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NETWORKING OF TEACHER ELEMENTARY SCHOOL 
 

ANDARI SEHATI: Q.100100241 
 

The purpose of this research describes: (1) Characteristic networking of 
teacher elementary school with colleagues in the sub-group Singasari Kartasura sub 
district, Sukoharjo district; (2) Characteristic networking of teacher elementary 
school with UPTD Education Kartasura sub district, Sukoharjo district; and               
(3) Characteristic networking of teacher elementary school with professional 
development institutes, teachers at SD Negeri Singopuran 01.   

This study is a qualitative research with an ethnographic  approach. 
Research site in SD Negeri Singopuran 01. Subject of research data are the 
elementary school, KKG, UPTD, PGRI in Kartasura and STDI institute. Collecting 
data of this study w ith in-depth interviews, observation, and documentation, as 
well as qualitative  data analysis.  

Conclusion, characteristic networking of teacher elementary school are:     
(1) with colleagues in the sub-group is networking activities in the Teacher  
Working Group (KKG) ; involved in the preparation of  teachers learning together  
with other group members; regular meetings; discussion for solutions to problems  
of teaching and learning with the teacher members of other groups; (2) with 
UPTD Education Kartasura sub district is teachers' activities in the form 
administrative settlement of a private teacher ; networking to assist students to 
follow competition, attended inservice training and workshops; build networking 
in order to complete the school administration purposes ; involved to develop a 
network to know early information relating to the administration and school 
teachers ; (3) with professional development institutes : involved in order to 
improve social competence; involved in the activities of the profession and being 
of the management; following training cooperate with LPMP Central Java  and 
universities. 
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Pendahuluan  

Guru adalah salah satu profesi. Kriteria untuk dikatakan profesi adalah 

jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Guru dikatakan profesi karena 

mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan 

intelektual. Guru profesional adala h guru yang memiliki dedikasi tinggi dalam 

pendidikan. Kondisi networking  guru SD Negeri Singopuran 01 berdasarkan 

pengamatan awal belum berkembang secara merata. Saat ini jumlah guru SD 

Negeri Singopuran 01 sebanyak 21 orang. Semua guru secara organisator is 

terlibat dan menjadi anggota organisasi profesi seperti PGRI dan KKG, namun 

hanya ada 1 yang dalam aktifitasnya mampu membangun jaringan secara luas. 

Secara demografi, lokasi SD Negeri Singopuran 01 sangat strategis untuk 

mengembangkan kualitas pendidikan baik dari sisi pembelajaran maupun 

kompetensi guru. Pada sisi ketenagakerjaan pendidik, prosentase tenaga muda 

guru muda memungkinkan untuk diberdayakan networking. Faktor usia dapat 

menjadikan aktivitas lebih lincah manakala usia guru masih muda. Berdasarkan 

informasi sisi ketenagakerjaan pendidik di SD Negeri Singopuran 01 di atas, 

menarik untuk diteliti. 

Fokus pada penelitian ini adalah “Bagaimana karakteristik networking 

guru SD Negeri Singopuran 01, kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo”. 

Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi tiga subfokus: (1) bagaimana 

karakteristik networking guru SD Negeri Singopuran 01 dengan rekan seprofesi di 

Gugus Singasari kecamatan kartasura Kabupaten Sukoharjo? ; (2) bagaimana 

karakteristik networking guru SD Neger i Singopuran 01 dengan UPTD (Unit 

Pelaksana Teknik Daerah)  Pendidikan kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo; 

(3) bagaimana karakteristik networking  guru SD Negeri Singopuran 01 dengan 

lembaga -lembaga pengembang profesi?. 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka tujuan penelitian ini 

adalah (1) mendeskripsikan karakteristik networking  guru SD Negeri Singopuran 

01 dengan rekan seprofesi di Gugus Singasari kecamatan Kartasura kabupaten 

Sukoharjo; (2) mendeskripsikan karakteristik networking guru SD Negeri 

Singopuran 01 dengan UPTD (Unit Pelaksana Teknik Daerah) Pendidikan 
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kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo; (3) mendeskripsikan karakteristik 

networking  guru SD Negeri Singopuran 01 dengan lembaga-lembaga pengembang 

profesi. 

