
 
 

1. TUJUAN : Menjamin pelaksanaan proses sertifikasi dosen berjalan 
  sesuai prosedur secara obyektif, transparan, akuntabel dan 
  edukatif.   

 
2. RUANG LINGKUP : Berlaku pada setiap pelaksanaan proses sertifikasi dosen di 

  Universitas Pandanaran. 
 

3. TARGET MUTU :  
a. Proses sertifikasi dosen yang dilaksanakan di Universitas Pandanaran berjalan dengan 

baik, terpadu, lancar dan tertib secara akademik dan administrasi. 
b. Panitia sertifikasi dosen dapat melakukan seleksi internal secara obyektif, transparan, 

akuntabel sesuai jadwal waktu yang ditetapkan Kemenristekdikti. 
c. Dosen sebagai pendidik dan ilmuwan mampu melaksanakan tugas tri dharma perguruan 

tinggi secara profesional, konsisten dan berkesinambungan. 
d. Institusi mempunyai agen pembelajaran pendidikan tinggi yang handal untuk 

meningkatkan proses dan hasil pembelajaran.  
 

 
 

Gambar 1 Sertifikasi pendidik menjamin profesionalisme dosen 
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4. DEFINISI : 
a. Sertifikasi dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. 
b. Sertifikat pendidik adalah bukti pengakuan dari Pemerintah terhadap kemampuan 

profesional seorang dosen atas kualifikasi akademik dan unjuk kerja tri dharma perguruan 
tinggi yang dimilikinya yang meliputi aspek kompetensi pedagogik, sosial dan 
kepribadian.  

c. Profesional  adalah  pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dilakukan oleh seseorang dan menjadi 
sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 
memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

d. Panitia sertifikasi dosen adalah panitia yang dibentuk berdasarkan SK Rektor yang 
beranggotakan pejabat struktural dan tendik universitas yang ditunjuk serta bertugas pokok 
mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan proses sertifikasi dosen  yang sudah 
dinyatakan memenuhi syarat oleh Kemenristekdikti untuk kemudian direkomendasikan 
universitas mengikuti sertifikasi dan memperoleh sertifikasi pendidik. 

 

5. REFERENSI : 
a. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
b. UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
c. PP no. 37 tahun 2009 tentang Dosen 
d. Permendiknas no. 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen 
e. Permenpan no. 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Dosen 
f. Permendikbud no. 92 tahun 2014 tentang Juknis Penilaian Angka Kredit Jabfa Dosen 
g. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
h. Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos) Terintegrasi Kemenristekdikti 2016 

atau edisi yang terakhir 
i. Permenristekdikti no. 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan 

Profesor. 
j. Statuta Universitas Pandanaran tahun 2014. 
k. SK Rektor tentang Panitia Sertifikasi Dosen Unpand edisi terakhir. 
l. Peraturan Kepegawaian Universitas Pandanaran tahun 2015. 
 
6. DISTRIBUSI  : Pada semua pihak yang berhubungan dengan proses  

  sertifikasi dosen di Universitas Pandanaran. 
 
7. PROSEDUR : 
7.1.Ketentuan Umum  

a. Serdos bertujuan untuk : (1) menilai profesionalisme dosen guna menentukan 
kelayakan   dosen dalam melaksanakan tugas, (2) melindungi profesi dosen sebagai 
agen pembelajaran di perguruan tinggi, (3) meningkatkan proses dan hasil 
pendidikan, (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan (5) 
meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajiban menjunjung tinggi  kejujuran  dan  
etika  akademik  terutama  larangan  untuk  melakukan  plagiasi. 

b. Sistem penilaian usulan calon dosen yang disertifikasi (DYS) menggunakan sistem 
portofolio  yai tu  merupakan  gabungan  penilaian  internal  dan  eksternal  yang  
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d ini lai  asesor  serdos terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa : 
(1) ins t rumen empirikal  berupa SK kenaikan jabatan fungsional terakhir yang 
sudah disetarakan Kemenristekdikti atau inpassing, sertifikat TOEP, sertifikat TPA, 
sertifikat PEKERTI dan AA; (2)  instrumen persepsional berupa lembar  
peni laian oleh  mahasiswa, teman sejawat dosen dan atasan dosen; (3) instrumen 
deskripsi  diri/personal  berupa dokumen uraian tertulis yang  disusun  oleh  
dosen  yang  bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya 
dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan 
publikasi ilmiah. 

