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KISI-KISI BORANG KINERJA PENELITIAN 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

TAHUN 2020 

NO Aspek Sub Aspek Isian  Kriteria Lampiran PIC 

A SUMBERDAYA 1. Dosen Perguruan 
Tinggi 

Nama dan Nomor Induk Dosen 
Nasional (NIDN), Program Studi 
dimana dosen bekerja, Tingkat 
Pendidikan (S-1, S-2, S-3),  
Bidang Ilmu/Kepakaran dosen yang 
diisi menurut kriteria yang 
ditetapkan oleh Ditjen Dikti  
Jabatan Fungsional dosen, 
Status (status aktif/tidak aktif). 

Semua Dosen aktif dan tidak aktif 
tahun 2019 

Tidak Ada LPPM 

  2. Peneliti Asing nama lengkap dan gelar, jenis 
kelamin, institusi asal (Institusi asal 
diisi dengan nama lembaga, 
laboratorium, atau perguruan 
tinggi asal peneliti.) negara, 
pendidikan tertinggi, bidang 
kepakaran lama melaksanakan 
penelitian/tinggal di Indonesia. 

Semua Dosen dari Luar Negeri yang 
melaksanakan penelitian di UNS, 
baik secara mandiri maupun 
berkolaborasi dengan Dosen UNS 
pada tahun 2019 

Tidak Ada LPPM 

  3. Sumberdaya Staf 
Pendukung 

nama lengkap dan gelar, NIP/NIK, 
jenis kelamin, jabatan, unit kerja 
(Unit kerja menjelaskan 
fakultas/lembaga/UPT dimana 
teknisi/staf bertugas), tingkat 
pendidikan 
 

Semua staf tenaga kependidikan 
yang mendukung kegiatan penelitian 
tahun 2019 

Tidak Ada LPPM 

  4. Sumber Dana 
Ditlitabmas 

Melengkapi isian Bidang Penelitian 
dan Tujuan Sosial Ekonomi 

Semua skema hibah penelitian baik 
program mono tahun maupun multi 
tahun yang dilaksanakan pada tahun 
2019 

Tidak Ada LPPM 

  5. Sumber Dana Non 
DRPM 

NIDN Peneliti, judul penelitian,  
skema, tahun pelaksanaan,  
jenis penelitian (dasar, terapan, 

Semua skema penelitian dari dana 
internal perguruan tinggi, 
pemerintah, swasta/industri, 

berupa dokumen 
kontrak 
atau surat 

LPPM 
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NO Aspek Sub Aspek Isian  Kriteria Lampiran PIC 

dan eksperimental 
pengembangan), kategori dan 
bidang penelitian, tujuan sosial 
ekonomi, sumber dana 
(dalam/luar negeri),  
institusi sumber dana, jumlah 
dana. 

lembaga multilateral, lembaga 
nirlaba, atau sumber-sumber dana 
lainnya yang dilaksanakan pada 
tahun 2019. 

pelaksanaan 
penelitian yang 
dilengkapi dengan 
scan halaman 
cover dan 
pengesahan 
laporan akhir 
penelitian serta 
abstrak/ringkasan 
penelitian. 

  6. Kelembagaan 
Penelitian 

Nama Resmi; No SK Pendirian  
Alamat; Nomor Telp 
Nomor Faksimile; Surel (email) 
Alamat website (URL); Nomor SK 
RIP; Nama Ketua Lembaga (Nama 
lengkap, gelar, dan NIP/NIK) 
kelayakan ruang kantor Lembaga 
(ruang pimpinan, ruang 
administrasi, penyimpanan arsip, 
pertemuan dan seminar) 
Berkas SK Pendirian Lembaga dan 
SK RIP. 

Lembaga yang menangani 
pengelolaan penelitian di perguruan 
tinggi dapat berbentuk Lembaga 
Pengabdian (LPM), Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM), atau sejenisnya 

Dokumen SK 
Rencana Induk 
penelitian, SK 
Pendirian 
Lembaga. 

