
i 

 

 
 

 

 

BUKU III 
 

PANDUAN CALON PESERTA  
SERDOS ONLINE PTKI 

TAHUN 2019 

 

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 



ii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copyright@2019, Kementerian Agama RI 

Dilarang mengkopi atau menggandakan sebagian  
atau keseluruhan isi dokumen tanpa seizin Kementerian Agama RI 



iii 

 

 
DAFTAR ISI 

 
DAFTAR ISI  iii 
   
BAB I  PANDUAN PESERTA SERDOS 

ONLINE 
1 

 A. Menu Isian Data Diri (Biodata) 

B. Menu Isian PAK 

C. Menu Penilaian Persepsional                          
 

2 
  3 

  4 

BAB II PANDUAN ATASAN CALON 
PESERTA SERDOS ONLINE 

 

 A. Menu Isian Data Diri (Biodata) 06 

 B. Menu Penilaian Persepsional 07 

   
BAB III PANDUAN TEMAN SEJAWAT 

CALON PESERTA SERDOS ONLINE 
 

 A. Menu Isian Data Diri (Biodata) 10 

 B. Menu Penilaian Persepsional 11 

   
BAB IV PANDUAN MAHASISWA CALON 

PESERTA SERDOS ONLINE 
 

 A. Menu Isian Data Diri (Biodata) 14 

 B. Menu Penilaian Persepsional 15 

 
BAB V PANDUAN PESERTA SERDOS 

ONLINE 
 

 1. Menu Isian CV (Curriculum Vitae) 
A. Riwayat Pendidikan 

B. Pelatihan Profesional 

C. Pengalaman Mengajar 

D. Produk Bahan Ajar 

E. Riwayat Penelitian 

F. Riwayat Karya Ilmiah 

 
 19 

 19 

 20 

 20 

 21 

 21 



iv 

 

G. Riwayat Pertemuan Ilmiah 

H. Riwayat Penghargaan 

I. Riwayat Pengabdian Masyarakat 

 22 

 22 

 23 

 2. Menu Pengisian Deskripsi Diri 

A. Deskripisi Diri Komponen A 

(Pengembangan Kualitas 

Pembelajaran) 

B. Deskripisi Diri Komponen B 

(Pengembangan Keilmuan) 

C. Deskripisi Diri Komponen C 

(Pengabdian Kepada Masyarakat) 

D. Deskripisi Diri Komponen D 

(Manajemen Pengelolaan Institusi) 

E. Deskripisi Diri Komponen E 

(Peningkatan Kualitas Kegiatan 

Mahasiswa) 

3. Upload Surat Pernyataan 
 

 
 

 24 

 

 25 

  

 26 

 

 26 

 

 27 

 

27 

 



1 

 

BAB I  

PANDUAN CALON PESERTA SERDOS ONLINE PTKI 

Sertifikasi dosen online dapat diakses pada alamat atau: 
http://serdos.diktis.id Begitu diakses melalui alamat di atas, maka akan tampil 
website dengan tampilan seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Calon peserta diharuskan login terlebih dahulu kedalam aplikasi mengunakan akun 
Userneme dan Password yang akan diberikan oleh Panitia penyelenggara 
sertifikasi dosen pada perguruan tinggi pengusul. Setelah login maka aplikasi akan 
menuju haaman utama yang memuat Jadwal terkait sertifikasi dosen dan Status dari 
calon peserta seperti yang bisa dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

http://serdos.diktis.id/
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Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Dosen Yang Diusulkan (DYU) 
sebagai Calon Peserta Sertifikasi Dosen pada 2019. Langkah-langkah tersebut adalah 
sebagai berikut: 
 
1. MENU ISIAN DATA DIRI (BIODATA) 

 
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses menu Data Diri yang 

terdapat pada sebelah kiri dari halaman aplikasi. Proses yang akan dilakukan adalah 
mengisi data diri sesuai dengan data calon peserta sertifikasi dosen 2019. Jika calon 
peserta tidak mengisi data diri terlebih dahulu maka tidak akan diperkenankan 
untuk beralih ke tahap selanjutnya. 

