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Syarat Peserta Serdos 2015
• S2 dari program studi pascasarjana terakreditasi
• Dosen tetap (memiliki NIDN) atau DPK
• Jabatan akademik minimal Asisten Ahli dan telah

memiliki SK inpassing/penyetaraan (pangkat dan
l ) d i K tigolongan) dari Kopertis

• Masa kerja minimal 2 tahun
l k k idh k k 12 k• Melaksanakan tridharma sekurang-kurangnya 12 sks

tiap semester (pendidikan pengajaran, penelitian, 
pengabdian  dan penunjang)pengabdian, dan penunjang)

• Telah mengikuti pelatihan pengisian portofolio 
serdosserdos



Syarat Peserta Serdos 2015

• Bagi yang tugas belajar, telah memiliki SK 
pengaktifan kembali dari tugas belajarpengaktifan kembali dari tugas belajar
(Kementerian bagi dosen DPK, SK rektor bagi dosen
yayasan)y y )

• Bagi yang lulus tugas belajar, telah diberi tugas
mengajar, dan telah aktif mengajar minimal 5 kali g j g j
tatap muka.



Tidak boleh mengikuti Serdos

• Dosen tetap yayasan yang memiliki status sebagai
guru dan telah mendapatkan sertifikat pendidikguru dan telah mendapatkan sertifikat pendidik
sebagai guru

• Dosen tetap yayasan yang memiliki status sebagai• Dosen tetap yayasan yang memiliki status sebagai
PNS atau pegawai tetap di lembaga lain

• Sedang menjalani hukuman administratifSedang menjalani hukuman administratif
• Dosen yang tidak lulus serdos 1 (satu) tahun

sebelumnyay



Yang baru dari Serdos 2015

• Dosen yang status tugas belajar dapat diikutkan
Serdos dengan dasar tugas belajar stara dengan 12 Serdos dengan dasar tugas belajar stara dengan 12 
sks (sebelumnya tidak boleh)

• Peserta yang tidak lulus  dapat mengikuti serdos• Peserta yang tidak lulus, dapat mengikuti serdos
setelah 1 tahun berikutnya (sebelumnya 2 tahun)

• Sertifikat AA/pekerti bisa diperhitungkan dalamSertifikat AA/pekerti bisa diperhitungkan dalam
penilaian sebagai pengganti tes TPA.



Tahapan Serdos

No Tahapan Pelaksana

1 Data D1 Dikti1 Data D1 Dikti

2 Validitas oleh Kopertis (PTU) – Data D2 Kopertis/PTN

3 Penetapan data D-3  (14 hari) Dikti

4 Pengesahan data D-4 (14 hari) Dikti

5 Pelaksanaan Serdos (12 hari)
Penyusunan portofolio oleh DYS

Kopertis/PTPS
- Penyusunan portofolio oleh DYS
- Tes TKDA dan TOEP

6 Pengumuman hasil Yudisium (7 hari) Dikti



Tahapan Serdos

No Tahapan Seleksi

1 Data D1 S2 Inpassing1 Data D1 S2, Inpassing

2 Validitas oleh Kopertis (PTU) – Data D2 Seleksi Syarat

3 Penetapan data D-3  (14 hari) Usulan Rektor

4 Pengesahan data D-4 (14 hari) Seleksi Nasional

5 Pelaksanaan Serdos (12 hari)
Penyusunan portofolio oleh DYS

Pengisian Portofolio 
Serdos- Penyusunan portofolio oleh DYS

- Tes TKDA dan TOEP
Serdos

6 Pengumuman hasil Yudisium (7 hari) Penilaian Portofolio



Kriteria Urutan Seleksi Serdos

Urutan prioritas serdos adalah:
1. Jabatan akademik (LK, L, AA)
2. Pendidikan terakhir (S3, S2)( , )
3. Masa kerja

Bagi dosen yayasan  masa kerja tertuang pada SK Bagi dosen yayasan, masa kerja tertuang pada SK 
inpassing



Tips PERSIAPAN SERDOS

1. Susun Curriculum Vitae (CV) sesuai format
- Siapkan scan ijasah
- Bukti pelatihan profesional (Pekerti, AA, dll)
- SK mengajar
- Bukti bahan ajar (buku ajar cetak/online-elearning/repository)j ( j g y)