c. Sistem penilaian dan pengajuan serdos mengikuti Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk 
Dosen (Serdos) yang diterbitkan Kementerian yang berwenang edisi terakhir. 

d. Penunjukan  penilai  persepsional,  baik  mahasiswa,  teman  sejawat  dosen  maupun 
atasan DYS, dilakukan oleh Panitia Sertifikasi Dosen (PSD), bukan oleh DYS 
sendiri. Nama-nama penilai tidak boleh diketahui oleh DYS. 

e. Pengisian instrumen penilaian oleh mahasiswa dilakukan oleh mahasiswa yang telah 
mengikuti paling sedikit 5 kali pertemuan kuliah dalam mata kuliah yang diberikan 
oleh DYS, agar kemampuan DYS dapat dinilai oleh mahasiswa. 

f. Penilaian oleh diri sendiri, teman sejawat dan atasan dilakukan sendiri-sendiri yang 
waktunya ditentukan oleh PSD agar penilaian dapat  dilakukan dalam suasana tanpa 
tekanan, sehingga penilaian diharapkan dapat diberikan dengan lebih realistis, 
obyektif dan independen.  

g. Pernyataan deskripsi diri harus berisi hal-hal yang secara nyata dilakukan oleh dosen 
(das Sein) bukan hal yang seharusnya (das Sollen). Deskripsi diri merupakan hasil 
refleksi atas pengalaman pribadi seorang dosen yang menggambarkan inovasi dan 
kreativitas yang dilakukannya dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  
berdasarkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Jadi tidak 
akan ada  deskripsi  diri  yang  sama  antara  satu  dosen  dengan lainnya. Jika  
terjadi kesamaan frasa dan isi, sebagian atau seluruh uraian deskripsi diri, maka 
dianggap terjadi anomali dan patut diduga ada unsur plagiasi. 

h. Seluruh dokumen portofolio DYS harus mendapat pengesahan dari pemimpin 
perguruan tinggi  dengan   menggunakan  format  yang  diunduh  dari  laman  
Serdos,  setelah DYS memvalidasi  isian  Deskripsi  Diri  sebagai  bentuk  
pertanggungjawaban  atas  kebenaran isinya. Akibat hukum atas ketidakbenaran 
dokumen dan portofolio  DYS menjadi tanggung jawab pemimpin perguruan tinggi. 

i. DYS dinyatakan lulus Serdos apabila lulus penilaian : (1) persepsional oleh 
mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri; (2) deskripsi diri oleh Asesor; 
(3) konsistensi antara nilai   persepsional   dengan   deskripsi   diri;   dan   (4)   
gabungan   nilai   angka   kredit,   skor persepsional,  skor  kemampuan  berbahasa  
Inggris,  dan  skor  potensi  akademik  atau  skor PEKERTI atau AA. DYS 
dinyatakan tidak lulus serdos apabila tidak lulus salah satu di antara keempat unsur 
penilaian tersebut. 

j. Bagi dosen yang tidak lulus Serdos dilakukan pembinaan oleh Perguruan Tinggi 
Pengusul (PTU) selama sekurang-kurangnya 1 tahun kalender (365 hari)  terhitung 
sejak tanggal yudisium Serdosnya yang terakhir, sebelum diusulkan kembali sebagai  
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DYS. 

k. DYS yang lulus Serdos mendapat Sertifikat Pendidik yang diterbitkan  oleh 
Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi (PTPS) sebagai bukti bahwa dosen 
tersebut profesional dan  memperoleh  hak  untuk  mendapatkan  tunjangan  
profesi  dosen. Sertifikat Pendidik ini diserahkan ke Perguruan  Tinggi Pengusul  
(PTU)  untuk  disampaikan  kepada  dosen  yang  bersangkutan dan berlaku selama 
yang bersangkutan  melaksanakan tugas sebagai dosen sesuai dengan PP no. 
37/2009 pasal 7. Pemimpin perguruan tinggi dapat mengusulkan k e  
K e m e n r i s t e k d i k t i  untuk pencabutan  pemberlakuan sertifikat pendidik 
berdasarkan penilaian   kelayakannya sebagai dosen.  

l. Dosen tetap yang mempunyai jabatan akademik Profesor/Guru Besar memperoleh 
sertifikat   pendidik  tanpa  melalui  penilaian  portofolio.  Sertifikat  ditandatangani  
Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu  Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi K e m e n r i s t e k d i k t i .   
 