Ada dua kategori manfaat penelitian yang dapat dipaparkan dalam 

penelitian ini. Manfaat tersebut adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam 

mengembangkan teori-teori tentang networking  kompetensi profesional pada guru 

serta sebagai pengembangan teori-teori mengenai penentu kualitas pembelajaran 

melalui networking  guru. Sedangkan manfaat Praktis: (1) bagi siswa, 

mendapatkan pengetahuan yang lebih dari sumber daya pendidik; (2) bagi 

Sekolah, sebagai informasi dalam meningkatkan kualitas potensi guru serta 

memberikan layanan pembelajaran yang lebih baik. 

Menurut Stohl (dalam Morrisan, 2009: 50) Jaringan atau network  

didefinisikan sebagai social structures created by communication among 

individuals and groups (struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di 

antara sejumlah individu dan kelompok). Ketika orang berkomunikasi dengan 

orang lain, maka terciptalah hubungan (link) yang merupakan garis-garis 

komunikasi dalam organisasi. Sebagian dari hubungan it u merupakan jaringan 

formal (formal network ) yang dibentuk oleh aturan-aturan organisasi, seperti 

struktur organisasi. Selain jaringan formal, terdapat pula jaringan informal 

(emergent network ) yang merupakan saluran komunikasi nonformal yang 

terbentuk melalui kontak atau interaksi yang terjadi di antara anggota organisasi 

setiap harinya. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah (Kunandar, 2007: 54). 

Menurut Prawita (2011: 1) Sekolah Dasar (disingkat SD) adalah jenjang 

paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam 

waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan sekolah dasar dapat 

melanjutkan pendidikan ke  Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Secara 
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umum pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan yang 

menyelenggarakan proses pendidikan dasar dan mendasari proses pendidikan 

selanjutnya (Ahira, 2011: 1) . 

Dari definisi guru dan sekolah di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru 

sekolah dasar adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada jenjang paling dasar pendidikan formal di Indonesia. 

Menurut Sudardiyono (2004: 2) tugas guru Sekolah Dasar sangat penting 

dan berat, karena merupakan pelaksana pendidikan formal pada tahap pertama 

yang meletakka n dasar konsep belajar. Guru Sekolah Dasar mempunyai tugas 

terlalu banyak, sebab diantara mereka ada yang bertugaas sebagai guru kelas dan 

atau bertugas sebagai guru bidang studi. Dengan demikian guru yang terbiasa 

mengajar dengan bidang studi agaknya cukup sulit untuk mengajar model guru 

kelas, sedangkan untuk guru kelas mengajar dengan berbagai bidang studi 

agaknya perlu mendapat perhatian tersendiri.  Guru Sekolah Dasar merupakan 

sosok guru yang berperan sebagai pembimbing anak-anak dan harus berlaku 

sebagai orang tua saat di sekolah. Guru merupakan panutan dari anak didiknya, 

sehingga tingkah laku guru akan sangat menentukan keberhasilan dalam 

menyampaikan bahan ajar yang harus disampaikan kepada peserta didik tetapi 

dengan banyaknya tugas yang harus dila kukan oleh guru dengan sarana yang 

sangat terbatas, sehingga sulit bagi guru untuk melakukan tugasnya seperti apa 

yang diharapkan. 

Menurut  Saud (dalam Einstein, 2011: 7) ada sepuluh kompetensi guru 

menurut Proyek Pembinaan Pendidikan Guru (P3G), yakni: a) Menguasai bahan, 

b) Mengelola program belajar mengajar, c) Mengelola kelas, d) Menggunakan 

media/ sumber belajar, e) Menguasai landasan kependidikan, f) Mengelola 

interaksi belajar mengajar, g) Menilai prestasi belajar, h) Mengenal fungsi dan 

layanan bimbingan penyuluhan, i) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi 

sekolah, dan j) Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan 

pengajaran. 
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Metode Penelitian  

Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Danim (2007: 6) 

berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan sistematis dan 

subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan 

makna atasnya . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan etnografi. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah 

penelitian. Sebagai proses, etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang 

terhadap suatu kelompok, dimana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat 

dalam keseharian hidup responden atau melalui wawancara satu per satu dengan 

anggota kelompok tersebut. Peneliti mempelajari arti atau makna dari setiap 

perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok (Harsono, 2011: 20). 

