
LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk
Sesuai dengan yang Saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh

tanggung jawab terhadap dosen yang disertifikasi (DYS). Informasi yang Saudara berikan
hanya akan dipergunakan dalam proses sertifikasi. Penilaian dilakukan terhadap aspek-

aspek dalam tabel berikut dengan cara memilihinterval penilaian pada kolom skor, dengan

skor 1 paling rendah dan skor 7 paling tinggi.

No. Aspek yang dinilai Skor

A. KompetensiPedagogik
1. Kesungguhan dalam mempersiapkan perkuliahan (silabus, rencana mutu

oerkuliahan. rencana oelaksanaan oerkuliahan)
1234567

2. Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan (memenuhi
iumlah tatao muka minimal dan oenuhi waktu tatap muka)

1234567
? Kesesuaian pengelolaan kelas dengan sasaran belajar L234567
4. Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik t234567
5. Penguasaan/pemakaian media dan teknologi pembelajaran t234567
6. Pemakaian multi modus penilaian prestasi belajar mahasiswa L234567
7. Objektivitas dalam penilaian terhadap mahasiswa t234567
8. Kemampuan membimbing mahasiswa L234567
9. Berpersepsi positif terhadap kemampuan mahasiswa t234567

Skor A

B, KompetensiProfesional
10. Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokoknya L234567
11. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan

denoan bidano/tooik lain
1234567

t2. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang keahlian yang diajarkan
denqan konteks kehiduoan

7234567

13. Penguasaan isu-isu (referensi) mutakhir dalam bidang yang diajarkan 1234567
14. Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (sharing) permasalahan

oembelaiaran vano dihadaoi denoan koleoa
t234567

15. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau
oenoembanoan/rekavasa/desain vano dilakukan dosen

t234567

16. Kemampuan mengikuti perkembangan Ipteks untuk pemutakhiran
oembelaiaran

r234567
'17 Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi 7234567

Skor B
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C. KompetensaKepribadian

18. Kewibawaan sebagai pribadi dosen L234567
19. Kearifan dalam mengambil keputusan L234567
20. Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku L234567
2t. Satunya kata dan tindakan 1234567
22. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi 1234567
23. Adil dalam memperlakukan sejawat, karyawan, dan mahasisara t234567

Skor C

D. Kompetensi Sosial

24. Kemampuan menyampaikan pendapat

25. Kemampuan menerima kiti( saran, dan pendapat orang lain t234567
26. Keluwesan bergaul di kalangan sejawat karyawan, dan mahasiswa 1234567
27. Keluwesan bergaul di kalangan masyarakat luas L234567
28. Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat L234567

Skor D

Skor Total

Atasan yang menilai,

(....................................)
NIP/NIK
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I.AMPIMN 4

INSTRUMEN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

Penilaian Persepsional Dosen Yang Diseftifikasi

IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang diusulkan

2. NIP/NIIVNRP

3. Perguruan llnggi Pengusul

4. Nomor Peserta

5. Rumpun/Bidang Ilmu Yang Disertifikasi

DIREKTORAT'ENDEML PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2015
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LEMBAR PENILAIAN

Petunjuk
Berilah penilaian secara jujur, objektlf, dan penuh tanggung jawab terhadap aktivitas yang

Saudara lakukan sebagai dosen. Informasi yang Saudara berikan hanya akan
dipergunakan dalam proses sertifikasi dosen. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek
dalam tabel berikut dengan cara memilihinterval penilaian pada kolom skor, dengan skor 1

paling rendah dan skor 7 paling tinggi.

No. Aspek yang dinilai Skor

A. KompetensiPedagogik

1. Kesungguhan dalam mempersiapkan perkuliahan t234s67
2. Keteraturan dan keteftiban penyelenggaraan perkuliahan t234s67
? Kemampuan mengelola kelas t234567
4. Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik L234567
5. Penguasaan media dan teknologi pembelajaran L234567
6. Kemampuan melaksanakan penilaian prestasi belajar mahasiswa t234567
7. Objektivitas dalam penilaian terhadap mahasiswa t234567
8. Kemampuan membimbing mahasiswa L234567
9. Persepsi positif terhadap kemampuan mahasiswa t234567