7.2. Persyaratan Peserta Sertifikasi Dosen  
a. Namanya terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sebagai 

dosen aktif. 
b. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara. 
c. Memiliki NIDN atau NIDK yang masih berlaku dan bekerja penuh waktu. 
d. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut sebagai dosen 

tetap yayasan pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat 
diusulkan. 

e. Memiliki   pangkat/golongan-ruang  atau   surat  keputusan   inpassing/penyetaraan   
dari pejabat berwenang dalam hal ini setidaknya disahkan oleh Kopertis setempat. 

f. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli. 
g. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit 

sepadan dengan 12 sks pada setiap semester di perguruan tinggi di mana DYS 
bekerja sebagai dosen. 

h. Dosen yang telah selesai tugas belajar dapat diusulkan sebagai peserta serdos jika : 
(a) telah dikembalikan secara resmi   oleh   institusi   tempat   belajar   atau   telah   
mendapatkan Surat Keputusan penugasan kembali sebagai dosen dari instansi yang 
berwenang; (b) telah diberi tugas mengajar oleh pimpinan perguruan tinggi; (c) telah 
aktif mengajar minimal 5 kali tatap muka pada kelompok mahasiswa yang sama. 

i. Dosen yang berstatus tugas belajar atau izin belajar Doktor (S3) dapat 
diikutsertakan sebagai DYS dengan dasar bahwa beban tugas belajar setara dengan 12 
sks. 

j. Dosen  yang  sedang  tugas  belajar  dan  tidak  mendapat  tugas  mengajar,  baik  di 
perguruan tinggi asal maupun di perguruan tinggi tempat belajar, untuk instrumen 
persepsional mahasiswa diberi nilai rerata 4,00. 

k. Dosen tidak diperbolehkan mengikuti sertifikasi jika : 
- dosen tersebut juga memiliki status sebagai guru tetap atau tidak tetap yayasan 
 pada Ditjen Dikdasmenjur Kemendikbud. 

 - dosen tersebut merupakan dosen tetap yayasan yang juga memiliki status  
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  kepegawaian sebagai ASN atau pegawai tetap di lembaga lain. 
 - dosen  t e r s e b u t  sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat 

 menurut peraturan perguruan tinggi/yayasan yang berlaku. 
- dosen tersebut tidak lulus sertifikasi dosen sebelum berakhirnya masa 1 (satu) 
 tahun kalender sejak tanggal penetapan ketidaklulusannya sebagai peserta serdos 
 pada perioda sebelumnya; 
- dosen tersebut tidak diusulkan oleh perguruan tinggi. 

 
7.3. Kriteria Pengusulan Urutan Peserta Serdos 

Dosen  calon  peserta  sertifikasi  diusulkan  perguruan  tinggi  masing-masing kepada 
Direktorat Jenderal Sumber Daya berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut : 
a. Jabatan akademik dari yang tertinggi ke terendah 
b. Pendidikan terakhir dari jenjang tertinggi ke terendah 
c. Masa kerja terlama berdasarkan daftar urut kepangkatan (DUK) bagi ASN atau 

yang setara untuk dosen non ASN pada perguruan tinggi swasta. 
 

7.4. Pihak yang Terlibat dalam Serdos 
a. Direktorat Jenderal Sumber Daya (Ditjen Sumber Daya) 
b. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) 
c. Perguruan Tinggi Negeri Pengusul (PTU-PTN) 
d. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (PTU-PTS) 
e. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (PTPS) 
f. Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di masing-masing perguruan tinggi 
g. Dekan Fakultas (DKN) 
h. Ketua Jurusan/Prodi/Bagian/Departemen (KJR) 
i. Penilai Persepsional (PP) 
j. Penilai Deskripsi Diri/Asesor (ASR) 
k. Dosen yang disertifikasi (DYS). 