Lokasi penelitian adalah di SD Negeri 01 Singopuran Jl. Notosuman No. 5 

Singopuran, kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi ini 

karena pertimbangan-pertimbangan teknis seperti yang disarankan oleh (Moleong, 

2007: 75) yaitu agar peneliti mempertimbangkan kenyataan yang ada di lapangan 

dan juga harus diperhitungkan keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, 

tenaga dan biaya. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah 

dibuat yaitu selama dua bulan yang dimulai pada bulan Mei 2012 sampai dengan 

Juni 2012.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang menunjukkan proses 

pendidikan di SD Negeri 01 Singopuran, kecamatan Kartasura kabupaten 

Sukoharjo dan hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat 

mendukung penelitian ini, yaitu kepala sekolah, guru, kepala UPTD Pendidikan, 

pengawas sekolah, pengurus KKG, pengurus PGRI dan kepala lembaga 

pengembang profesi (STDI). Nara sumber dalam penelitian ini berupa data yang 

berasal baik dari dokumen sekolah maupun hasil wawancara dari guru, kepala 

sekolah, pengawas, pengurus KKG dan pengurus PGRI. Moleong (2007: 112) 

menyampaikan bahwa sumber data utama dalam sebuah penelitian kualitatif 

adalah kata -kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

atau bahkan lain. Data -data dalam penelitian ini meliputi, data dan sumber data 

yang digunakan sebagai bahan analisis data adalah semua pendapat, komentar dan 
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aktivitas yang berhubungan dengan networking guru di SD Negeri 01 Singopuran, 

kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo.  

Penelitian kualitatif, Moleong (2007: 207) menyatakan bahwa instrumen 

pengumpulan data yang paling utama adalah peneliti sendiri (human instrumen ). 

Hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat dihubungkan dengan responden 

atau obyek lainnya. Dan hanya manusia sajalah yang mampu mengerti kaitan 

kenyataan-kenyataan di lapangan. Arikunto (2006: 241) memberikan petunjuk 

bahwa data deskripsi itu pada umumnya dikumpulkan melalui suatu pengamatan, 

wawancara, dokumentasi. Oleh karena itu agar dapat memperoleh data yang 

akurat dan lengkap dalam penelitian ini, menggunakan beberapa metode, antara 

lain pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan situs tunggal, yakni suatu 

fenomena dalam konteks terbatas yang membentuk suatu “kajian kasus”, apakah 

itu kasus seorang individu dalam suatu latar, satuan kelompok, satuan yang lebih 

luas seperti departemen, organisasi, atau komunitas. Metode ini dapat digunakan 

selama atau sesudah pengumpulan data, tetapi biasanya cenderung menjadi sangat 

bermanfaat bilamana dasar datanya sangat lengkap, serta penelitian berada dalam 

tahapan analisis dan penulisan final (Milles and Huberman, 2004: 137). 

Keabsahan data dari sebuah penelitian sangat penting artinya karena 

dengan keabsahan data merupaka n salah satu langkah awal kebenaran dari analisis 

data. Dalam menguji keabsahan suatu data atau memeriksa kebenaran data 

digunakan cara memperpanjang masa penelitian, pengawasan yang terus -menerus, 

trianggulasi teknik pengumpulan data, menganalisis kasus negatif, mengadakan 

sumber check , serta membicarakan dengan orang lain atau teman sejawat. 

Menurut Moleong (2004 : 320-321), yang dimaksud dengan keabsahan data 

adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: 1) mendemonstrasikan nilai yang 

benar, 2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 3) 

memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari 

prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Karakteristik membangun jaringan kerja atau networking  oleh guru di SD 

Negeri Singopuran 01, dimulai dari membangun jaringan kerja di kalangan 

internal sekolah. Karakteristik tersebut adalah 1) Networking  guru dalam gugus 

Singosari melakukan kegiatan jaringan kerja dalam kelompok kerja guru guna 

meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan gugus. 2) Pada jaringan kerja, 

guru terlibat dalam penyusunan perangkat pembelajaran bersama dengan guru 

anggota gugus yang lain guna memperbaiki kualitas perangkat pembelajaran yang 

lebih baik. 3) Upaya membangun networking, guru terlibat dalam pertemuan rutin 

yang diadakan satu minggu sekali guna menyamakan cara pandang serta 

menyamakan visi misi pendidikan. 4) Guru terlibat komunikasi dalam 

menemukan solusi permasalahan belajar mengajar dengan guru anggota gugus 

yang lain guna memperoleh jalan keluar permasalahan yang dialami dalam proses 

belajar mengajar. 