Skor A

B. Kompetensi Profesional

10. Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokok 1234567
11. Keluasan wawasan keilmuan 1234567
t2. Kemampuan menunjukkan keterkaitan antara bidang keahlian yang

diaiarkan denqan konteks kehiduDan
r234567

13. Penguasaan akan isu-isu dan akses referensi mutakhir dalam bidang yang
diaiarkan

1234567

14. Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (sharing) permasalahan

oembelaiaran yanq dihadapi denqan koleqa
t234567

15. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau
oenqembanoan/rekavasa/desai n vanq dilakukan dosen

r234567
16. Kemampuan mengikuti perkembangan Ipteks untuk pemutakhiran

oembelaiaran
t234567

t7. Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi t234567
Skor B
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C. KompetensiKepribadian

18. Kewibawaan sebagai pribadi dosen L234567
19. Kearifan dalam mengambil keputusan L234s67
20. Menjadi contoh dalam bercikap dan berperilaku r234567
21. Satunya kata dan tindakan r234567
22. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai sifuasi dan kondisi t234567
23. Adil dalam memperlakukan sejawat L234567

Skor C

D. Kompetensi Sosial

24. Kemampuan menyampaikan pendapat L234567
25. Kemampuan menerima kitik, saran, dan pendapat orang lain L234567
26. Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan mahasiswa r234567
27. Mudah bergaul di kalangan masyarakat L234567
28. Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat 1234567

Skor D

Skor Total

Dosen ybs,

(....................................)
NIP/NIK
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LAMPIMN 5

INSTRUMEI{ SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN

Deskripsi Diri

IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang diusulkan

2. NIP/NIIVNRP

3. Perguruan Tinggi Pengusul

4. Nomor Peserta

5. Rumpun/Bidang Ilmu Yang Diseftifikasi

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDTDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2015
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Lembar Deskripsi Diri

Pendahuluan

Lembar Deskripsi Diri merupakan salah satu instrumen yang digunakan da-lam proses

Sertifikasi Dosen Dalam Jabatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Portofolio Dosen'

Lembar Deskripsi Diri digunakan sebagai alat bagi dosen untuk menjelaskan keunggulan

utu, t"bunggiun pribaJi seorang doien atas prestasi dan/atau kontribusi yang telah

dilakukan iJam menlalankan karirnya sebagai dosen, khususnya terkait dengan

pelaksanaan Tridharma Perguruan nnggi.

Lembar Deskripsi Diri Dosen berkenaan dengan prestasi dan kontribusi dosen dalam 4

(empat) kompetensi,yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi

iosial, 
'dan 

liompetensl kepribadian. Berbagai aspek yang berkait dengan. keempat

kompetensi tersebut dinyatakan dalam bentuk kegiatan pengajaran/pembelajaran,

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, manajemen pendidikan, dan manajemen

kemahasiswaan.

Dosen diminta membuat esai untuk setiap kegiatan. Esai itu bisa sangat berbeda dari satu

dosen dengan dosen yang lain. Esai deskripsi diri yang dianggap layak mencakup uraian

karakteristik Nnerja piiUadi dosen, sekurang-kurangnya 150 kata. Kemudian, asesor akan

diminta melakukin 
'penilaian 

secara objektif terhadap informasi dalam esai tersebut,

menggunakan rubrik yang disediakan. Hasil penilaian akan diverifikasi asesor. oleh

seba-U- itu objektivitas dosin menilai diri sendiri sangat menentukan dan dapat menjadi

gambaran kejujuran profesional dosen.

Rubrlk atau Panduan Penilaian Lembar Deskripsi Diri dosen memberikan rambu-rambu

penilaian kualitas untuk setiap kegiatan yang dilakukan dosen berkenaan dengan

i<ompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, serta untuk seUap aspek yang

menggambar'kan [in-u.ju dot.n diri sisi kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

nar"Ui-rarU, penilaiah dibuat dalam bentuk "semantic differential' dengan satu (atau

iebih) deskriptor untuk setiap kegiatan atau aspek, dilengkapi dengan nilai interval dari

setiap aestrlptor. Deskiptor terdiri dari satu pasang kata sifat yang saling berlawanan

untui< mendeskripsikan sisi negatif atau positif dari sifat yang diterapkan. Nilai interval

terdiri dari 1-7 di mana l berarti nilai paling rendah dan 7 beradi nilai paling tinggi.
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Petunjuk Pengisian

Dalam perjalanan karir Saudara sebagai dosen, telah banyak hal Saudara lakukan dalam
melaksanakan Tridharma Perguruan nnggi. Lembar Deskripsi Diri Dosen digunakan
sebagai alat bagi dosen untuk menjelaskan keunggulan atau kebanggaan pribadi seorang
dosen atas prestasi dan/atau kontribusi yang telah dilakukan dalam menjalankan karirnya
sebagai dosen, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tlnggi.