 

 

Untuk menyimpan perubahan data diri maka calon peserta perlu menekan tombol 
save changes. Langkah berikutnya adalah mengunggah foto calon peserta pada 
sub menu yang terdapat pada sebelah kanan dari laman aplikasi.  
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Untuk memilih foto silahkan tekan pada tombol Pilih Gambar. Kriteria foto yang 
hendak di unggah di atas adalah sebagai berikut: 

1. Pas foto berwarna terbaru; 
2. Jelas dan warna tidak pudar;  
3. Foto formal (seperti foto yang anda gunakan untuk dokumen negara lain, 

seperti ijazah, dll.); 
4. Latar belakang merah; 

Setelah selesai klik pada tombol simpan untuk menyimpan gambar. 

2. MENU ISIAN PAK 
 

Langkah kedua adalah mengisi SK Fungsional dan PAK (Penetapan Angka Kredit). 
Silahkan klik menu PAK. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai 
berikut: 

 Scan dokumen PAK dan SK Fungsional Dosen anda. Jika terdiri dari 2 (dua) 
lembar, jadikan jadikan 1 (satu) file. 

 Begitu PAK dan SK Fungsional siap dalam bentuk file, silahkan klik pada 
tombol choose file untuk upload berkas SK Fungsional dulu pada kolom di 
atas. Jika sudah selesai, silahkan klik pada choose file untuk upload berkas 
PAK pada kolom di bawahnya. 

 Setelah selesai mengunggah kedua file tersebut klik pada tombol simpan 
untuk menyimpan perubahan. 
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3. MENU PENILAIAN PERSEPSIONAL 
Langkah terakhir yang harus dilakukan oleh setiap calon peserta sertifikasi dosen 
adalah memberikan penilaian persepsional. Calon peserta dapat mengaksesnya 
melalui menu Penilaian Persepsional yang ada pada sebelah kiri dari laman 
aplikasi seperti pada gambar dibawah ini: 
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Pilih skor: 1 sampai dengan 7 pada setiap item. Pastikan jangan ada satupun item 
yang terlewat. 
Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan Klik Submit, jika anda telah 
selesai memasukkan data atau akan melakukan perbaikan pada data. 
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BAB II 

PANDUAN ATASAN CALON PESERTA SERDOS ONLINE 

Sertifikasi dosen online dapat diakses pada alamat atau: 
http://serdos.diktis.id Begitu diakses melalui alamat di atas, maka akan tampil 
laman website dengan tampilan seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Atasan dari Calon peserta diharuskan Login terlebih dahulu kedalam aplikasi 

mengunakan akun Userneme dan Password yang akan diberikan oleh Panitia 

penyelenggara sertifikasi dosen pada perguruan tinggi pengusul. Setelah Login 

maka aplikasi akan menuju halaman utama seperti yang bisa dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Atasan Calon Peserta 
Sertifikasi Dosen pada 2019. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1. MENU ISIAN DATA DIRI (BIODATA) 

 
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses menu Data Diri yang 

terdapat pada sebelah kiri dari halaman aplikasi. Proses yang akan dilakukan adalah 
mengisi data diri sesuai dengan data dari atasan calon peserta sertifikasi dosen 2019. 

http://serdos.diktis.id/


7 

 

Jika atasan calon peserta tidak mengisi data diri terlebih dahulu maka tidak akan 
diperkenankan untuk melakukan penilaian persepsional. 

 

Untuk menyimpan perubahan data diri maka calon peserta perlu menekan tombol 
save changes. Langkah berikutnya adalah mengunggah foto pada sub menu yang 
terdapat pada sebelah kanan dari laman aplikasi.  
 

 
Untuk memilih foto silahkan tekan pada tombol Pilih Gambar. Kriteria foto yang 
hendak di unggah di atas adalah sebagai berikut: 

a. Pas foto berwarna terbaru; 
b. Jelas dan warna tidak pudar;  
c. Foto formal (seperti foto yang anda gunakan untuk dokumen negara lain, 

seperti ijazah, dll.); 
Setelah selesai klik pada tombol simpan untuk menyimpan gambar. 