LPPM 

  7. Unit Fasilitas 
Penunjang Penelitian 

Nama Unit; nomor dan dokumen 
SK penetapan pendirian, 
status akreditasi atau tersertifikasi, 
fasilitas dan peralatan utama, 

Jenis Fasilitas Penunjang yaitu pusat 
studi/kajian; laboratorium, studio, 
lahan atau kebun percobaan, sentra 
HKI, inkubator hasil riset yang di 
dirikan/ dibentuk sampai dengan 
tahun 2019 dan masih aktif. 

Surat Keputusan 
Penetapan atau 
Pendirian unit 
bersangkutan; 
Data laboratorium 
perlu dilengkapi 
dengan status 
keberadaannya 
(sudah atau belum 
tersertifikasi/terak
reditasi) dan bukti 
akreditasi atau 

LPPM 
fakultas dan 
unit (UPT) 
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NO Aspek Sub Aspek Isian  Kriteria Lampiran PIC 

sertifikasi 

B MANAGEMEN 
PENELITIAN 

Penyelenggaraan 
Kegiatan Forum Ilmiah 
(Seminar / Lokakarya) 

nama kegiatan, unit pelaksana,  
mitra/sponsor, skala forum ilmiah 
(internasional, nasional, dan 
regional), waktu pelaksanaan,  
tempat pelaksanaan. 

Penyelenggaraan forum ilmiah 
adalah forum pertemuan ilmiah yang 
dilaksanakan oleh perguruan tinggi 
dalam bentuk seminar, lokakarya, 
konferensi, dan ekspose hasil-hasil 
penelitian, dalam tingkat 
internasional, nasional atau regional 
yang dilaksanakan pada tahun 2019 

Tidak Ada LPPM dan 
Fakultas 

  

Manajemen Penelitian 1. penjaminan mutu dan SDM 
2. Rekruitmen Reviewer Internal,  
3. Desk Evaluasi Proposal, 
4. Seminar Pembahasan Proposal,  
5. Penetapan Pemenang,  
6. Kontrak Penelitian,  
7. Monitoring dan Evaluasi 

(Monev) Internal,  
8. Seminar Hasil Penelitian 

Internal,  
9. Pelaporan Hasil Penelitian, 
10. Tindak Lanjut Hasil Penelitian 

(Jurnal, HKI, TTG),  
11. Kegiatan Pelatihan,  
12. Sistem Penghargaan /Reward. 

Manajemen Penelitian 
menggambarkan kemampuan 
lembaga untuk mengelola kegiatan 
penelitian 

Dokumen soft file 
pdf SOP 
Pelaksanaan tiap 
komponen 

LPPM 

C LUARAN 
PENELITIAN 

1. Publikasi di Jurnal meliputi data tahun publikasi, jenis 
publikasi (internasional, nasional 
terakreditasi, dan nasional tidak 
terakreditasi), judul publikasi, 
nama jurnal, ISSN jurnal, URL 
jurnal, volume jurnal, nomor jurnal, 
halaman artikel, dosen sebagai 
penulis (NIDN, nama dosen, 
program studi), penulis Non dosen 
(nama dan institusi) 

Jenis luaran berupa publikasi hasil 
penelitian meliputi artikel dalam 
jurnal (internasional, nasional, atau 
lokal) yang di terbitkan pada tahun 
2019. 
 

Softcopy naskah 
artikel dalam 
format PDF 
diunggah dalam 
bentuk full text 
atau minimal 
halaman pertama. 
 

LPPM dan 
Fakultas 
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2. Buku Ajar tahun terbit, NIDN, 
nama dosen penulis, program 
studi, judul buku, ISBN, jumlah 
halaman, penerbit. 
 

Semu Buku Ajar hasil penelitian yang 
di terbitkan pada tahun 2019. 