Untuk setiap butir isian, deskripsikan diri Saudara secara tertulis sesuai dengan aspek
yang diminta dan cukup menjelaskan kinerja Saudara yang mencakup sekurang-
kurangnya 150 kata. Contoh berikut memberi gambaran isian terhadap aspek prestasi

kerja dalam beberapa tahun terakhir.

C,ontoh Deskripsa:

Komponen : Pengembangan Kuatitas Pembelajaran

Pernyataan Dosen :

Dari hasil evaluasi terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini, saya

mulai menyadari bahwa mahasiswa saya mengalami kesulitan dalam memahami substansi
perkuliahan yang saya berikan, ketika saya saiikan tanpa bantuan media visual. Saat itu

saya belum memahami teknologi media dan saya mulai mempelajarinya. Saya bersyukur
bahwa fasilitas kelas saat ini sudah jauh lebih baik, karena sebagian kelas sudah

ditengkapi dengan komputer dan projeKor LCD untuk memudahkan penyampaian materi

kepada mahasiswa. Secara bertahap saya mulai menerapkan pemakaian media visual

dalam perkuliahan, sehingga saya dapat memberi banyak ilustrasi dan melengkapi

presentasi perkuliahan dengan animasi untuk memperjelas konsep, bahan, materi, proses

terkait dengan bidang ilmu yang saya ajarkan. Ternyata kelas menjadi lebih bergairah dan

hidup, serta mahasiswa lebih memahami materi yang saya berikan. Implikasi dari

suasana pembelajaran itu, tampak dari prestasi mahasiswa yang meningkat jika dilihat

dari sebaran nilai ujian dan membaiknya kualitas tugas mahasiswa. Sekarang, semakin

banyak dosen di universitas saya yang mengikuti pendekatan pembelajaran seperti ini --
----- dst
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pqSKRIPSI prRr ppsEil

Deskipsikan dengan jelas apa saja yang telah Saudara lakukan yang dapat dianggap
sebagai pregasi dan/atau konlribusi bagi pelakanaan dan pengembangan Tridharma
Perguruan llnggi, yang berkenaan dengan hal-hal berikut. Deskripsi ini perlu dilengkapi
dengan contoh nyata yang Saudara alami/lakukan dalam kehidupan profesional sebagai
dosen.

A. Kualitas

A.1. Berikan contoh nyata semuausaha krcatif yang telah atau sedang Saudara lakukan
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan jelaskan dampaknya !

Deskripsi:

1. Usaha kreatif:

2. Dampak perubahan:

A,2. Berikan contoh nyata kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap
kritik yang Saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Deskripsi:

3. Kedisiplinan:

4, Keteladanan:

5. Keterbukaan terhadap kritik:

B. Keilmuan/ Keahlian

B.l. Sebutkanpublikasi karya-karya ilmiah/seni yang telah Saudara hasilkan dan

tunjukkan buKinya dengan cilra mengunggahnya.Bagaimana makna dan
kegunaannya dalam pengembangan keilmuan/keahlian.Jelaskan bila karya tersebut
memiliki nilai inovatif.

Deskripsi:

6. Publikasi karya ilmiah:
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7. Makna dan kegunaan:

8. Nilai inovatif:

8.2. Berikan contoh nyab konsistensi dan target kerja yang Saudara tunjukkan dalam

pengembangan keilmuan/keahlian.

Deskripsi:

9. Konsistensi:

10. Target kerja:

12. Dampak Perubahan:

c.1. Berikan contoh nyata penerapan ilmu/keahlian Saudara dalam berbagaikegiatan
pengabdian kepada masyarakaL Deskripsikan dampak perubahan

dandukungan masyarakat terhadap kegiatan tersebut !

Deskripsi:

11. Kegiatan PKM:

13. Dukungan Masyarakat:

C.2. Berikan contoh nyata kemampuan berkomunikasi dan kerjasama yang saudara

tunjukkan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Deskripsi:

14. Kemampuan berkomunikasi :

15. Kemampuan kerjasama:
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D. Institusi

D.1. Berikan contoh nyata kontribusi Saudara sebagai dosen, berupa pemikiranuntuk
meningkatkan kualitas manajemen/pengelolaan institusi (universitas, fakultas,
jurusan, laboratorium, manajemen sistem informasi akademik,
dll),implementasikegiatan, dan bagaimana dukungan institusiterhadap kegiatan
tersebut.

