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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sertifikasi dosen merupakan program pemerintah sebagai upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen 

dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan 

profesionalismenya. Pemerintah berharap semua dosen yang diusulkan untuk 

sertifikasi dosen dapat lulus semua. Target pemerintah tahun 2015 semua dosen 

sudah tersertifikasi  ternyata target tersebut tidak terpenuhi sehingga 

diperpanjang sampai tahun 2017. Saat ini, di Indonesia masih ada 104.925 

dosen yang belum sertifikasi.  Banyak juga dosen yang diusulkan tetapi  tidak 

lulus , seperti di tahun 2014 hanya 50 % yang lulus dari yang diusulkan. 

Ketidaklulusan tersebut disebabkan karena tidak memenuhi kriteria kelulusan 

baik test Bahasa Inggris dan Potensi Akademik maupun dari penilaian 

portopolio. Apabila  ada yang tidak lulus maka Perguruan Tinggi pengusul 

khususnya bagian Penjaminan Mutu diminta untuk membina kembali. Penilaian 

kelulusan sertifikasi dosen tergantung dari penilaian portopolio yang meliputi 

penilaian persepsional, penilaian personal (Deskripsi Diri),  jabatan akademik 

dan tingkat pendidikan terakhir dosen, golongan ruang/kepangkatan, test 

Bahasa Inggris dan Potensi Akademik. Penilaian persepsional meliputi 4 

kompetensi dosen yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan 

sosial. Penilai persepsional terdiri dari mahasiswa, teman sejawat (sesama 

dosen), atasan langsung, dan Dosen Yang Disertifikasi (DYS) itu sendiri. 

Penyelenggaraan sertifikasi dosen secara online mulai dilakukan sejak 

tahun 2012. Semua berkas-berkas portofolio dan pendukungnya dikirimkan 

secara online oleh Dosen Yang Disertifikasi (DYS) maupun panitia sertifikasi 

dosen dari Perguruan Tinggi Pengusul (PTP). Pengisian portopolio juga secara 

online dilakukan sehingga apabila pengisi sudah mengisi dan melakukan submit 

terhadap penilaian yang diberikan , maka isian tidak akan dapat diubah lagi 
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meskipun setelah dilakukan submit baru disadari ada kesalahan dan dapat 

menyebabkan DYS tidak lulus. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka PTP 

harus memiliki asesor internal untuk melakukan simulasi penilaian terlebih 

dahulu terhadap portopolio DYS sebelum dikirimkan (submit) ke aplikasi 

penilaian sertifikasi dosen milik DIKTI. Dengan adanya simulasi penilaian 

maka apabila terdapat nilai atau komponen-komponen yang belum lengkap 

dapat diperbaiki/dilengkapi sehingga setelah dikirimkan secara online ke 

aplikasi sertifikasi dosen DIKTI sudah melalui penilaian internal sehingga 

diharapkan dapat meminimalkan ketidaklulusan sertifikasi dosen. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang ada diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana 

membuat program aplikasi yang memungkinkan semua pengisi portopolio 

dapat secara langsung memasukkan penilaiannya dan asesor internal dapat 

melakukan simulasi penilaian  terhadap portopolio DYS. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian yang akan dilakukan memiliki batasan masalah sebagai berikut :  

1. Sistem berbasis web 

2. Data jabatan akademik dan tingkat pendidikan terakhir dosen, golongan 

ruang/kepangkatan, nilai test Bahasa Inggris dan Potensi Akademik 

dimasukkan ke dalam sistem oleh panitia sertifikasi dosen. 

3. Panitia sertifikasi dosen memiliki hak akses untuk merubah isian 

portopolio sehingga  penilaian portopolio DYS memungkinkan untuk 

DYS lulus sertifikasi. 

4. DYS yang sedang studi lanjut, tidak perlu ada penilaian portopolio dari 

mahasiswa tetapi langsung mendapatkan  nilai 4,0  

 

1.4. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah membangun program aplikasi untuk melakukan 

simulasi penilaian kelulusan sertifikasi dosen bagi dosen yang diusulkan untuk 
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mendapatkan sertifikasi dosen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah 

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya hasil penelitian ini adalah membantu 

pihak Perguruan Tinggi pengusul untuk melakukan simulasi penilaian DYS 

sebelum mengisi aplikasi online sistem sertifikasi dosen yang disediakan oleh 

DIKTI. 
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