Tidak ada LPPM dan 
Fakultas 

  

3. Pemakalah Forum 
Ilmiah 

Tingkat Forum Ilmiah 
(internasional, nasional, dan 
regional), NIDN, nama dosen,  
program studi, judul makalah,  
nama forum, institusi 
penyelenggara, waktu 
pelaksanaan, tempat pelaksanaan, 
status pemakalah (sebagai 
invited/keynote speaker atau 
pemakalah biasa). 

Semua pemakalah dalam kegiatan 
seminar/lokakarya baik 
internasional, nasional dan regional 
yang dilaksanakan pada tahun 2019. 

Softcopy makalah 
dalam format PDF 
disampaikan dalam 
bentuk full text 
atau minimal 
halaman pertama. 

LPPM dan 
Fakultas 

  

4. Hak Kekayaan 
Intelektual 

data tahun pelaksanaan, data 
dosen sebagai pengusul HKI (NIDN, 
nama, dan program studi), judul 
HKI, jenis HKI (paten, paten 
sederhana, hak cipta, merek 
dagang, rahasia dagang, rahasia 
produk industri, indikasi geografis, 
perlindungan varietas tanaman, 
dan perlindungan topografi sirkuit 
terpadu), nomor pendaftaran, 
status (terdaftar atau granted), 
nomor HKI 

Semua HKI hasil dari penelitian yang 
diperoleh pada tahun 2019. 

softcopy format 
pdf dokumen 
sertifikat HKI 

LPPM dan 
Fakultas 

  

5. Luaran Iptek Lainnya data tahun pelaksanaan, dosen 
sebagai pelaksana (NIDN, 
nama, dan program studi), judul 
luaran, jenis luaran (Teknologi 
Tepat Guna, Model/Prototype, 
Desain/Karya Seni, Rekayasa 
Sosial), deskripsi singkat luaran 

luaran berupa TTG, model, 
prototipe/purwarupa, karya 
desain/seni/kriya/bangunan dan 
arsitektur, dan rekayasa sosial yang 
dimiliki perguruan tinggi yang 
merupakan hasil penelitian tahun 
2019. 

unggah dokumen 
terkait luaran 

LPPM dan 
Fakultas 
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D REVENUE 
GENERATING 

1. Non Penelitian/ 
Kontrak Kerja 

data nama unit pelaksana, Nama 
kegiatan, institusi mitra, 
nomor dan berkas kontrak,  
nilai kontrak (dalam Rupiah) 
merupakan parameter yang 
penting dan harus diisi.  
 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Pusat Studi/ Pusat 
Kajian/Laboratorium yang berasal 
dari kegiatan non-penelitian atau 
oleh unit bisnis hasil riset pada tahun 
2019. 

Softcopy halaman 
depan yang 
mencantumkan 
nomor kontrak 
dalam format PDF 
(hasil scan) 

LPPM dan 
BPU 

  2. Unit Bisnis Hasil Riset 

nama unit  bisnis, SK dan dokumen 
pendirian, Lingkup kegiatan 
Mitra, Pendapatan kotor pada 
tahun kegiatan. 
 

Semua unit bisnis yang di kelola oleh 
perguruan tinggi yang menghasilkan 
income generating pada tahun 2019. 

softcopy 
dokumen SK 
Pendirian unit 
bisnis. 

LPPM dan 
BPU 
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KISI-KISI BORANG KINERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

TAHUN 2020 

NO Aspek Sub Aspek Isian  Kriteria Bukti Dukung PIC 

A SUMBERDAYA 1. Pengabdian Dana 
DRPM 

nama pelaksana (ketua dan 
anggota), skema pengabdian, judul 
kegiatan pengabdian, tujuan sosial 
ekonomi, dan jumlah dana kegiatan 

Semua skema hibah pengabdian 
kepada masyarakat baik program 
mono tahun maupun multi tahun 
Yang dilaksanakan pada tahun 
2019 