Deskripsi:

16. Implementasi kegiatan dari usulan/pemikiran:

17. Dukungan institusi:

D.2. Berikan contoh nyata kendali diri, tanggungiawab, dan keteguhan pada
prinsip yang Saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi
manajemen/pengelolaan institusi.

Deskripsi:

18. Kendali diri:

19. Tanggungjawab:

20. Keteguhan pada prinsip:

E. Kualitas Mahasiswa

E.1. Berikan contoh nyata peran Saudara sebagai dosen, baik berupa kegiatan maupun
pemikiran dalam meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa dan bagaimana

dukungan institusi dalam implementasinya.

Deskripsi:

21. Peran pada kegiatan mahasisvva:

22. Implementasi peran:
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E.2. Berikan contoh nyata interaksi yang Saudara tunjukkan dalam peningkatan kualitas
kegiatan mahasiswa dan manfaat kegiatan baik bagi mahasisua institusi
Saudara,maupun pihak lain yang terlibat.

Deskripsi:

23. tnteraksi dengan mahasiswa:

24. Manfaat kegiatan:

sEWtAClnANaOSElt'

Sala [asen yng mem|tnt fcsfuipsi ftri ini nenyatafoLn fiafrwa semtn !ar10 sa)a

[esfuipsifrgn atrafafi 6enar a1livitas saya [an saya saryup mcwrima sanfu;i apapun

termasu{ pengficntian tunjangan [an nengembafrfoLn yng su[afr [iterinn apafiifa

pemlataan ini [i6gmu[ian fiai teriu{pi tidaQfienar

Dosen Yang Disertlfikasi

Say su[afr memerifua fofienaran [es*gipi [ii ilri fan 6isa menletujui semua isinla

Mengesahkan,
Dekan/Di rektur/Ketua/-

T

(.

anda tangan dan cap

Mengetahui,
Ketua Jurusan lBagianl-
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LAMPIRAN DESKRIPSI DIRI:

CURRTCULUM VTTAE

NAMA LENGKAP

NOMOR PESERTA

PERGURUAN TINGGI
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Nama
Nomor Peserta
NIP/NIK
Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Status Perkawinan
Agama
Golongan / Pangkat
Jabatan Akademik :

Perguruan Tinggi
Alamat

Telp./Faks.
Alamat Rumah

Telp./Faks.
Alamat e.mail

:o Laki-laki o Perempuan
: o Kawin o Belum Kawin o Duda/Janda

Program Pendidikan(diploma, sarjana,
magister, spesialis, dan doktor)

Jenis Pelatihan( Dalarn/ Luar Negeri)
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A.Buku/Bab Buku/Jurnal
Tahun Judul PenerbiUJumal

*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga

B. Makalah/Poster
Tahun Judul Penyelenqqara

Judul Kegiatan

, Fak, Jurusan,Lab,studio,
Sistem lnformasi Akademik

Buku ll Peniloion Portololio 4l



Jenis/ Nama Organisasi

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Cuniculum Vitae ini adalah benar
dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia memperianggungjawabkannya.

Mengetahui
Dekan/Direktur/Ketua Jurusan

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap
(..................................................)

2015
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LAMPIMN 6

PEDOMAN PEMBERIAN SKOR

DESKRIPSI DIRI DOSEN

Pendahuluan

Lembar Deskripsi Diri Dosen merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam proses

Serdos Dalam Jabatan sebagal bagian tidak terpisahkan dari Portofolio Dosen.

Lembar Deskripsi Diri Dosen digunakan sebagai alat bagi dosen untuk menjelaskan keunggulan

atau kebanggaan pribadi seorang dosen atas prestasi dan atau kontribusi yang telah dilakukan

dalam menjalankan karirnya sebagai dosen, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan Tridharma

Perguruan Tinggi.

Lembar Deskripsi Diri Dosen berkenaan dengan prestasi dan kontribusi dosen dalam 4 (empat)

kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan

kompetensi kepribadian. Berbagai aspek yang berkait dengan keempat kompetensi tersebut
dinyatakan dalam bentuk kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

manajemen pendidikan, dan pengelolaan mahasiswa.

