang ke 69 ini bisa menjadikan
generasi guru saat ini bisa menin-
gkatkan profesionalismenY4 bisa
menunjung tinggi nilai-nilai pendidi-
kan yang sesungguhnya, dan juga

bisa mengembangkan kornPetensi
melalui keteguhan komitrnen untuk
menjadi seorang gwu.

Seorang guru yan$ Professional,
menurut Bambang adalah guru
yang bisa menemPatkan PerAnnya
untuk siswa dan duniaPendidikan.
Berkarya dan terus berinovasi,
melalui jiwa dan hati Yang tulus
untuk mengabdi. (sin/oci)

Prof. Bambeng Pudi
Wiyono M.Pd ,