 
7.5. Tahapan dan Bagan Alir Pelaksanaan Serdos 
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Gambar 2. Mekanisme proses sertifikasi dosen 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Keterkaitan serdos dengan penjaminan mutu perguruan tinggi 

 
 
 
 
 

 

SOP SERTIFIKASI DOSEN 
UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG 

Kode/No : 
011/SOP/AdmKeu/Unpand/2017 

Revisi     : 0  
Tanggal : Mei 2017 

Halaman : 06 dari 31 



 
 

 
 

Gambar 4. Tindak lanjut serdos oleh dosen dan perguruan tinggi 
 
 Tahapan pelaksanaan serdos mengikuti buku Prosedur dan Pedoman Sertifikasi 

Pendidik untuk Dosen (Serdos) yang diterbitkan Kementerian berwenang tahun 2016 
atau edisi terakhir dengan urutan sebagai berikut : 
1.   Penetapan dan pengesahan DYS untuk setiap PTU oleh Ditjen Sumber Daya 

Kemenristekdikti 
2.   Penetapan PTPS untuk DYS dari setiap PTU oleh Ditjen Sumber Daya 
3.   Penilaian internal DYS oleh PP di PTU 
4.   Penilaian eksternal DYS oleh ASR di PTPS 
5.   Pelaporan dan yudisium kelulusan DYS oleh PTPS bersama Ditjen Sumber Daya 
6.   Penerbitan Sertifikat Pendidik oleh PTPS bersama Ditjen Sumber Daya. 

 
Tabel 1. Contoh tahapan serdos tahun 2016 

 

No KEGIATAN TANGGAL PELAKSANA 
1
. 

Pemutakhiran Data D-1 1 Mei 2016 PTN/Kopertis 
2. Penetapan Data D-3 8 Mei 2016 Ditjen Sumber Daya 
3. Verifikasi data D-3 8 Mei - 25 Mei 2016 PTU/PTN/Kopertis 
4. Penetapan data D-4 27 Mei 2016 Ditjen Sumber Daya 
5. Pengisian dan Validasi DD 28 Mei – 17 Juni 2016 DYS/PTU/PTN/Kopertis 
6. Penilaian Portofolio 25 Juni – 8 Agustus 2016 PTPS 
7. Yudisium Internal PTPS 9 Agustus 2016 PTPS 
8. Yudisium Serdos Nasional 11 Agustus 2016 Ditjen Sumber Daya /PTPS 
9. Pengumuman Hasil Yudisium 12 Agustus 2016 Ditjen Sumber Daya 
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7.5.1. Penetapan dan Pengesahan DYS untuk Setiap PTU oleh Ditjen Sumber Daya 
 Kemenristekdikti 

 
1.  Berdasarkan  data  PD-DIKTI,  Ditjen  Sumber  Daya  memberitahukan  dan 

mengunggah data bakal calon DYS secara online melalui situs web PD-DIKTI  
pada tahun berjalan kepada masing-masing PTU. Untuk calon DYS dari PTS  
pemberitahuan ditujukan kepada PTS melalui akun Kopertis di PD-DIKTI. 
Pemberitahuan tentang data bakal calon  DYS  (data  D1) dapat diunduh oleh  
PTU  melalui situs web PD-DIKTI http://forlap.dikti.go.id. 

2.  PTU melakukan proses validasi dengan melakukan updating data bakal calon 
DYS dengan cara : (a) menghapus bakal calon DYS, karena dosen sudah 
meninggal dunia, pensiun, dll; (b) memutakhirkan data induk bakal calon 
DYS; (c) memutakhirkan data induk dosen yang belum ada dalam data D1. 
Semua  bentuk  updating tersebut dilakukan on-line sesuai ketentuan Ditjen 
Sumber Daya c.q. PD-DIKTI. 

3. Data bakal calon DYS divalidasi oleh PTU sesuai batas waktu yang telah 
ditetapkan Ditjen Sumber Daya, yang selanjutnya disebut sebagai ( data D2) 
atau data calon DYS. 

4.  Ditjen Sumber Daya melakukan ranking data D2 dan menetapkan  jumlah  dan  
nama calon  DYS  definitif  bagi  masing- masing PTU-PTN (data D3). 
Sedangkan bagi  PTU-PTS, alokasi jumlah dan nama calon DYS ditetapkan 
untuk masing-masing Kopertis dan PTS-nya. 

5.  Ditjen Sumber Daya mengunggah data D3 ke situs web serdos yang dapat diakses 
melalui http://serdos.dikti.go.id. Jumlah calon DYS definitif sesuai dengan 
alokasi nasional untuk setiap periode sertifikasi. 