Pernyataan dosen untuk setiap kegiatan dilakukan dalam bentuk esai, sehingga akan sangat unik

dan berbeda dari satu dosen dengan dosen yang lain. Dalam upaya untuk meningkatkan

obiektivitas penilaian terhadap pernyataan dosen tersebut, disusunlah panduan penilaian lembar

deskripsi diri dosen ini.

Panduan Penilaian Lembar Deskripsi Diri dosen memberikan rambu-rambu penilaian kualitas

untuk setiap kegiatan yang dilakukan dosen berkenaan dengan kompetensl pedagogik,

kompetensl profesional, serta untuk setiap aspek yang menggambarkan kinerja dosen dari sisi

kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Rambu-rambu penilaian dibuat dalam bentuk

"semontic differentiof' dengan satu (atau lebih) deskriptor untuk setiap kegiatan atau aspek,

dilengkapi dengan nilai interval dari setiap deskriptor. Deskriptor terdiri dari satu pasang kata sifat
yang saling berlawanan untuk mendeskripsikan sisi negatif atau positif dari sifat yang diterapkan.

Nilai interval terdiri dari 1-7 di mana 1 berarti nilai paling rendah dan 7 berarti nilai paling tinggi.

Apabila esai DYS dalam satu butir isian tidak ada isi (kosong), maka Asesor cukup mencentang

pada butir K (Kosong). Jika esai deskripsi diri untuk suatu butir tertentu kurang dari 150 kata, skor

tidak dapat maksimal.
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Asesor diharapkan memberikan skor dengan memilih salah satu angka dari nilai interval yang

tersedia untuk setiap deskriptor.

Contoh Pemberian Skor terhadap Deskripsi yang dibuat Dosen:

Komponen : Pengembangan Kualitas Pembelajaran

Pernyataan Dosen :

Dari hasil evaluasi terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini, saya mulai
menyadari bahwa mahasiswa saya mengalami kesulitan dalam memahami substansi perkuliahan

yang saya berikan, ketika saya sajikan tanpa bantuan media visual. Saat itu saya belum
memahami teknologi media dan saya mulai mempelajarinya. Saya bersyukur bahwa fasilitas kelas

saat ini sudah jauh lebih baik, karena sebagian kelas sudah dilengkapi dengan komputer dan

projektor LCD untuk memudahkan penyampaian materi kepada mahasiswa. Secara bertahap saya

mulai menerapkan pemakaian media visual dalam perkuliahan, sehlngga saya dapat memberi

banyak ilustrasi dan melengkapi presentasi perkuliahan dengan animasi untuk memperjelas

konsep, bahan, materi, proses terkait dengan bidang ilmu yang saya ajarkan. Ternyata kelas

menjadi lebih bergairah dan hidup, serta mahasiswa lebih memahami materi yang saya berikan.

lmplikasi dari suasana pembelajaran itu, tampak dari prestasi mahasiswa yang meningkat jika

dilihat dari sebaran nilai ujian dan membaiknya kualitas tugas mahasiswa. Sekarang, semakin

banyak dosen di universitas saya yang mengikuti pendekatan pembelajaran seperti ini --------
dst

rendah

1. USAHA KREATIF

tinggi

Rendah Tinggi

Tidak melakukan usaha untuk
perubahan dan perbaikan dalam
berbagai aspek pelaksanaan
pembelaiaran.

Melakukan berbagai usaha untuk perubahan dan perbaikan

dalam berbagai aspek pelaksanaan pembela.iaran sehingga

memiliki beragam ide baru yang unik dan khas

buruk

2. DAMPAK PERUBAHAN

baik

Buruk Baik

Melakukan usaha namun tidak
berdampak pada kualitas pembelajaran,

namun tidak konstruktif

Melakukan berbagai perubahan dan besar dampaknya

terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan dan

mengembangkan kualitas pembelajaran, misalnya
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menggunakan metode pembelajaran baru, rnencoba beEgam
media, menyediakan bahan ajar baru, mengubah strategi
penilaian hasil belaiar mahasiswa yang bersifat sangat
konstruktif

Setelah skor terhadap semua deskriptor diperoleh, maka skor-skor ters€but diiumlahkan menjadi
satu untuk memperoleh nilai akhir (kuantitati0 dari Deskripsi Diri Dosen.
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RAMBU.RAMBU SKOR

A. Pengembangan Kualitas Pembelaiaran

A.1. Berikan contoh nyata semuausaha kreatif yang telah atau sedang Saudara lakukan untuk

meningkatkan kualitas pembelaiaran; dan jelaskan dampaknya !