Tidak Ada LPPM 

  2. Pengabdian Dana 
Non DRPM 

nama pelaksana pengabdian, NIDN, 
judul kegiatan pengabdian,  tahun 
pelaksanaan, tujuan sosial ekonomi, 
sumber dana (dalam/luar negeri), 
institusi sumber dana, 
dan jumlah dana 

Semua skema kegiatan 
pengabdian baik sumber dana 
internal perguruan tinggi, 
pemerintah, swasta/industri, 
lembaga multilateral, lembaga 
nirlaba, atau sumber-sumber 
dana lainnya yang dilaksanakan 
pada tahun 2019. 

berupa dokumen kontrak 
atau surat pelaksanaan 
pengabdian yang 
dilengkapi dengan scan 
halaman cover dan 
pengesahan laporan akhir 
pengabdian kepada 
masyarakat dan abstrak 

LPPM dan 
Fakultas 

  3. Unit Usaha 
Kampus 

Nama, Bidang Usaha, Pengurus Unit 
Usaha, dan unggah Dokumen 
Pendukung 

- Unit usaha berbasis pengabdian 
kepada masyarakat yang di 
didirikan atau dibentuk sampai 
dengan tahun 2019 dan masih 
aktif. 

- Dosen sebagai pengelola unit 
usaha 

SK mengenai Unit Usaha 
Kampus yang disahkan oleh 
Pimpinan Perguruan Tinggi, 
Bentuk unit usaha 
tersebut dapat berupa unit 
Laboratorium yang 
melakukan layanan 
kepada masyarakat 
dan/atau dosen yang 
memanfaatkan lab untuk 
kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat 

LPPM dan 
Fakultas 

  4. Kelembagaan 
Pengabdian 

Lembaga pengabdian Lembaga yang menangani 
pengelolaan pengabdian kepada 
masyarakat di perguruan tinggi 
dapat berbentuk Lembaga 
Pengabdian (LPM), Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian 

SK Penetapan Pendirian & 
Kelayakan Ruang Kantor 

LPPM 
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NO Aspek Sub Aspek Isian  Kriteria Bukti Dukung PIC 

Masyarakat (LPPM), atau 
sejenisnya 

  5. Unit Fasilitas 
Penunjang 

Jenis Fasilitas Penunjang : 
- pusat studi/kajian,  
- laboratorium,  
- studio,  
- lahan atau kebun percobaan 
- sentra HKI, 
- inkubator hasil riset 
- Bengkel/Workshop 
- Gedung Pertunjukan/Teater 
- Showroom/R. Display/R. Pamer 
- Ruang Penyimpanan/Gudang/ 

Storage 

Unit yang menunjang pengabdian 
kepada masyarakat pada tahun 
2019 

Surat Keputusan 
Penetapan atau Pendirian 
unit bersangkutan (apabila 
unit penunjang tersebut 
belum di SK kan maka 
dapat dilakukan 
permintaan untuk 
pemberian SK dari Rektor) 

LPPM dan 
Fakultas 

B MANAGEMEN 
PENGABDIAN 

Proses dan 
Pengelolaan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

1) kegiatan pelatihan dan atau klinik 
proposal, 2) prosedur rekrutmen 
reviewer internal, 3) prosedur 
evaluasi proposal, 4) prosedur 
seminar pembahasan proposal, 5) 
prosedur penetapan pemenang, 6) 
proses kontrak pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat, 7) 
proses 
monitoring dan evaluasi internal, 8) 
proses pelaporan hasil pengabdian 
kepada masyarakat, 
9) kegiatan seminar/pameran hasil 
pengabdian kepada masyarakat, 10) 
proses penjaminan 
mutu, 11) tindak lanjut hasil 
pengabdian kepada masyarakat, dan 
12) sistem penghargaan 
(reward dan punishment). 