Karakteristik networking guru SD Negeri Singopuran 01 dengan UPTD 

Pendidikan kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo antara lain 1) Guru 

melakukan kegiatan membangun jaringan kerja dalam bentuk penyelesaian 

administrasi pribadi guru di UPTD Pendidikan guna memperoleh hak-hak guru 

sesuai dengan ketentuan pemerintah. 2) Guru terlibat dalam jaringan kerja dengan 

UPTD Pendidikan untuk mendampingi siswa mengikuti lomba guna mengetahui 

kualifikasi prestasi sekolah. 3) Guru terlibat dalam jaringan kerja dengan UPTD 

Pendidikan untuk mengikuti penataran dan workshop  sebagai upaya 

meningkatkan kualitas profesionalisme guru. 4) Guru membina jaringan kerja 

dengan UPTD Pendidikan dalam rangka menyelesaikan keperluan administrasi 

sekolah guna memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan 

pemerintah; dan 5) Guru terlibat membina jaringan dengan UPTD Pendidikan 

untuk mengetahui lebih awal informasi yang berkaitan dengan administrasi guru 

dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Karakteristik networking guru SD Negeri Singopuran 01 dengan lembaga-

lembaga pengembang profesi. 1) Guru terlibat dengan lembaga BPD dalam 

rangka meningkatkan kompetensi sosial di masyarakat. 2) pada networking guru 

terlibat dalam kegiatan lembaga profesi dan menjadi pengurus guna memperoleh 
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pengakuan diantara sesama profesi.  3) Guru terlibat dalam kegiatan lembaga 

profesi dengan mengikuti diklat dan workshop pada lembaga pengembang profesi 

seperti LPMP Jateng, STDI, perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi 

profesional, seperti latihan pembuatan PTK, penguasaan PTK, penguasaan 

teknologi, serta penggunaan media pembelajaran teraktual. 

Guru dapat membina jaringan kerja atau networking guna membangun 

hubungan kesejawatan yang baik dan luas. Guru dapat belajar pada sejawatnya 

yang telah sukses, berusaha mencari tahu apa yang telah dilakukan sejawatnya 

tersebut. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gest 

dan Rodkin (2011) “Teaching Practices and Peer Netwoork Features in 

Elementary Classrooms”, bahwa meskipun ada beberapa asosiasi handal antara 

praktek pengajaran dan fasilitas jaringan sejawat, tetapi tidak selalu dalam arah 

yang diharapkan. Hal ini menunjukkan akan sangat penting untuk mengumpulkan 

data tambahan dari sejumlah besar ruang kelas untuk mengklarifikasi pandangan 

jangka panjang yang benar-benar didukung oleh bukti empiris. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa aktivitas networking yang 

dilakukan guru dengan UPTD Pendidikan adalah karena adanya kepentingan jalur 

formal. Melalui kegiatan-kegiatan di UPTD Pendidikan, guru dapat meningkatkan 

kompetensi sekaligus mengembangkan jaringan kerja antar guru. UPTD 

mengadakan pembinaan lewat gugus -gugus, seperti pada KKG Gugus Singosari 

Kecamatan Kartasura. Kegiatan KKG yang diarahkan dalam pembinaan melalui 

gugus meliputi, perencanaan pembelajaran dari pembuatan Silabus, Prota , Promes 

dan RPP. Kegiatan pendampingan lomba siswa pada dasarnya bertujuan untuk 

mengetahui kualifikasi prestasi sekolah. Khususnya bagi siswa, melalui kegiatan 

lomba maupun olimpiade tersebut dapat diketahui ukuran prestasi siswa, sampai 

di mana ukuran kesuksesan siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Klump (2008) tentang sumber kompetensi budaya sekolah dan 

guru dalam hubungannya dengan kesuksesan siswa. Klump (2008) dalam 

penelitiannya menguji 5 standar ilmu mengajar yang efektif, antara lain: (1) Guru 

dan siswa saling bekerjasama; (2) Pengembangan bahasa dan literatur ketrampilan 

berdasarkan kurikulum; (3) Menghubungkan pelajaran dengan kehidupan siswa;                             
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(4) Melibatkan siswa dengan pelajaran yang menantang; serta (5) Menegaskan 

dialog antar guru.  