1. USAHA KREATIF

renda h tinggi

2. DAMPAK PERUBAHAN

buruk baik

A. Pengembangan Kualitas Pembelajaran

tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajara n.
A.2.

Rendah Tinggi

Tidak mampu melihatdan melaksanakan
berbagai peluang untuk perubahan dan

perbaikan dalam berbagai aspek pelaksanaan

pembelajaran.

Mampu melihatdan melaksanakan berbagai peluang

untuk perubahan dan perbaikan dalam berbagai aspek

pelaksanaan pembelararan sehingga memiliki beragam

ide baru yang unik dan khas, misalnya menggunakan

metode pembelajaran baru, mencoba beragam media,

menyediakan bahan ajar baru, mengubah strategi
penilaian hasil belajar dll

Buruk Baik

Tidak menunjukkan perubahan yang nyata

dan konstruktif dalam upaya meningkatkan

dan mengembangkan kualitas pembelajaran.

Menuniukkan perubahan yang nyata dan konstruktif

dalam proses pembelajaran sehingga kualitas

pembelajaran meningkat, antara lain ditunjukkan dengan

aktivitas belajar mahasiswa meningkat, produktivitas

karya mahasiswa dalam kuliah meningkat, dan prestasi

belaiar meningkat
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3. DISIPLIN

tinggi

Rendah Tinggi

Kurang patuh dan taat pada aturan dan tata
tertib dalam bekerja sebagai dosen pada

berbagai situasi dan kondisi pelaksanaan
pembelaiaran

Patuh dan taat pada aturan dan tata tertib dalam
bekerja sebagai dosen pada berbagai situasi dan kondisi

pelaksanaan pembelajaran

4. KETELADANAN

tinggi

Rendah Tinggi

Tidak dapat dijadikan contoh yang baik dalam
bersikap dan berperilaku

Mampu meniadi contoh yang baik dalam bersikap dan

berperilaku bagi orang-orang di sekitarnya; menjadi

sumber inspirasi, tempat bertanya dan meminta nasihat

bagi masyarakat kampus

5. KETERBUKAAN TERHADAP KRITIK

tertutup

tertutup terbuka
Bersikap reaktifterhadap kritik, saran, dan

pendapat yang berbeda

Mampu menyikapi dan menghadapi kritik, saran, dan

pendapat orang lain yang berbeda dengan yang baik
dan sopan

B.

PengembanBan Keilmuan/Keahlian

8.1. Sebutkan produk karya-karya ilmiah (buku, artikel, paten, dll) yang telah Saudara hasilkan dan

pihak yang mempublikasikannya. Bagaimana makna dankegunaannya dalam pengembangan

keilmuan. Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai inovatif
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6. PUBLIKASI KARYA ILMIAH
rendah tinggi

Rendah Tincci
Hanya satu karya ilmiah yang dipublikaslkan pada
jurnal lokal tidak terakreditasi dalam lingkup
Perguruan Tinggi sendiri

Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal
internasional bereputasi.

Ketera n:

Publikasi Karya llmiah Kategori Bukti Fisik yang Diunegah

a. J urnal ilmiah
1. lnternasional
2. Nasionalterakreditasi
3. Tidak terakreditasi
4. Lokal

A

B

D

F

1. Cover/Dewan Redaksi/Editor
2. Naskah Lengkap/Artikel

b. Seminar
1. Disajikan

a. lnternasional
b. Nasional

c
D

1. Sertifikat
2. Naskah Lengkap/Artikel

3. Poster tingkat
a. lnternasional
b. Nasional

D

E

1. Sertifikat
2. Foto Poster

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) katesori c ditambah satu (1) kategori D

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

satu (1) kateRori D ditambah satu (1) kategori E

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

satu (1) katesori E ditambah satu (1) katesori F

5 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori E atau seku ra ng-ku ra ngnya mempunyai

dua (2) kategori F

2 Sekurans-kurangnva mempunyai satu (1) kateeori F

K Sama sekali tidak mempunyai publikasi karya ilmiah, tidak lulus
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Rancangan dan Karya Seni Monumental/Seni
Pertuniukkan/Karva Sastra dengan pengakuan