Manajemen Pengabdian 
menggambarkan kemampuan 
lembaga untuk mengelola 
kegiatan pengabdian 

Dokumen soft file pdf SOP 
Pelaksanaan tiap 
komponen 

LPPM 

C LUARAN 1. Publikasi di meliputi data tahun publikasi, jenis Jenis luaran berupa publikasi hasil softcopy artikel dalam LPPM 
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NO Aspek Sub Aspek Isian  Kriteria Bukti Dukung PIC 

Jurnal publikasi (internasional, nasional 
terakreditasi, dan nasional tidak 
terakreditasi), judul publikasi, nama 
jurnal, ISSN jurnal, URL jurnal, 
volume jurnal, nomor jurnal, 
halaman artikel, dosen sebagai 
penulis (NIDN, nama dosen, program 
studi), penulis Non dosen (nama dan 
institusi) 

pengabdian kepada masyarakat 
meliputi artikel dalam jurnal  
(internasional, nasional, atau 
lokal) yang di terbitkan pada 
tahun 2019. 
 

format PDF disampaikan 
dalam bentuk full text atau 
minimal halaman pertama, 
atau URL penerbit 

  

2. Publikasi di 
Media Massa 

data Tahun Publikasi, Tanggal 
Publikasi, Judul, Nama 
Media (Koran, Majalah, Tabloid, 
Radio, Telivisi dan Media Online), 
Nama Media Volume, 
Nomor, Halaman, URL, Personil 

tulisan/berita dalam media masa 
(koran, majalah, tabloid, 
TV, atau media online), dan 
makalah yang disajikan dalam 
forum ilmiah/seminar 
(internasional, nasional, atau 
regional) yang di terbitkan pada 
tahun 2019. 

- soft copy jurnal, koran, 
majalah, tabloid, volume, 
nomor dan halaman, 
tanggal publikasi/tayang, 
dan URL media on-line. 

- Publikasi pada TV 
dilengkapi dengan 
naskah dokumentasi 
tayangan TV disampaikan 
dalam bentuk video 

- LPPM 
(DI dan 
UP 
KKN) 

  

3. Pemakalah di 
Forum Ilmiah 

data tahun pelaksanaan, tingkat 
forum ilmiah (internasional, 
nasional, dan regional), NIDN dosen 
sebagai pemakalah, nama dosen, 
program studi, judul makalah, nama 
forum, institusi penyelenggara, 
waktu pelaksanaan, tempat 
pelaksanaan, status sebagai 
pemakalah (pemakalah biasa atau 
invited/keynote speaker) 

pemakalah di tingkat 
internasional, nasional dan 
regional pada tahun 2019. 

Softcopy makalah dalam 
format PDF disampaikan 
dalam bentuk full text atau 
minimal 
halaman pertama atau URL 
prosiding forum ilmiah dan 
ISBN 

LPPM dan 
Fakultas 

  

4. Hak Kekayaan 
Intelektual 

data tahun pelaksanaan, data dosen 
sebagai pengusul HKI (NIDN, nama, 
dan program studi), judul HKI, jenis 
HKI (paten, paten 
sederhana, hak cipta, merek dagang, 

HKI yang telah dimiliki perguruan 
tinggi dan berhasil diterapkan di 
masyarakat dikelompokkan 
sebagai 
bagian kinerja pengabdian 

softcopy format pdf 
dokumen 
sertifikat HKI 

LPPM dan 
Fakultas 
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NO Aspek Sub Aspek Isian  Kriteria Bukti Dukung PIC 

rahasia dagang, rahasia produk 
industri, indikasi geografis, 
perlindungan varietas tanaman, dan 
perlindungan topografi sirkuit 
terpadu), nomor pendaftaran, status 
(terdaftar atau granted), nomor HKI 

kepada masyarakat pada aspek 
sumber daya iptek. paten, paten 
sederhana, perlindungan varietas 
tanaman, hak cipta, merk dagang, 
rahasia dagang, desain produk 
industri, indikasi geografis, 
perlindungan desain tata letak 
sirkuit terpadu pada tahun 2019. 