6. PTU mengunduh data D3 dan melakukan verifikasi dalam bentuk : (a) 
menghapus calon DYS karena pertimbangan strategis pimpinan PTU dan (b) 
menambahkan dan/atau memvalidasi data bidang ilmu/sub-rumpun ilmu. 
Keseluruhan data hasil verifikasi disahkan oleh pimpinan PTU dengan klik 
tombol SETUJU pada situs web serdos menjadi (data D4). 

7. Pengesahan calon DYS dalam data D3 hasil verifikasi oleh  PTU-PTN  dan  
PTU–PTS yang harus disertai bukti Surat Pernyataan Pengesahan Data D3 oleh 
Pimpinan PTU.  

8. Ditjen  Sumber  Daya  menetapkan  jumlah  dan  nama  DYS  definitif  (data D4)  
untuk masing-masing PTU berdasarkan data D3 yang telah disahkan oleh PTU. 
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Gambar 5. Bagan alir penetapan dan pengesahan DYS untuk setiap PTU 

 
 

7.5.2. Penetapan PTPS untuk DYS dari setiap PTU 
 

1.  Ditjen Sumber Daya mengunggah data Asesor dan memberitahukan kepada PTPS 
untuk melakukan validasi data Asesor (data A1) yang telah ditetapkan melalui 
situs web serdos. 

2.  PTPS melakukan updating/validasi data Asesor dengan cara :  (a) menghapus 
dari daftar Asesor,  karena alasan sudah meninggal dunia, pensiun, atau lainnya; 
(b) memperbaharui  data  Asesor,  karena  alasan  perubahan  data  jenjang  
jabatan akademik, bidang ilmu, atau lainnya. Semua bentuk updating tersebut 
dilakukan secara on-line dan harus memenuhi ketentuan Ditjen Sumber Daya. 
Data Asesor yang telah divalidasi kemudian disahkan oleh pimpinan PTPS 
dengan klik SETUJU untuk dapat ditetapkan sebagai (data A2). 

3.   Ditjen Sumber Daya mengesahkan, memberitahu dan mengunggah hasil penetapan 
pada butir 2 ke situs web serdos (data A3). 
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Gambar 6. Bagan alir penetapan PTPS untuk DYS dari setiap PTU 

 
 

7.5.3. Penilaian internal DYS oleh PP di PTU 
 

1. Ditjen Sumber Daya menyerahkan Akun setiap PTU kepada pimpinan PTU 
 melalui  pimpinan  PSD  secara  online.  Apabila  PTU  adalah  PTS,  maka  
 Akun  diserahkan kepada pimpinan Kopertis yang terkait. 

2. Ditjen Sumber Daya menetapkan DYS definitif (data D4) dan mengunggahnya 
 di situs web serdos untuk dapat dilihat dan dikelola oleh PTU melalui Akun PT 
 yang telah diberikan. 

3. Ditjen  Sumber  Daya  menyiapkan 10  (sepuluh)  Akun  untuk  masing-masing  
DYS definitif (data D4), yang terdiri dari  1 (satu) Akun atasan DYS, 1 (satu) 
Akun untuk DYS sendiri, 3 (tiga) Akun untuk sejawat DYS, dan 5 (lima) Akun 
untuk mahasiswa penilai. Akun ini dapat dipakai oleh pemegang Akun untuk 
masuk (login) ke situs web serdos dan melakukan penilaian sesuai dengan tugas 
dan kewenangan yang dimilikinya. Akun tersebut hanya berlaku satu kali  proses 
penilaian atau setelah selesai digunakan, maka Akun tersebut tidak dapat 
digunakan kembali. 
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4. Ditjen  Sumber  Daya  mengunggah  seluruh  Akun  DYS  setiap  PTU  untuk  
dapat diunduh oleh pimpinan PTU melalui akun PTU pada situs web serdos. 

5. PSD dari masing-masing PTU-PTN maupun PTU-PTS/Kopertis melakukan 
sosialisasi kepada segenap pimpinan, DYS, dan para calon Penilai Persepsional 
(PP) tentang tata cara pelaksanaan Serdos terintegrasi. PSD PTU-PTS/Kopertis   
melakukan   koordinasi   dengan   pimpinan   PTS   untuk menentukan Penilai 
Persepsional (PP) masing-masing DYS. PSD PTU-PTS/Kopertis menyerahkan 
akun   DYS kepada pimpinan PTS di lingkungannya untuk selanjutnya 
d i s e r a h k a n  k e p a d a Penilai Persepsional (PP) di PTS masing-masing. 