- Riwayat penelitian (3-5 tahun terakhir)
- Bukti publikasi ilmiah (jurnal, poster – scan cover & Editor)p (j , p )

- Bukti konferensi, seminar, lokakarya, dll
- Bukti Pengabdian pada masyarakatg p y



- - Bukti peran dalam kegiatan kemahasiswaan
( t t bi bi PKM PMW l b dll)(surat tugas pembimbing PKM, PMW, lomba, dll)

- - Bukti penghargaan
B kti ktif d l i i f i- - Bukti aktif dalam organisasi profesi

2 P h ti j d l S d t J d l t t2. Perhatian jadwal Serdos serta Jadwal test 
TOEP & TKDA (plti.or.id)

3 Persiapkan foto (background merah/biru)3. Persiapkan foto (background merah/biru)
4. Fokus pada aspek dengan bobot nilai tinggi

Lak kan pemetaan aspek apa ang k rangLakukan pemetaan, aspek apa yang kurang, 
penuhi dari aspek lain





• Deskripsi diri dinyatakan LULUS jikap y j
nilai dari asesor > 4



Portofolio SerdosPortofolio Serdos
I t t f li S dInstrumen portofolio Serdos:
1. Penilaian Persepsional

Mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung, DYS

2.  Deskripsi dirip
Tridharma dari DYS didasarkan CV

3. Penilaian Konsistensi3. Penilaian Konsistensi
Penilaian persepsional dibandingkan deskripsi diri

4  Penilaian Gabungan4. Penilaian Gabungan
JAD, nilai persepsional, nilai TKBI, nilai TKDA dan/atau nilai
PEKERTI/AA.



Deskripsi Diri

Pengembangan 4 kompetensi (1) pedagogik, (2) 
profesional  (3) kepribadian dan (4) sosial dalam hal: profesional, (3) kepribadian dan (4) sosial dalam hal: 
A. Pengembangan kualitas pembelajaran
B Pengembangan keilmuan/keahlian (penelitian & B. Pengembangan keilmuan/keahlian (penelitian & 

publikasi)
C Pengabdian kepada masyarakatC. Pengabdian kepada masyarakat
D. Manajemen/pengelolaan institusi
E Peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaanE. Peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan
Tambahan:
Kemampuan bahasa inggris  TPA atau Pekerti/AA Kemampuan bahasa inggris, TPA atau Pekerti/AA 





Dukungan data untuk Deskripsi Diri

• Curriculum Vitae (CV)
• Bukti Publikasi karya ilmiah
• Sertifikat bahasa Inggris• Sertifikat bahasa Inggris
• Serfitikat TPA
• Sertitikat Pekerti/AA



Penilaian Konsistensi

• Konsistensi antara penilaian
Persepsional (mahasiswa, teman
sejawat, atasan langsung, dan DYS) j , g g, )
dengan nilai Deskripsi Diri





Nilai Gabungan

NAP  il i j b t k d ik & didikNAP : nilai jabatan akademik & pendidikan
NKP : nilai golongan (kepangkatan)
NPS : penilaian persepsionalNPS : penilaian persepsional
NBI  : nilai tes bahasa Inggris
NPA : nilai potensi akademik (bisa Pekerti/AA)

Lulus serdos jika NGB > 4



KRITERIA LULUS SERDOSKRITERIA LULUS SERDOS
1 P il i P i l1. Penilaian Persepsional

Mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung, DYS

2. Penilaian Deskripsi diri
nilai Tridharma dari DYS

3. Penilaian Konsistensi
penilaian persepsional dibandingkan deskripsi dirip p p g p

4. Penilaian Gabungan
PAK, nilai persepsional, nilai TKBI, nilai TKDA dan/atau nilaiPAK, nilai persepsional, nilai TKBI, nilai TKDA dan/atau nilai
PEKERTI/AA.

LULUS SERDOS jika KEEMPAT ASPEK LULUS 



Persiapkan sejak sekarang, yang 
belum memenuhi kriteria segera

tingkatkan aspek apa yang tingkatkan aspek apa yang 
kurang.. 

Terima KasihTerima Kasih


