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Paradigma Baru

• Integrasi Data di PDPT
• Online
• Sentralisasi Sistem, Desentralisasi 

Kewenangan
• Jujur, Terbuka, Akuntabel
• Situs: http://serdos.dikti.go.id



Mekanisme Serdos 2014

• Data D1 (PDPT) & Data D2 (PTU)
• Data D3 (Serdos-PTU)
• Data D4 (Serdos-DYS)
• Penyusunan Portofolio (DYS)
• Pengajuan Portofolio (PTU)
• Penilaian Portofolio (PTPS)
• Yudisium (PTPS-DIKTI)



Data D1-D2 

• Data D1 adalah data awal calon peserta 
Serdos yang diambil dari PDPT

• PTU memvalidasi data PDPT untuk dosen 
sesuai kondisi sebenarnya (D2)

• Sistem akan otomatis mengeluarkan data 
D1
– Dosen ber-NIDN
– Memenuhi syarat Serdos



Data D1-D2

• Upload bukti validasi data
– Jabatan Fungsional
– Pangkat
– Pendidikan Terakhir



Data D3

• Data yang valid di D1 dan D2 akan tampil 
sebagai D3

• PTU memvalidasi D3
• PTU mengusulkan calon yang masuk D2 

tetapi tidak masuk D3 dengan menyertakan 
bukti

• Dikti memvalidasi usulan
• PTU mengusulkan D3 yang valid untuk 

dibuatkan akun (D4)



Pengajuan D3



Data D2 Tidak Masuk D3



Data D4

• Data D3 yang diajukan oleh PTU 
ditetapkan sebagai D4

• Data D4 diberikan akun untuk masuk 
sistem Serdos

• Akun dapat diunduh oleh PTU dari sistem 
Serdos yang terdiri dari akun untuk DYS, 
dan 10 penilai persepsional

• Akun bersifat rahasia sehinhha harus 
didistribusikan secara baik





Penyusunan Portofolio

• Portofolio: Naskah DD, penilaian 
persepsional, dokumen kualifikasi 
akademik, dokumen kepangkatan, 
kemampuan bhs Inggris, dan kemampuan 
dasar akademik

• PTU memonitor perkembangan 
penyusunan portofolio DYS

• Portofolio yang sudah lengkap dapat 
diajukan untuk penilaian







Penilaian Portofolio

• Penilaian portofolio dilakukan oleh PTPS
• PTPS menugasi dua asesor sesuai rumpun 

ilmu DYS yang dinilai
• PTPS melakukan “simpulan” penilaian 

masing-masing asesor
• PTPS menyelenggaran yudisium kelulusan



Istilah Penting

• DYS = Dosen yang Disertifikasi (Peserta)
• PTU = Perguruan Tinggi Pengusul
• PTPS = Perguruan Tinggi Penyelenggara 

Sertifikasi
• PSD = Panitia Sertifikasi Dosen
• PP = Penilai Persepsional
• Asesor = Penilai Deskripsi Diri



Yudisium Nasional

• Berdasarkan hasil penilaian dan yudisium di 
tingkat PTPS diselenggarakan yudisium 
kelulusan sertifikasi dosen di tingkat 
nasional antara PTPS dan Dikti

• Dikti menerbitkan nomor register serdos 
untuk DYS yang lulus

• PTPS mencetak sertifikat pendidik dan 
mengirimkan ke PTU



Laman Serdos



Portofolio Online

PSD: Penilaian internal DYS oleh PP di 
PTU
DYS: Penyusunan portofolio

– CV
– Pemenuhan Kemampuan Bhs Inggris 

(KBI) dan Kemampuan Dasar 
Akademik (KDA)

– Deskripsi Diri



Portofolio Online

• DIKTI:
– Uji Kemiripan portofolio
– Penetapan PTPS untuk DYS dari setiap 

PTU oleh Dikti
• PTPS:

– Penilaian eksternal DYS oleh ASR di 
PTPS

• DIKTI dan PTPS:
– Pelaporan dan yudisium kelulusan DYS 

oleh PTPS bersama Dikti
– Penerbitan Sertifikat Pendidik oleh PTPS 



Akun DYS

 Akun DYS dan PP dapat diperoleh 
melalui PTU setelah ditetapkannya D4

 Akun case sensitive, tidak bisa 
dishare

 Semua kegiatan akun di sistem serdos 
terekam dalam log

 Akun DYS bersifat private, TIDAK 
DIPERKENANKAN 
MEMBERITAHUKAN AKUN ke pihak 
lain dengan alasan apapun



Langkah Penyusunan



Validasi Biodata

• Isikan data yang sahih
– Data Personal
– Data Kepegawaian
– Data Akademik

Simpan dan validasi isian biodata setelah 
dicek kebenarannya.



Upload Pasfoto

• Ukuran proporsi foto 4x6 (minimal 400 
pixel x 600 pixel atau lebih besar dan rasio 
lebar/tinggi harus 4/6)

• Pas Foto merupakan foto resmi dengan 
menggunakan pakaian resmi (pria PSL, 
wanita menyesuaikan). Background pas 
foto adalah polos berwarna BIRU untuk 
pria dan MERAH untuk wanita). Jika tidak 
memenuhi standar, sertifikat tidak bisa 
dicetak



Contoh Pasfoto



Form Upload Pasfoto



Curriculum Vittae

• Daftar Riwayat Hidup
– Riwayat Pendidikan
– Riwayat Pelatihan
– Riwayat Penelitian dan PkM
– Riwayat Mengajar dan Bahan Ajar
– Riwayat Pertemuan Ilmiah
– Riwayat Jabatan
– Riwayat Peran Bidang Kemahasiswaan



Curriculum Vittae

• Data Kemampuan Dasar Potensi 
Akademik 

• dan Kemampuan Bahasa Inggris
– TOEFL® (PBT/ITP, CBT, iBT) (upload 

bukti)
– IELTS®  (upload bukti)

– ToEP
HANYA BUKTI TOEFL® DAN IELTS®

YANG DIUNGGAH!



TOEFL- IELTS

• Berlaku untuk sertifikat yang diperoleh 2 
(dua) tahun setelah diterbitkan atau 
setelah lulus studi di luar negeri 

• Bukti penyetaraan ijazah LN dari Dikti



Perubahan Penting

Pelaksanaan tes kemampuan Bahasa 
Inggris (TKBI) dan tes kemampuan 
dasar akademik (TKDA) BUKAN
menjadi bagian dari proses sertifikasi 
dosen. Namun, hasil TKBI dan TKDA 
merupakan bagian dari pemenuhan 
portofolio sertifikasi dosen untuk 
masing-masing DYS.    





Karya Ilmiah

• Publikasi Karya Ilmiah
– Jurnal Ilmiah
– Artikel Seminar
– Poster

• Karya Seni Monumental



Upload Bukti Karya Ilmiah

• Jurnal Ilmiah
– File cover jurnal/dewan redaksi/editor
– Naskah Artikel dan URL artikel

• Seminar (Presentasi)
– File sertifikat
– Naskah artikel

• Seminar (Poster)
– File Sertifikat
– Foto Poster



Upload Bukti Karya Ilmiah

• Pertunjukkan Musik/Tari/Drama/Pakeliran 
dan sejenisnya
– Audio (mp3) atau Video (media pandang 

dengar) atau URL (uniform resource 
locator) di Youtube

• Seni Lukis/ Patung/Kriya/Desain Grafis 
dan sejenisnya
– Bukti Pengakuan
– Foto sesuai aslinya



Ukuran File

Jika mengunggah file ke sistem, maka 
total ukuran file dibatasi s.d. 8MB. 

Format file artikel adalah dalam bentuk 
PDF file dan file penunjang bisa dalam 
bentuk image JPG atau PDF.