6. Penilai Persepsional (PP) dengan menggunakan Akun yang telah diterima, dapat 
login  ke  situs  web  serdos.dikti.go.id  untuk  melihat  data  penugasan  penilaian 
persepsional untuk seorang DYS. PP diharuskan melengkapi dan menuliskan 
data pribadi dirinya masing-masing.  Setelah itu, PP dengan jujur memberikan  
penilaian dengan men-klik skor dalam interval penilaian pada setiap butir 
pernyataan yang dianggap tepat untuk DYS, sesuai petunjuk penilaian yang telah 
tercantum dalam borang/instrumen penilaian. 

7. Setelah P P  m e l a k u k a n  pengisian dan penilaian dengan lengkap maka harus 
dicermati dan diverifikasi ulang penilaian yang telah dilakukannya. Jika telah 
sesuai maka difinalisasi dengan meng-klik tombol SETUJU. Jika pengisian dan 
penilaian belum lengkap, maka finalisasi tidak bisa dilakukan dan PP harus  
melengkapinya.   

8. Sebelum difinalisasi, PP masih dapat mengubah isian dan penilaian. Tetapi jika  
telah  difinalisasi  atau  klik  tombol SETUJU, maka  PP tidak dapat mengubah 
penilaian dan  sudah tidak dapat melalukan penilaian ulang terhadap DYS. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Gambar 7. Bagan alir penilaian internal DYS oleh PP di PTU 
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9. Selain itu, DYS wajib membuat narasi  deskripsi  diri (DD) dan Curicullum Vitae  

(CV) yang mendeskripsikan riwayat pendidikan, riwayat pengajaran, riwayat  
pelatihan  profesional,  produk  bahan  ajar,  riwayat  penelitian,  riwayat 
pengabdian, riwayat dan publikasi karya ilmiah, pertemuan ilmiah, peran di bidang 
kemahasiswaan, dan tanda prestasi/penghargaan. Pengisian CV dapat dilakukan 
dengan cara menelusuri link borang CV di menu  masing-masing DYS pada 
web serdos. 

10. DYS wajib mengunggah (upload) naskah publikasi karya ilmiah sebagaimana 
yang dicantumkan pada CV dalam bentuk dokumen atau alamat akses (URL). 

11. DYS  yang  memiliki  jabatan  Lektor  atau  Lektor  Kepala  mengunggah  
sertifikat PEKERTI dan atau  AA  disertai perangkat dokumen pendukungnya 
sebagaimana tertera dalam rubrik penilaian. 

12. Setelah melakukan pengisian borang CV, DYS dapat menyusun narasi atau esai 
DD dengan  mengacu  pada borang CV. Pengisian DD harus dilakukan pada 
seluruh butir dalam unsur yang harus diisi dalam instrumen DD. 

13. Untuk mengisi tiap butir, klik daftar dari unsur yang dimaksud, sehingga tampil 
halaman butir.  Untuk mengisi masing-masing butir, klik link EDIT BAGIAN 
untuk masing-masing butir, sehingga tersaji sebuah borang. DYS harus mengisi 
narasi DD untuk masing-masing butir dari setiap unsur  dan jika telah selesai, 
klik tombol SIMPAN. Jika sebelumnya DYS telah menyusun narasi DD pada 
aplikasi pengolah kata (word processor) atau teks, maka isi dari narasi dapat 
langsung dicopy (salin) dan   paste   (tempel)   pada   borang   yang   telah   
disediakan.   Narasi   DD   yang diperbolehkan hanya berupa teks tanpa tabel, 
gambar, grafik, penomoran, atau rumus. 

14. Setelah proses pengisian narasi DD selesai dan telah diperiksa kebenaran datanya, 
klik  menu  VALIDASI  ISIAN  DESKRIPSI.  Jika  validasi  telah  dilakukan,  
maka  akan diterbitkan  nomor  referensi  validasi.  Nomor  ini  akan  dipakai  
sebagai  identitas naskah DD. 