  

5. Luaran Iptek 
Lainnya 

data tahun pelaksanaan, dosen 
sebagai pelaksana (NIDN, 
nama, dan program studi), judul 
luaran, jenis luaran (model, prototip, 
desain, karya seni, 
rekayasa sosial, dan teknologi tepat 
guna), deskripsi singkat luaran 

luaran berupa TTG, model, 
prototipe/purwarupa, karya 
desain/seni/kriya/bangunan dan 
arsitektur, dan rekayasa sosial 
yang dimiliki perguruan tinggi dan 
sudah berhasil diterapkan pada 
tahun 2019. 

unggah dokumen 
terkait luaran 

LPPM 

  

6. Produk 
Terstandarisasi 

data tahun perolehan, dosen sebagai 
pelaksana (NIDN, nama, dan 
program studi), nama produk, 
lembaga pemberi standarisasi 

Semua produk terstandarisasi 
dari hasil kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat tahun 2019 

Sertifikat produk 
terstandarisasi 

LPPM  

  

7. Produk 
Tersertifikasi 

data tahun perolehan, dosen sebagai 
pelaksana (NIDN, nama, dan 
program studi), nama produk, 
lembaga sertifikasi, nomor sertifikat 
 

Semua produk tersertifikasi dari 
hasil kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat tahun 2019 

Sertifikat produk 
tersertifikasi 

LPPM, 
Fakultas 
dan atau 
Lab Pusat 
MIPA 

  

8. Mitra Berbadan 
Hukum 

nama dosen, NIDN, judul kegiatan, 
nama mitra/CSR/pemda/industri, 
alamat, contact person, dan nilai 
tambah akibat kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat,  
data Nama Mitra, Bidang Usaha, 
Lembaga Pemberi Status badan 
hukum, No. Badan Hukum 

mitra baik yang non produktif 
maupun yang produktif 
IRT/UMKM), mitra 
CSR/pemda/industri (UKM), mitra 
produksinya meningkat, mitra 
yang kualitas produknya 
meningkat, mitra yang berhasil 
melakukan ekspor atau 
pemasaran antar pulau, mitra 
yang menghasilkan usahawan 

Sertifikat Berbadan Hukum 
Mitra. 

LPPM  
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muda, mitra yang omsetnya 
meningkat, mitra yang tenaga 
kerjanya meningkat, dan mitra 
yang kemampuan manajemennya 
meningkat dan berhasil 
mendapatkan legalitas badan 
hukum di tahun 2019. 

  

9. Buku nama dosen, NIDN, program studi, 
judul buku, nomor ISBN, nama 
penerbit, tahun terbit, edisi cetakan, 
dan jumlah halaman 

buku ajar, buku teks, modul, 
panduan praktis yang ber-ISBN. 
Juga bisa berupa buku profil 
daerah, profil usaha, katalog 
kegiatan seni, katalog karya seni, 
novel, kumpulan puisi atau 
cerpen ber-ISBN 

Soft file cover, halaman 
isbn, daftar isi, daftar 
pustaka. 

LPPM 

D 
REVENUE 
GENERATING 

1. Unit Bisnis 

data nama unit bisnis,  
bidang usaha (berbasis produk atau 
jasa), nama dan NIDN pengelola unit 
bisnis, dan nilai revenue per tahun 
(dalam rupiah). 

Revenue Generating dari kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat 
dapat dilaksanakan oleh para 
dosen melalui pusat studi/pusat 
kajian/ kelompok dosen, 
laboratorium, dan unit lainnya 
sehingga akan terbentuk “unit 
bisnis” pada tahun 2019. 

softcopy pdf akta 
pendirian atau SK 
pendirian, 

LPPM, 
Fakultas, 
BPU 

  2. Royalti 
nama royalty, nama pemilik royalty, 
dan nilai royalty per tahun (dalam 
rupiah). 

 softcopy 
dokumen royalty, 

LPPM, 
Fakultas, 
BPU 
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