
BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang‐Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru menyatakan bahwa 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. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik

minimum sarjana (S‐1) atau diploma empat (D‐IV), menguasai kompetensi

(pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik,

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan

pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan

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

formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. Pengakuan

kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat

pendidik. Lebih lanjut Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu

atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Diharapkan agar guru sebagai tenaga profesional dapat berfungsi untuk

meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan terlaksananya sertifikasi

guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan

mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya

Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Setifikasi bagi Guru dalam



Jabatan. Tahun 2010 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan sertifikasi guru

dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan

sertifikasi guru tahun 2010 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

tentang Guru.

Sejalan dengan kegiatan reformasi birokrasi yang ada di lingkungan Dinas

Pendidikan Kota Pangkalpinang demi mewujudkan layanan prima kepada publik

secara terbuka, efisien, berorientasi pada publik, maka segala jenis layanan yang

ada di Diknas mengalami reformasi layanan, termasuk layanan sistem sertifikasi

guru. Reformasi layanan merupakan salah satu agenda dari reformasi birokrasi

yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemangku kepentingan

dalam mendapatkan layanan. Reformasi layanan yang diberikan oleh Diknas Kota

Pangkalpinang mengacu pada UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

yang memiliki fokus pelayanan secara terbuka, efisien, dan akuntabilitas. Dalam

reformasi layanan, Kemdiknas juga memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK). Dengan menerapkan TIK maka akan terjadi perubahan layanan

dari yang konvensional yang bersifat manual menuju ke arah layanan prima

dengan mengedepankan konsep e-layanan.

Guna mendukung kegiatan reformasi layanan untuk menuju sistem yang

terkomputerisasi, perlu dilakukan suatu langkah awal melalui survey pemetaan

proses bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan pemetaan alur kerja serta

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam layanan tersebut. Saat ini

belum ada sistem informasi sertifikasi guru yang standar di Diknas Kota

Pangkalpinang, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses

sertifikasi guru dan pengawas belum teridentifikasi dengan baik.

Perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk mendapatkan solusi terkait

permasalahan-permasalahan sertifikasi guru dan pengawas. Dalam kajian ini akan

dibahas mengenai pemetaan dan analisis sistem sertifikasi guru dan pengawas

melalui kegiatan survey dan analisis.

2. Masalah



Kendala yang dihadapi Diknas Pendidikan Kota Pangkalpinang adalah

belum adanya Sistem Informasi yang cukup baik dalam pemetaan layanan

Sertifikasi Guru dan Pengawas.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat kelulusan

S1 di STMIK ATMA LUHUR.maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Pengurangan kesalahan peng-entryan data guru dan pengawas.

2. Kemudahan dalam melakukan pemetaan dan pendataan

Pensertifikasian Guru dan Pengawas.

3. Tersedianya sistem informasi pensertifikasian guru yang memadai

(baik, akurat dan benar).

4. Batasan Masalah

Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Pendidikan Kota

Pangkalpinang adalah Analisa dan Sistem Informasi Sertifikasi Guru dan

Pengawas yang berfungsi untuk menentukan layak atau tidaknya Peserta maju ke

tahap Sertifikasi. Proses dimulai dari pengumpulan kelengkapan berkas dan data-

data para guru dan pengawas di lingkungan Kotamadya Pangkalpinang. Dari

berkas dan data-data tersebut, setelah melalui proses dan analisa sistem informasi

yang memadai, maka akan didapatkan bukti sertifikasi berupa Daftar kelulusan

UK (Uji Kompetensi) untuk para Guru dan Pengawas di lingkungan Kotamadya

Pangkalpinang.

5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu dengan jalan

memusatkan perhatian secara mendalam pada objek yang diteliti. Adapun metode

yang digunakan untuk melakukan riset adalah:



a. Wawancara

Yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang

berwenang untuk memperoleh data yang benar dan mencatat secara sistematis

data yang dibutuhkan.

b. Observasi

Yaitu dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti terhadap

sistem yang berjalan dengan mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan

dengan objek yang diteliti.

c. Data sekunder

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan

dengan objek yang diteliti dan bersumber dari buku-buku pedoman.