Kategori Bukti Fisik yang Diunggah

1. Tingkat lnternasional
2. Tingkat Nasional

3. Tingkat Regional/Propinsi
4. Tingkat Lokal/Kota
5. Tingkat Kelompok/Perguruan Tinggi

A
B

c
D

E

1. Pertunjukkan Tari/Drama/Pakeliran dan

sejenisnya: Video (media pandang

dengar)
2. Seni Lukis/ PatunB,/Kriya/Desain Grafis

dan sejenisnya: Foto sesuai aslinya

Skor Deskripsi

7 Sekurang-kurangnya mempunyai dua (2) kategori A atau sekuranS-kurangnya mempunyai dua
(2) katesori B ditambah satu (1) kateeori c

6 Sekurang-kurangnya mempunyai (1) kategori I atau sekurang-kurangnya mempunyai satu (1)

kateaori C, atau sekurang-kurangnya satu (1) A ditambah satu (1) kategori 0

5 Sekura ng-kurangnya mempunyai satu (1) kateSori B atau sekuranS-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 tidak lulus.

7. MAKNA DAN KEGUNAAN
positifnegatif

rendah

8. USAHA INOVATIF

tinggi

Negatif Positif

Tidak memberlkan kontribusi pada

pengembangan keilm ua n/kea h lia n

Memberikan kontribusi yang sangat besar dan

sienifika n pada penBembangan keilmua n/keahlian

Rendah Tinggi

Tidak menghasilkan tagasan baru bagi
pengembangan keilmuan/keahlian

Menghasilkan gagasan baru bagi pengembangan

keilmuan/keahlian
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B. Pengembangan Keilmuan/Keahlian

8,2, Berikan contoh nyata konsistensi dan target kerja yang Saudara tunjukkan dalam
pengembangan ke ilm u a n/kea h lia n.

9. KONSTSTENST

tinggirendah

Rendah Tinggi

Tidak menjaga kesesuaian antara latar belakang

keilmuan dengan kegiatan pengembangan

keilmuan yang dilakukan

Memiliki kemampuan untuk menjaga kesesuaian

antara latar belakang keilmuan dengan kegiatan
pengembangan keilmuan yang dilakukan

kabur

10. TARGET KER'A

jelas

Kabur Jelas

Tidak memiliki target kerja realistik untuk
dicapai dalam bekerja dan rentang waktu yanB

tidak tegas untuk mencapainya

Memilikitartet realistik untuk dicapai dalam bekerja

dan rentang waktu yang tegas untuk mencapainya

c. Pengabdian kepada Masyarakat

c.1. Berikan contoh nyata penerapan llmu/keahlian Saudara dalam kegiatan pengabdian kepada

masyarakat. Diskripsikan dukungan masyarakat dan dampak perubahan dari kegiatan tersebut

!

11. IMPLEMENTASI KEGIATAN

acak-acakan

acak-acakan efektif
lmplementasi kegiatan tidak terstruktur, tidak
t€rjadwal, dan sasaran tidak tercapai

lmplementasi kegiatan dilakukan secara terstruktur,
teriadwal, dan sasaran tercaPai
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12. PERUBAHAN

buruk baik

13. OUKUNGAN MASYARAKAT

ditolak

c. Pengabdian kepada Masyarakat

c.2. Berikan contoh nyata kemampuan komunikasi dan kerjasama yang Saudara tunjukkan dalam
pengabdian kepada masyarakat.

14. KEMAMPUAN KOMUNIKASI

rendah

Buruk Baik

Tidak membawa peJubahan positif yang nyata
dalam kehidupan kelomDok masvarakat

Membawa perubahan positif yang nyata dalam
kehidupan kelomook masvarakat

Ditolak Diterima
Melakukan perubahan namun tidak
memperoleh dukungan dari masyarakat luas

Melakukan perubahan/upaya/strategi baru untuk
peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan

memperoleh dukungan dari masyarakat luas

Rendah Tinggi

KuranB mampu menyampaikan dan
memahami dengan baik gagasan dan pesan
yang disampaikan secara verbal

Mampu menyampaikan dan memahami dengan baik
gagasan dan pesan yang disampaikan secara verbal
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15. KEMAMPUAN KER'ASAMA

renda h

ditolak

16. IMPLEMENTASI KEGIATAN

acak-acakan efektif

17. DUKUNGAN INSTITUSI

diterima

Rendah Tinggi

Tidak mampu bekerla sama dalam tim kerja
dan tidak mampu menempatkan diri sebagai
pimpinan maupun anggota tim kerja