 

2. MENU PENILAIAN PERSEPSIONAL 
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh setiap Atasan dari calon peserta 
sertifikasi dosen adalah memberikan penilaian persepsional. Atasan Calon peserta 
dapat mengaksesnya melalui menu Penilaian Persepsional yang ada pada 
sebelah kiri dari laman aplikasi seperti pada gambar dibawah ini: 
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Pilih skor: 1 sampai dengan 7 pada setiap item. Pastikan jangan ada satupun item 
yang terlewat. Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan Klik Submit, 
jika anda telah selesai memasukkan data atau akan melakukan perbaikan pada data. 
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BAB III 

PANDUAN TEMAN SEJAWAT CALON PESERTA SERDOS ONLINE 

Sertifikasi dosen online dapat diakses pada alamat atau: 
http://serdos.diktis.id Begitu diakses melalui alamat di atas, maka akan tampil 
laman website dengan tampilan seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Teman sejawat dari Calon peserta diharuskan Login terlebih dahulu kedalam 

aplikasi mengunakan akun Userneme dan Password yang akan diberikan oleh 

Panitia penyelenggara sertifikasi dosen pada perguruan tinggi pengusul. Setelah 

Login maka aplikasi akan menuju halaman utama seperti yang bisa dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Teman sejawat Calon Peserta 

Sertifikasi Dosen pada 2019. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

 
1. MENU ISIAN DATA DIRI (BIODATA) 

 
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses menu Data Diri yang 

terdapat pada sebelah kiri dari halaman aplikasi. Proses yang akan dilakukan adalah 

http://serdos.diktis.id/
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mengisi data diri sesuai dengan data dari Teman sejawat calon peserta sertifikasi 
dosen 2019. Jika Teman sejawat calon peserta tidak mengisi data diri terlebih dahulu 
maka tidak akan diperkenankan untuk melakukan penilaian persepsional. 

 

Untuk menyimpan perubahan data diri maka calon peserta perlu menekan tombol 
save changes. Langkah berikutnya adalah mengunggah foto pada sub menu yang 
terdapat pada sebelah kanan dari laman aplikasi.  
 

 
Untuk memilih foto silahkan klik pada tombol Pilih Gambar. Kriteria foto yang 
hendak di unggah di atas adalah sebagai berikut: 

a. Pas foto berwarna terbaru; 
b. Jelas dan warna tidak pudar;  
c. Foto formal (seperti foto yang anda gunakan untuk dokumen negara lain, 

seperti ijazah, dll.); 
Setelah selesai klik pada tombol simpan untuk menyimpan gambar. 

 

2. MENU PENILAIAN PERSEPSIONAL 
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh setiap Teman sejawat dari calon 
peserta sertifikasi dosen adalah memberikan penilaian persepsional. Teman sejawat 
Calon peserta dapat mengaksesnya melalui menu Penilaian Persepsional yang 
ada pada sebelah kiri dari laman aplikasi seperti pada gambar dibawah ini: 
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Pilih skor: 1 sampai dengan 7 pada setiap item. Pastikan jangan ada satupun item 
yang terlewat. Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan Klik Submit, 
jika anda telah selesai memasukkan data atau akan melakukan perbaikan pada data. 
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BAB IV 

PANDUAN MAHASISWA CALON PESERTA SERDOS ONLINE 

Sertifikasi dosen online dapat diakses pada alamat atau: 
http://serdos.diktis.id Begitu diakses melalui alamat di atas, maka akan tampil 
laman website dengan tampilan seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Mahasiswa dari Calon peserta diharuskan Login terlebih dahulu kedalam aplikasi 

mengunakan akun Userneme dan Password yang akan diberikan oleh Panitia 

penyelenggara sertifikasi dosen pada perguruan tinggi pengusul. Setelah Login 

maka aplikasi akan menuju halaman utama seperti yang bisa dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Mahasiswa Calon Peserta 
Sertifikasi Dosen pada 2019. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1. MENU ISIAN DATA DIRI (BIODATA) 

 
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses menu Data Diri yang 

terdapat pada sebelah kiri dari halaman aplikasi. Proses yang akan dilakukan adalah 
mengisi data diri sesuai dengan data dari Mahasiswa Calon Peserta sertifikasi dosen 

http://serdos.diktis.id/
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2019. Jika Mahasiswa calon peserta tidak mengisi data diri terlebih dahulu maka 
tidak akan diperkenankan untuk melakukan penilaian persepsional. 

