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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggung jawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. 
Kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999, merupakan salah satu elemen penentu kewenangan dosen mengajar di suatu jenjang pendidikan. Di samping itu, penguasaan kompetensi dosen juga merupakan persyaratan penentu kewenangan mengajar. Dosen yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional adalah dosen yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diperlukan dalam praktek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
Proses pengurusan sertifikasi dosen selama ini mengikuti prosedur birokrasi yang melibatkan banyak instansi. Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah dosen yang bersangkutan, fakultas/jurusan/prodi, mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung, panitia serdos pada perguruan tinggi pengusul, perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP- Serdos), Ditjen Dikti, dan Kopertis. Proses ini juga berkaitan dengan pelacakan berkas, file dan dokumen yang membuat proses pengajuan sertifikasi dosen menjadi rumit dan lama. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan tindak lanjut dengan membangun sistem informasi berbasis komputer untuk penyelenggaraan sertifikasi dosen guna mempermudah proses pengurusan, monitoring, evaluasi, pembinaan dan penjaminan mutu sertifikasi dosen di perguruan tinggi. Di sini penulis mencoba membangun suatu sistem aplikasi yang dapat membantu dalam menentukan calon dosen sebagai dosen professional.

Rumusan Masalah
Berdasarkan ruang lingkup di atas, dapat dirumuskan suatu masalah yaitu : Apakah Sistem Pendukung Keputusan calon  peserta Sertifikasi Dosen yang akan dibangun ini dapat menjadi alternatif untuk mempermudah pengambilan keputusan untuk dosen layak mendapatkan sertifikat.

1.3 Ruang Lingkup
Dengan banyaknya aspek dalam membangun sebuah aplikasi, maka diperlukan batasan masalah yang jelas untuk menghindari ketidakjelasan dalam pembahasan.
Adapun ruang lingkup masalahnya untuk mendapatkan sertifikat pendidik sekurang-kurangnya  adalah sebagai berikut:
	Sistem akan memberikan alteratif solusi untuk pihak pembuat keputusan dalam menentukan calon dosen yang bersertifikasi.
	Jenis penilaian yang akan digunakan :

	Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Profesional
Kompetensi Sosial
	Kompetensi Kepribadian

 1.4 Tujuan
Tujuan dari pembangunan Sistem Pendukung Keputusan calon  peserta Sertifikasi Dosen adalah sebagai berikut :
	Membuat Sistem Pendukung Keputusan Calon Peserta Sertifikasi Dosen, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan membantu pihak pengambil keputusan dalam menentukan sertifikat untuk dosen
	Mengimplementasikan sistem informasi dalam membantu pengambilan keputusan dalam pengujian untuk mengetahui kualitas dosen dengan menggunakan kriteria tertentu yang nantinya akan menghasilkan suatu sistem yang dapat digunakan untuk memberikan keputusan bagi tim penyeleksi atau asesor.