Mampu bekerja sama dalam tim kerja dan mampu
menempatkan diri dengan baik sebagai pimpinan

maupun anRRota tim keria

D. Manajemen/PenBelolaan lnstitusi

D.1. Berikan contoh nyata kontribusi Saudara sebagai dosen, berupa pemikiran untuk
meningkatkan kualitas manajemen/pengelolaan institusi (universitas, fakultas, jurusan,

laboratorium, manajemen sistem informasi akademik, dll), implementasi kegiatan, dan

bagaimana dukunsan institusiterhadap kegiatan tersebut.

acak-acakan efektif
lmplementasi kegiatan tidak terstruktur, tidak
terjadwal, dan sasaran tidak tercapai

lmplementasi kegiatan dilakukan secara terstruktur,
teriadwal, dan sasaran tercapai

Ditolak Diterima

Memberikan kontribusi pemikiran dan kegiatan

untuk meningkatkan pengelolaan institusi,

namun tidakmendapatdukungan dari institusi.

Memberikan kontribusi pemikiran dan kegiatan

untuk meningkatkan pengelolaan institusi dan

mendapatdukungan dari institusi serta bermanfaat.
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D. Manajemen/Pengelolaan lnstitusi

D.2. Berikan contoh nyata kendali diri, tan8gungiawab, dan keteguhan pada prinsip yang
Saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi manajemen/ pengelolaan institusi.

lemah
18. KENDALI DIRI

kuat

19. TANGGUNG JAWAB

rendah

20. KETEGUHAN PADA PRINSIP

lemah

Lemah Kuat
Kurant mampu mengendalikan diri dalam
berbagai situasi dan kondisi

Mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi
dan kondisi yang menekan l" underpressure"l

Rendah Tinggi
Lalaidalam tugas dan kewajiban, serta tidak
peduli terhadap nama baik institusi

Menunaikan tugas dan kewajiban yang menjadi
beban dan pekerjaannya dengan baik dan benar,
serta mampu menjaga nama baik pribadi dan
institusi

Lemah Kuat

Mudah goyah, terbawa arus, dan dlpengaruhi
orang lain

Punya keyakinan yang kuat dan taat azas mengenai
prinsip peningkatan kualitas manajemen institusi dan

berfikiran positif dalam menerima masukan orang
lain
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E. Peningkatan Kualitas Kegiatan Mahasiswa

E.1. Berikan contoh nyata peran Saudara sebagai dosen, berupa kegiatan atau pemikiran dalam
meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan dan dukungan institusiterhadap
implementasinya.

pasif

21. PERAN

aktif

Pasif Aktif
Kurang berperan aktif dalam peningkatan
kualitas kegiatan kemahaslswaan.

Berperan aktif dalam peningkatan kualitas kegiatan
kemahasiswaan, baik dalam intra maupun ekstra
kurikuler.

22. IMPLEMENTASI KEG IATAN

ditolak didukung

Ditolak Didukung
Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan
yang baru, tetapi pelaksanaannya tidak
mendapat dukungan institusi

Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang

baru dan pelaksanaannyamendapat dukungan
institusi

E, Peningkatan Kualitas Kegiatan Mahasiswa

E.2. Berikan contoh nyata interaksiyang Saudara tunjukkan dalam peningkatan kualitas kegiatan

mahasiswa dan manfaat kegiatan baik bagi mahasiswa institusi Saudara, maupun plhak lain
yane terlibat.

Buku ll Peniloion Portofolio
54



pasif

23. INTERAKSI

aktif

24. MANFMT KEGIATAN

rendah

Copyright @ 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilarang mengkopi atau menggandakan sebagian atau keseluruhan isi dokumen tanpa

seizin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ISBN ......

Pasif Aktif
Tidak teriadi aksi timbal balik (interaksi)
antara dosen dengan mahasiswa

Terjadi aki timbal balik (interaksi) antara dosen
dengan mahasiswa

rendah Tinggi
Tidak atau kuranB bermanfaat bagi
mahasiswa, institusi atau pihak lain terkait

Sangat bermanfaat dan terukur bagi mahasiswa,

institusi atau pihak laln terkait
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