 

Untuk menyimpan perubahan data diri maka calon peserta perlu menekan tombol 
save changes. Langkah berikutnya adalah mengunggah foto pada sub menu yang 
terdapat pada sebelah kanan dari laman aplikasi.  
 

 
Untuk memilih foto silahkan tekan pada tombol Pilih Gambar. Kriteria foto yang 
hendak di unggah di atas adalah sebagai berikut: 

a. Pas foto berwarna terbaru; 
b. Jelas dan warna tidak pudar;  
c. Foto formal (seperti foto yang anda gunakan untuk dokumen negara lain, 

seperti ijazah, dll.); 
Setelah selesai klik pada tombol simpan untuk menyimpan gambar. 

 

2. MENU PENILAIAN PERSEPSIONAL 
Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh setiap Atasan dari calon peserta 
sertifikasi dosen adalah memberikan penilaian persepsional. Atasan Calon peserta 
dapat mengaksesnya melalui menu Penilaian Persepsional yang ada pada 
sebelah kiri dari laman aplikasi seperti pada gambar dibawah ini: 
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Pilih skor: 1 sampai dengan 7 pada setiap item. Pastikan jangan ada satupun item 
yang terlewat. Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan Klik Submit, 
jika anda telah selesai memasukkan data atau akan melakukan perbaikan pada data. 
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BAB V 

PANDUAN PESERTA SERDOS ONLINE 

Sertifikasi dosen online dapat diakses pada alamat atau: 
http://serdos.diktis.id Begitu diakses melalui alamat di atas, maka akan tampil 
laman website dengan tampilan seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Peserta diharuskan Login terlebih dahulu kedalam aplikasi mengunakan akun 

Userneme dan Password yang akan diberikan oleh Panitia penyelenggara 

sertifikasi dosen pada perguruan tinggi pengusul. Setelah Login maka aplikasi akan 

menuju halaman utama seperti yang bisa dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dosen yang telah lolos menjadi Peserta 
Sertifikasi Dosen pada 2019 adalah sebagai berikut: 
 

http://serdos.diktis.id/
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1. MENU ISIAN CV (CURRICULUM VITAE) 
 

Langkah berikutnya adalah mengisi informasi pribadi dari calon peserta sertifikasi 
dosen dengan mengakses menu CV. Maka akan muncul laman seperti gambar 
dibawah ini:  

 

Ada beberapa biodata pribadi yang perlu diisi antara lain: 

A. Riwayat Pendidikan 
Untuk menambah item baru, klik pada tombol NEW yang ada disebelah 
kanan layar aplikasi, maka akan muncul formulir isian seperti pada gambar 
dibawah ini: 
 

 
 
Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan pilih: 

 Klik Save, jika anda telah selesai memasukkan data atau akan 
melakukan perbaikan pada data; 

 Klik Cancel, jika anda salah memasukkan data atau ragu pada data 
yang anda masukkan. Kemudian mengulang isi data. Kemudian isi. 

 
B. Pelatihan professional 

Untuk menambah item baru, klik pada tombol NEW yang ada disebelah 
kanan layar aplikasi, maka akan muncul formulir isian seperti pada gambar 
dibawah ini: 
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Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan pilih: 

 Klik Save, jika anda telah selesai memasukkan data atau akan 
melakukan perbaikan pada data; 

 Klik Cancel, jika anda salah memasukkan data atau ragu pada data 
yang anda masukkan. Kemudian mengulang isi data. Kemudian isi. 

 
C. Pengalaman mengajar 

Untuk menambah item baru, klik pada tombol NEW yang ada disebelah 
kanan layar aplikasi, maka akan muncul formulir isian seperti pada gambar 
dibawah ini: 
 

 
 
Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan pilih: 

 Klik Save, jika anda telah selesai memasukkan data atau akan 
melakukan perbaikan pada data; 

 Klik Cancel, jika anda salah memasukkan data atau ragu pada data 
yang anda masukkan. Kemudian mengulang isi data. Kemudian isi. 