15. Setelah  proses  validasi  DD  dilakukan,  langkah selanjutnya  adalah  
mengunggah Lembar Pengesahan. Untuk masuk ke menu ini, klik link 
mengunggah File Lembar Pengesahan.  Lembar  Pengesahan  hanya  dapat  
diunduh  oleh  DYS  setelah  DYS melakukan validasi DD. File Lembar  
Pengesahan yang telah diunduh kemudian dicetak pada kertas ukuran A4 untuk 
ditandatangani oleh DYS bersangkutan dan diketahui serta disahkan oleh atasan 
langsung DYS dan pimpinan perguruan tinggi di  mana  DYS  bertugas.  Setelah 
proses  ini,  Lembar  Pengesahan  dipindai  (scan) dengan menggunakan scanner 
dan disimpan dalam file image (gambar) dengan tipe jpeg. 

16. File  gambar  Lembar  Pengesahan kemudian diunggah  melalui menu yang 
telah tersedia dalam modul penyusunan instrumen portofolio sertifikasi dosen 
masing- masing DYS di situs web serdos. 

17. PSD  melakukan  penjaminan  mutu  internal  atas  portofolio  DYS,  meliputi  
penilaian persepsional, DD, dan CV, sebelum disahkan oleh pimpinan PTU. 
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7.5.4. Penilaian eksternal DYS oleh ASR di PTPS 
 

Penilaian Deskripsi Diri (DD)  masing-masing DYS dilakukan oleh Asesor PTPS 
dan dikoordinasikan dengan PSD di masing-masing PTPS. Asesor secara jujur 
dan bertanggung jawab memberikan penilaian dengan men- klik skor  dalam   
interval  penilaian  untuk  setiap  butir  DD dengan lengkap. Selanjutnya Asesor 
melakukan finalisasi dengan mengklik tombol SETUJU. 

 
 

 
 

Gambar 8. Bagan alir penilaian eksternal DYS oleh ASR di PTPS 
 
 

7.5.5. Pelaporan dan yudisium kelulusan DYS oleh PTPS 
 

1. PSD PTPS mengadakan sidang kelulusan t ingkat nasional bersama seluruh 
Asesor dan melakukan klarifikasi hasil penilaian permohonan serdos DYS.  

2. PSD  PTPS  mengesahkan  hasil  sidang  kelulusan  DYS  dengan  mengklik 
tombol LULUS/TIDAK LULUS. 

3.  Ditjen  Sumber  Daya  memberikan  Nomor  Registrasi  Dosen  untuk  
sertifikat pendidik  untuk  DYS  yang  dinyatakan  lulus  dan  blanko  sertifikat 
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kepada PTPS. 
4.  Selanjutnya PTPS   berkewajiban   mencetak   dan   mengirimkannya   ke   

PTU-PTN   atau  PTU- PTS/Kopertis untuk disampaikan kepada DYS. 
 
 

 
 

Gambar 9. Contoh sertifikat pendidik untuk dosen 
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8. Lampiran 
 

8.1. Form Surat Pernyataan Pengesahan Calon DYS 
 

 
SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN CALON DYS  

Saya yang bertandatangan di bawah ini,  

Nama : ............................. 
Jabatan : ............................. 

 
Menyatakan bahwa saya : 
1.  Telah memeriksa kebenaran data calon DYS sebagaimana tercantum dalam Form 

 D3 dengan status DIUSULKAN dan TIDAK DIUSULKAN. 

2.  Calon DYS yang berstatus DIUSULKAN pada Form D3 tersebut, telah memenuhi 
persyaratan untuk ditetapkan sebagai DYS sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat 
sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar yang 
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian 
tersebut. 
 

..................................................,  ............................. 
 

                 
                  Yang menyatakan, 

     Rektor/Ketua PT.........., 
 

            ttd, stempel PT   
 

           
                                                                                                       (............Nama............) 

                    NIP...................... 
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8.2. Koding Rumpun Ilmu dalam Serdos 
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8.3. Instrumen Penilaian Dosen  oleh Mahasiswa  
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8.4. Instrumen Penilaian Dosen  oleh Teman Sejawat 
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8.5. Instrumen Penilaian Dosen oleh Atasan 
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8.6. Instrumen Penilaian Persepsional Dosen yang Disertifikasi (DYS) 
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8.7. Instrumen Deskripsi Diri yang Dibuat DYS 
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8.7. Instrumen Curriculum Vitae yang Disusun DYS 
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