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INSTITUSI DANINSTITUSI DAN INDIVIDUINDIVIDU
DALAMDALAM SERDOS INTEGRATIFSERDOS INTEGRATIF

 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti)
 Perguruan Tinggi Pengusul (PTU)
 Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi (PTPS)
 Koodinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)
 Panitia Serifikasi Dosen (PSD)
 Dekan Fakultas (DKN)
 Ketua Jurusan/Bagian/Departemen (KJR)
 Penilai Persepsional (PP)
 Penilai Deskripsi Diri/Asesor (ASR), dan
 Dosen yang disertifikasi (DYS).
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TAHAPAN SERDOS INTEGRATIFTAHAPAN SERDOS INTEGRATIF

 Penetapan DYS untuk setiap PTU dan PTU-
PTS oleh Dikti
 Penetapan PTPS untuk DYS dari setiap PTU

oleh Dikti
 Penilaian internal DYS oleh PP di PTU
 Penilaian eksternal DYS oleh ASR di PTPS
 Pelaporan dan yudisium kelulusan DYS oleh

PTPS bersama Dikti
 Penerbitan Sertifikat Pendidik oleh PTPS

bersama Dikti.

 Penetapan DYS untuk setiap PTU dan PTU-
PTS oleh Dikti
 Penetapan PTPS untuk DYS dari setiap PTU

oleh Dikti
 Penilaian internal DYS oleh PP di PTU
 Penilaian eksternal DYS oleh ASR di PTPS
 Pelaporan dan yudisium kelulusan DYS oleh

PTPS bersama Dikti
 Penerbitan Sertifikat Pendidik oleh PTPS

bersama Dikti.















PENGISIANPENGISIAN PORTOFOLIOPORTOFOLIOPENGISIANPENGISIAN PORTOFOLIOPORTOFOLIO

 Pengisian Deskripsi Diri (DD) oleh DYS
◦ DYS harus menyusun CuricullumVitae (CV), diantaranya
publikasi karya ilmiah
◦ DYS wajib mengunggah naskah publikasi karya ilmiah
sebagaimana yang dicantumkan pada CV dalam bentuk
dokumen atau alamat akses (URL).
◦ Setelah melakukan pengisian borang CV,DYS menyusun
narasi atau esai DD dengan mengacu pada borang CV
(sekurang-kurangnya 150 kata)
◦ Setelah proses validasi DD dilakukan, langkah
selanjutnya adalah mengunggah (upload) Lembar
Pengesahan.

 Pengisian Deskripsi Diri (DD) oleh DYS
◦ DYS harus menyusun CuricullumVitae (CV), diantaranya
publikasi karya ilmiah
◦ DYS wajib mengunggah naskah publikasi karya ilmiah
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◦ Setelah proses validasi DD dilakukan, langkah
selanjutnya adalah mengunggah (upload) Lembar
Pengesahan.



PENILAIANPENILAIANPENILAIANPENILAIAN

 Penilaian internal oleh Penilai Persepsional
◦ Masing-masing DYS dinilai secara internal oleh 10 PP:

5 (lima) mahasiswa, 3 (tiga) sejawat, 1 (satu) atasan
dan DYS sendiri.
◦ PP dengan menggunakan Akun yang telah diterima,
login ke situs web serdos.dikti.go.id untuk melihat
data penugasan PP untuk seorang DYS.
◦ PP dengan jujur memberikan penilaian  dengan men-

klik skor dalam interval penilaian pada setiap butir
pernyataan yang dianggap tepat untuk DYS.
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◦ PP dengan menggunakan Akun yang telah diterima,
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PENILAIANPENILAIAN ((LanjLanj…)…)PENILAIANPENILAIAN ((LanjLanj…)…)

 Penilaian DD oleh Asesor
◦ Dengan menggunakan Akun Asesor yang telah

diberikan oleh PSD PTPS, Asesor masuk (login) ke
situs web serdos.dikti.go.id.
◦ Asesor secara jujur dan bertanggungjawab

memberikan penilaian dengan men-klik skor dalam
interval penilaian untuk setiap butir DD.
◦ Setelah penilaian dilakukan dengan lengkap, maka

Asesor melakukan finalisasi dengan mengklik tombol
SETUJU.
 Tombol SETUJU hanya dapat di-klik, jika semua butir DD telah

dinilai.
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