Dengan adanya tuntutan untuk peningkatan kualitas profesionalisme guru, 

maka guru salah satunya harus berusaha untuk membangun hubungan 

kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi. Upaya 

membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru 

dengan membina jaringan kerja atau networking . Berdasarkan hasil penelitian, 

guru melakukan kegiatan networking dengan banyak lembaga di luar institusional 

sekolah, antara lain: LPMP Jateng, PGRI, perguruan tinggi STMIK Duta Bangsa, 

The HBM  Center, Master Matematika Indonesia, Math Master, dan Lembaga Solo 

Teacher Development Institute (STDI). STDI merupakan lembaga pengembang 

profesi guru dengan kegiatan utama memberikan program peningkatan kualitas 

guru dalam bentuk seminar, diklat, lokakarya, workshop, baik di tingkat lokal 

maupun tingkat internasional. Temuan penelitian berkaitan dengan kegiatan guru 

mengikuti diklat perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi profesional, 

khususnya dalam segi pengetahuan dan teknologi, didukung oleh Luehmann dan 

Tinelli (2008). Penelitian Luehmann dan Tinelli tentang reformasi pembelajaran 

melalui blogging menemukan bahwa teknologi jaringan sosial seperti blogging 

secara efektif berpotensi mendukung profesional guru. Media blogging  ini 

memberikan kesempatan peserta untuk terlibat baik dalam wacana reformasi yang 

berpikiran praktek dan memiliki partisipasi yang mengakui melalui interpretasi 

kolaboratif, dorongan dan saran yang ditawarkan melalui komentar-komentar. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Karakteristik networking  guru SD Negeri Singopuran 01 dengan rekan 

seprofesi di Gugus Singasari kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo adalah 

guru melakukan kegiatan jaringan kerja dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), 

guru terlibat dalam penyusunan perangkat pembelajaran bersama dengan guru 

anggota gugus yang lain, guru terlibat dalam pertemuan rutin, serta guru terlibat 

komunikasi dalam menemukan solusi permasalahan belajar mengajar dengan guru 

anggota gugus yang lain.  
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Karakteristik networking guru SD Negeri Singopuran 01 dengan UPTD 

Pendidikan kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo adalah guru melakukan 

kegiatan dalam bentuk penyelesaian administrasi pribadi guru di UPTD 

Pendidikan, guru terlibat dalam jaringan kerja dengan UPTD Pendidikan untuk 

mendampingi siswa mengikuti lomba, serta mengikuti penataran dan workshop, 

guru membina jaringan kerja dengan UPTD Pendidikan dalam rangka 

menyelesaikan keperluan administrasi sekolah, guru terlibat membina jaringan 

dengan UPTD Pendidikan untuk mengetahui lebih awal informasi yang berkaitan 

dengan administrasi guru dan sekolah.  

Karakteristik networking guru SD Negeri Singopuran 01 dengan lembaga-

lembaga pengembang profesi adalah guru terlibat dengan lembaga BPD dalam 

rangka meningkatkan kompetensi sosial di masyarakat, guru terlibat dalam 

kegiatan lembaga profesi dan menjadi pengurus, serta mengikuti diklat dan 

workshop pada lembaga seperti LPMP Jateng, STDI, perguruan tinggi untuk 

meningkatkan kompetensi profesional. 

Penelitian ini disarankan untuk kepala sekolah, guru, siswa, maupun 

stakeholder. Saran untuk guru adalah networking yang luas bagi guru perlu lebih 

ditingkatkan dan menjadi bekal penting untuk percaya diri dan memiliki motivasi 

tinggi untuk memberikan pengajaran yang terbaik bagi siswa sesuai tujuan dan 

sasaran pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, guru hendaknya inisiatif 

dalam mengembangkan kapasitas dirinya secara berkelanjutan dan sikap-sikap 

yang dilandasi nilai-nilai (profesionalisme) harus benar-benar dirasakan oleh 

siswa dan masyarakat sebagai pelanggan utama sekolah. Selanjutnya saran bagi 

kepala sekolah Kepala sekolah hendaknya lebih aktif meningkatkan tugasnya 

dalam pembinaan dan peningkatan kualitas guru dengan memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada semua guru untuk selalu mengembangkan kompetensi yang 

ada pada dirinya melalui networking di jalur pendidikan maupun non pendidikan. 

Turut memperhatikan kepentingan guru dalam meningkatkan keprofesionalannya 

terutama dalam hal pengajaran. Misalnya seperti pemberian penghargaan bagi 

guru yang berprestasi dan mengadakan kegiatan yang tepat sehingga hal ini dapat 

menjadi sarana penunjang peningkatan keprofesionalan guru. Bagi pihak-pihak 
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atau organisasi yang terkait, hendaknya membangun kerjasama yang lebih baik 

lagi demi membangun kolektifitas profesionalisme lini organisasi. 
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