Penilaian Butir 6



Skor Deskripsi

7 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori A atau 
sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori B ditambah 
satu (1) kategori C

6 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori B atau
sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori C ditambah 
satu (1) kategori D

5 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori C atau 
sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori D ditambah 
satu (1) kategori E 

4 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori D atau
sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori E ditambah 
satu (1) kategori F 

3 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori E atau
sekurang-kurangnya mempunyai dua (2) kategori F

2 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori F

K Sama sekali tidak mempunyai publikasi karya  ilmiah, tidak 
lulus



Karya Seni



Skor Deskripsi

7 Sekurang-kurangnya mempunyai dua (2) kategori A atau

sekurang-kurangnya mempunyai dua (2) kategori B 
ditambah satu (1) kategori C

6 Sekurang-kurangnya mempunyai  (1) kategori B atau

sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori C, atau 
sekurang-kurangnya satu (1) A ditambah satu (1) 
kategori D 

5 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori B atau

sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori C 
ditambah satu (1) kategori D, 

4 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori D atau

sekurang-kurangnya mempunyai dua (2) kategori E 

3 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori C atau

sekurang-kurangnya mempunyai dua (2) kategori D

K Tidak mempunyai karya seni/sastra sama sekali dan 
id k l l



Upload Bukti TKBI



Upload Bukti Karya



Penilaian Persepsional Diri

• Baca terlebih dahulu pernyataan dalam 
instrumen persepsional

• Penilaian dengan semantic differential (7 
interval) pasangan rendah – tinggi

• Klik tombol VALIDASI penilaian setelah 
dicermati dengan teliti kebenarannya 



Form Penilaian Persepsional



Isian Deskripsi Diri



Isian Deskripsi Diri

• Isikan setiap butir deskripsi diri untuk 
masing-masing unsur

• Klik tombol VALIDASI ISIAN DESKRIPSI 
DIRI hanya setelah semua isian butir 
deskripsi diri telah diisi dan diperiksa 
kebenarannya. Tidak ada mekanisme 
membatalkan validasi



Upload Narasi DD



Isian Deskripsi Diri

• Sistem akan memberikan informasi jumlah 
kata pada uraian narasi deskripsi diri untuk 
setiap butir penilaian.

• Sistem akan memberikan konfirmasi saat 
penyimpanan narasi butir penilaian DD jika 
jumlah kata yang disimpan dalam setiap 
butir <150 kata.



Penting

• Nilai maksimum setiap butir DD maksimum 
3 (dari 7) jika jumlah kata <150 kata.

• Sistem akan melakukan pengecekan 
kemiripan narasi deskripsi diri untuk 
seluruh DYS se-Indonesia



Asesor: Keterangan Butir



List Publikasi Karya Ilmiah



Upload Lembar Pengesahan

• Lembar pengesahan baru dapat diupload 
jika isian deskripsi diri telah divalidasi

• Cetak lembar pengesahan, baca, 
tandatangani, dan mintakan tanda-tangan 
ke atasan langsung dan pimpinan 
perguruan tinggi jika menyetujui 
pernyataan yang tertulis



Upload Lembar Pengesahan

• Pindai (scan) lembar pengesahan yang 
telah ditandatangani dalam format jpeg
atau pdf file

• Upload file lembar pengesahan
• Hanya DYS dengan portofolio lengkap 

yang akan dinilai oleh PTPS



Hasil Pengecekan Kemiripan



Contoh Detil Perbandingan



Catatan Penting

• Asesor diberi kewenangan vonis K (vonis 
mati) saat terjadi kemiripan, isian kosong, 
atau tidak ada karya ilmiah/seni

• Hati-hati sebelum melakukan VALIDASI 
BIODATA dan DESKRIPSI DIRI, karena 
setelah divalidasi tidak bisa diubah lagi 
isiannya. Setelah semua berkas portofolio 
tervalidasi, maka baru bisa diajukan oleh 
PTU untuk proses penilaian.



Perhatian!

Penilaian Persepsional dinyatakan 
LULUS jika rerata skor masing-masing 
komponen >4,00 dan rerata skor total 
instrumen >4,50.
Nilai akhir DD (NADD) lulus jika NADD
>4,00.
Nilai Gabungan (NGB) lulus jika NGB 
>4,00.  



Dokumen Lengkap Serdos 2014

http://serdos.dikti.go.id