 
D. Produk Bahan ajar 

Untuk menambah item baru, klik pada tombol NEW yang ada disebelah 
kanan layar aplikasi, maka akan muncul formulir isian seperti pada gambar 
dibawah ini: 
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Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan pilih: 

 Klik Save, jika anda telah selesai memasukkan data atau akan 
melakukan perbaikan pada data; 

 Klik Cancel, jika anda salah memasukkan data atau ragu pada data 
yang anda masukkan. Kemudian mengulang isi data. Kemudian isi. 

 
E. Riwayat penelitian 

Untuk menambah item baru, klik pada tombol NEW yang ada disebelah 
kanan layar aplikasi, maka akan muncul formulir isian seperti pada gambar 
dibawah ini: 
 

 
 
Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan pilih: 

 Klik Save, jika anda telah selesai memasukkan data atau akan 
melakukan perbaikan pada data; 

 Klik Cancel, jika anda salah memasukkan data atau ragu pada data 
yang anda masukkan. Kemudian mengulang isi data. Kemudian isi. 

 
F. Riwayat karya ilmiah 

Untuk menambah item baru, klik pada tombol NEW yang ada disebelah 
kanan layar aplikasi, maka akan muncul formulir isian seperti pada gambar 
dibawah ini: 
 



22 

 

 
 
Yang dimaksud karya ilmiah adalah 

1. Artikel dalam jurnal; 
2. Buku; 
3. Makalah; 
4. Dll. 

 
Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan pilih: 

 Klik Save, jika anda telah selesai memasukkan data atau akan 
melakukan perbaikan pada data; 

 Klik Cancel, jika anda salah memasukkan data atau ragu pada data 
yang anda masukkan. Kemudian mengulang isi data. Kemudian isi. 

 
G. Riwayat pertemuan ilmiah 

Untuk menambah item baru, klik pada tombol NEW yang ada disebelah 
kanan layar aplikasi, maka akan muncul formulir isian seperti pada gambar 
dibawah ini: 
 

 
 
Yang dimaksud pertemuan ilmiah pada Gambar 13 di bawah ini adalah antara 
lain: 

1. Seminar; 
2. Simposium; 
3. Workshop; 
4. Dll. 

 
Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan pilih: 

 Klik Save, jika anda telah selesai memasukkan data atau akan 
melakukan perbaikan pada data; 
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 Klik Cancel, jika anda salah memasukkan data atau ragu pada data 
yang anda masukkan. Kemudian mengulang isi data. Kemudian isi. 

 
H. Riwayat penghargaan 

Untuk menambah item baru, klik pada tombol NEW yang ada disebelah 
kanan layar aplikasi, maka akan muncul formulir isian seperti pada gambar 
dibawah ini: 
 

 
Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan pilih: 

 Klik Save, jika anda telah selesai memasukkan data atau akan 
melakukan perbaikan pada data; 

 Klik Cancel, jika anda salah memasukkan data atau ragu pada data 
yang anda masukkan. Kemudian mengulang isi data. Kemudian isi. 

 
I. Riwayat pengabdian masyarakat 

Untuk menambah item baru, klik pada tombol NEW yang ada disebelah 
kanan layar aplikasi, maka akan muncul formulir isian seperti pada gambar 
dibawah ini: 
 

 
 
Jika telah diisi data di dalam kolom di atas, silahkan pilih: 
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 Klik Save, jika anda telah selesai memasukkan data atau akan 
melakukan perbaikan pada data; 

 Klik Cancel, jika anda salah memasukkan data atau ragu pada data 
yang anda masukkan. Kemudian mengulang isi data. Kemudian isi. 

 
Setiap data baru yang ditambahkan oleh calon peserta sertifikasi dosen akan dicatat 
dan ditampilkan langsung pada tabel dibawahnya. Terdapat tombol Action pada 
masing-masing baris data isian yang berguna untuk melakukan perubahan terhadap 
informasi yang telah diisikan seperti contoh pada gambar dibawah ini:  
 

 

 

2. Menu Pengisian Deskripsi Diri 
Proses berikutnya yang harus dilakukan oleh setiap peserta sertifikasi dosen 
tahun 2019 adalah melakukan Pengisian Deskripsi Diri. Yang harus 
diperhatikan oleh setiap peserta adalah pengisian setiap komponen harus terdiri 
dari minimal 150 kata. Apabila terdapat isian dari salah satu atau lebih dari 
komponen isian yang kurang dari 150 kata maka tidak akan dilakukan penilaian 
terhadap Deskripsi Diri dari peserta terkait. Untuk dapat melakukan pengisian 
Deskripsi Diri peserta dapat mengakses pada menu yang ada pada sebelah kiri 
dari laman aplikasi seperti pada gambar dibawah ini: 

