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A. Mukadimah 

Klasterisasi perguruan tinggi merupakan upaya yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terhitung sejak tahun 2020, Ditjen Dikti 

Ristek resmi mengumumkan pelaksanaan klasterisasi perguruan tinggi. 

Klasterisasi sendiri adalah proses pemetaan kinerja perguruan tinggi di 

Indonesia yang dinaungi oleh Kemendikbud Ristek.  Klasterisasi akan 

membantu Ditjen Dikti untuk mengetahui seberapa besar kemampuan masing-

masing PT. Sehingga bisa membantu memberi pengarahan agar PT tersebut 

berkembang sesuai dengan kapasitas PT itu sendiri. Memasuki tahun 2022, 

klasterisasi dilakukan pada bulan Agustus 2022. Pada saat menjelang bulan 

Agustus, Ditjen Dikti rutin menghimbau seluruh dosen di PT untuk 

melakukan pembaharuan data di SINTA. Sebab akan dilakukan klasterisasi 

perguruan tinggi berbasis kinerja penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

SINTA ini melibatkan sistem-sistem eksternal yang saling terintegrasi 

diantaranya Publikasi dengan basis data Scopus, WoS (Web Of Science), 

Google Scholar (GS), dan Garba Rujukan Digital (Garuda), Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat dengan basis data Bima, data Akreditasi jurnal 

dengan basis data Arjuna, data Kekayaan Intelektual yang berbasis pada 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta data buku yang 

berdasarkan data pada Perpustakaan Nasional. Sistem informasi penelitian 

berbasis web menawarkan akses yang cepat, mudah, dan lengkap untuk 

mengukur kinerja peneliti (Author). Pengisian data Kinerja Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi (PT) dilakukan secara daring 

melalui update SINTA dengan alamat 

https://sinta.kemdikbud.go.id/Authorverification. Untuk memasuki dan mengisi 

data kinerja harus dilakukan oleh operator LPPM PT 

B. Nama Kegiatan 

“KINERJA PENELITIAN DAN PENGABDIAN TAHUN 2022”  

C. Tujuan dan Target Kegiatan  

Tujuan program Akreditasi Penelitian dan Pengabdian adalah : 

1. Tujuan Kegiatan 

https://sinta.kemdikbud.go.id/Authorverification


 3 

a. Memantau ketercapaian tujuan program penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Dosen 

b. Mewujudkan kualitas peringkat program penelitian dan pengabdian 

kepada Masyarakat di perguruan tinggi. 

 

2. Target Kegiatan 

Target kegiatan ini adalah : 

a. Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen terdokumentasikan. 

b. Pencapaian klasterisasi penelitian dan pengabdian UNISNU Jepara 

 

D. Jadwal Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan mulai bulan Juni s/d Agustus 2022 

E. Penyelenggara 

Program kinerja penelitian dan pengabdian ini diselenggarakan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama Jepara 

F. Peserta  

Sasaran program ini adalah : 

a. Dosen pelaksana pengabdian 

b. LPPM 

c. Biro 1 

d. Biro 3 

G. Konsep Kegiatan 

Penilaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dari 

hasil olahan data kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

diisikan secara secara daring (online). Pengisian dilakukan oleh Verifikator 

LPPM perguruan tinggi dengan memasukkan data penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan login melalui web Sinta dengan alamat : 

https://sinta.kemdikbud.go.id/Authorverification. Data dimaksud meliputi data 

pelaksana penelitian dan pengabdian dosen UNISNU Jepara, luaran yang 

dihasilkan (baik itu publikasi jurnal, prosiding, HKI maupun buku). Data yang 

telah dilaporkan secara daring selanjutnya akan diverifikasi validitasnya oleh 

Verifikator Pusat. 

https://sinta.kemdikbud.go.id/Authorverification
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Klasterisasi ini bukanlah pemeringkatan namun pengelompokan perguruan 

tinggi sesuai dengan level perkembangannya. tujuan utama dilakukannya 

klasterisasi perguruan tinggi adalah untuk menyediakan landasan bagi 

pengembangan kebijakan pembangunan, pembinaan perguruan tinggi, dan 

untuk mendorong perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitasnya dalam hal 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan 

H. Realisasi Kegiatan  

Disetiap tahunnya kemenristekdikti melakukan klasterisasi perguruan tinggi. 

Kegiatan akreditasi penelitian dan pengabdian merupakan salah satu instrumen 

penilaian kinerja perguruan tinggi. peran LPPM disini yaitu melakukan 

koordinasi dan pendataan terhadap kinerja penelitian dan pengabdian yang 

dilaksanakan oleh dosen Unisnu Jepara. Berikut hasil rekap pengisian data 

kinerja penelitian dan pengabdian Unisnu Jepara. Langkah yang dilakukan 

LPPM dalam mengisi atau menginput kinerja dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gb. 1 Proses Pengisian Kinerja Penelitian dan Pengabdian 

Proses pengisian kinerja dimulai sejak tanggal 17 Juli 2022 hingga 05 September 

2022. Dengan diterbitkannya surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

(Ditjen Dikti) nomor 0620/E5.5/AL.04/2022 tentang pemberitahuan untuk 

Pemutakhiran Data Pada SINTA langkah awal yang dilakukan oleh LPPM 

yakni rapat internal tim LPPM untuk menindaklanjuti surat tersebut. 