 

 

A. Deskripisi Diri Komponen A (Pengembangan Kualitas 
Pembelajaran) 
Pada Deskripisi Diri Komponen A terdiri dari 5 poin yaitu:  

(1). Usaha Kreatif,  
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(2). Dampak Perubahan,  
(3). Disiplin,  
(4). Keteladanan dan poin ke  
(5). Keterbukaan Terhadap Kritik. 

 

 

Data isian akan secara otomatis tersimpan ketika peserta beralih melakukan 
pengisian dari setiap kolom ke kolom berikutnya tanpa harus melakukan klik 
pada tombol Submit.  

B. Deskripisi Diri Komponen B (Pengembangan Keilmuan) 
Pada Deskripsi Diri Komponen B terdiri dari 5 poin yaitu:  

(1). Produktivitas Ilmiah,  
(2). Makna dan Kegunaan,  
(3). Usaha Inovatif,  
(4). Konsistensi dan  
(5). Target Kerja.   
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Data isian akan secara otomatis tersimpan ketika peserta beralih melakukan 
pengisian dari setiap kolom ke kolom berikutnya tanpa harus melakukan klik 
pada tombol Submit.  

C. Deskripisi Diri Komponen C (Pengabdian Kepada Masyarakat) 
Pada Deskripsi Diri pada Komponen C terdiri dari 5 poin yaitu:  

(1).  Implementasi Kegiatan,  
(2). Perubahan,  
(3). Dukungan Masyarakat,  
(4). Kemampuan Komunikasi dan  
(5). Kemampuan Kerjasama. 

 

 

Data isian akan secara otomatis tersimpan ketika peserta beralih melakukan 
pengisian dari setiap kolom ke kolom berikutnya tanpa harus melakukan klik 
pada tombol Submit.  

D. Deskripisi Diri Komponen D (Manajemen Pengelolaan Institusi) 
Pada Deskripsi Diri pada Komponen D terdiri dari 5 poin yaitu:  

(1).  Implementasi Kegiatan,  
(2). Dukungan Institusi,  
(3). Kendali Diri,  
(4). Tanggung Jawab dan  
(5). Keteguhan pada Prinsip. 
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Data isian akan secara otomatis tersimpan ketika peserta beralih melakukan 
pengisian dari setiap kolom ke kolom berikutnya tanpa harus melakukan klik 
pada tombol Submit.  

E. Deskripisi Diri Komponen E (Peningkatan Kualitas Kegiatan 
Mahasiswa) 
Pada Deskripsi Diri pada Komponen E terdiri dari 4 poin yaitu:  

(1). Peran,  
(2). Implementasi Kegiatan,  
(3). Interaksi dan poin;   
(4). Manfaat Kegiatan. 

 

Data isian akan secara otomatis tersimpan ketika peserta beralih melakukan 
pengisian dari setiap kolom ke kolom berikutnya tanpa harus melakukan klik 
pada tombol Submit.  

3. Upload Surat Pernyataan 
Setiap peserta diwajibkan untuk meng-Upload Surat Pernyataan yang telah 
ditandatangani oleh peserta dan Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 
Untuk melakukan proses tersebut peserta dapat mengakses pada menu 
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Dokumen Surat Pernyataan yang ada pada menu sebelah kiri dari laman 
aplikasi.  
 

 

Perhatian: 

A. Masing-masing peserta harus mengambil surat pernyataan untuk diri 
sendiri dengan mengklik pada tombol Download Dokumen 
Pernyataan seperti pada gambar diatas.  

B. Dibubuhi materai 6000 pada sebelum ditanda-tangani peserta; 
C. Setelah ditanda-tangani pimpinan PT, dicap stempel resmi PT; 
D. Di scan dalam bentuk file; 
E. Klik Browse untuk memilih berkas yang akan di unggah, lalu klik Submit 

untuk meng upload surat pernyataan tersebut 