Kemudian dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa dalam rangak untuk 

meningkatkan klasterisasi PT maka dilakukan hal-hal atau lankah sebagai 

berikut : 
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Olah data hasil 
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Pendampingan 
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Input isian 

kinerja 
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pengabdian di 

excel 

Diseminasi 

Hasil Pengisian 
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Upload hasil 

isian kinerja 

penelitian dan 

pengabdian 
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1. Sosialisasi kepada Dosen 

Kegiatan sosialisasi kepada dosen langkah yang dilakukan oleh LPPM yaitu 

menerbitkan surat atau intruksi terkait dengan Pemberitahuan untuk 

Pemutakhiran Data pada SINTA melalui surat nomor 91/LPPM/VII/2022 

tertanggal 20 Juli 2022. Kemudian di tanggal 22 Juli ada kegiatan 

Sosialisasi tentang SINTA yang diselenggarakan oleh Ditjen DIkti. 

2. Rekap Laporan dan olah data hasil pengabdian 

Disetiap tahun LPPM mempunyai sebuah program penelitian dan 

pengabdian internal atau reguler untuk Dosen Unisnu Jepara. Setelah proses 

pelaksanaan dosen penerima hibah mengumpulkan laporan kepada LPPM. 

Dari hasil laporan yang terkumpul di LPPM kami melakukan oleh data 

sesuai dengan form isian yang diminta dari DItjen Dikti untuk upload 

kinerja penelitian dan pengabdian. Adapun format isian sebagaimana 

terlampir. 

3. Pendampingan Update Profil 

Setelah kita memberikan intruksi atau himbaun kepada dosen Unisnu Jepara 

untuk melakukan pemutakhiran data pada Sinta kami melakukan rekap hasil 

inputan dan ditemukan masih banyak sekalian data bapak/ibu dosen Unisnu 

Jepara yang belum melakukan updat profil sinta, adapun update profil 

meliputi penambahan ID WOS, ID Publon, ID Scopus, ID Garuda, Jabatan 

Fungsional, data penelitian, data pengabdian, publikasi baik 

(jurnal/prosiding, buku dan HKI). Kegiatan pendampingan upldate profil 

SINTA dilaksanakan sebagai berikut : 

Tabel 1. Jadwal Pendampingan Update Profil SINTA 

No Hari.Tanggal Fakultas Waktu Tempat 

1 Selasa, 16 

Agustus 2022 

Sains dan Teknologi 09.00 – 11.00 Gd. FST 

Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan 

13.00 – 15.00 Gd. FTIK 

2 

 

Kamis, 18 

Agustus 2022 

Ekonomi dan Bisnis 09.00 – 11.00 Gd. FEB 

Syariah dan Hukum, 

Dakwah dan 

Komunikasi, 

Pascasarjana 

13.00 – 15.00 Gd. 

Pascasarjana 
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4. Diseminasi Hasil Pengisian Kinerja Penelitian dan Pengabdian 

Dalam ranga untuk finalisasi hasil pengisian kinerja bidang penelitian dan  

pengabdian, LPPM Unisnu Jepara melaksanakan diseminasi hasil pengisian 

kinerja kepada para Pimpinan Unisnu Jepara yang dilaksanakan pada hari 

Kamis, 25 Agustus 2022 di Ruang Seminar Pascasarjana. Kegiatan dihadiri 

oleh seluruh pejabat struktural Unisnu Jepara mulai dari Rektor, Wakil 

Rektor 1, 2, 3, Ka. Biro 1, 2, 3, Dekan di Lingkungan Unisnu Jepara, dan 

Ka. Prodi di Lingkungan Unisnu Jepara.  

I. Realisasi Anggaran  

Biaya kegiatan pelaksanaan program akreditasi penelitian dan pengabdian 

dibebankan pada APBU Universitas TA.2021/2022 
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J. Foto Kronik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 1 Rapat Koordinasi Persiapan Akselerasi Update SINTA 
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Gb. 2 Sosialisasi dan Pendampingan Update Profil SINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb.3  Diseminasi Hasil Kinerja Penelitian dan Pengabdian 

 

K. Saran 

Untuk pelaksanaan kegiatan akreditasi penelitian dan pengabdian sudah berjalan 

dengan baik. Namun kedepan diharapkan semua unit dapat bersinergi untuk 

bersama-sama dalam melakukan pendaatan terkait dengan kebutuhan akreditasi 

penelitian dan pengabdian. Sehingga data yang terisi dapat lebih optimal. 



 9 

Kedepan diharapkan ada banyak program terkait dengan pendampingan 

publikasi. 

L. Penutup  

Demikian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan akreditasi Penelitian dan 

pengabdian Unisnu Jepara ini kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan 

terimakasih 

 

Jepara, 12 September 2022 

Koodinator Kegiatan 

Kepala LPPM Unisnu Jepara 

 

 

Ttd 

Dr. Sisno Riyoko, SE., MM. 


