
Panduan Pengisian  
Tri Dharma Perguruan Tinggi 
sipp.unnes.ac.id

LP2M UNNES 2016 �1



Salah satu indikator kinerja Dosen di lihat dari kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
menghasilkan berbagai macam luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Untuk itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Negeri Semarang melalui SIPP (Sistem Informasi Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat) telah mengembangkan fitur sistem yang 
memudahkan Dosen untuk mengunggah luaran hasil penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. Berikut adalah proses mengisi dan mengunggah luaran hasil 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen

1. Silahkan membuka browser dan ketik sipp.unnes.ac.id

!
2. Setelah itu masukkan username dan password SIKADU anda, kemudian klik “Sign 

in”

!
3. Apabila login berhasil, akan muncul tampilan beranda SIPP

!
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4. Pada bagian “Main Navigation” panel sebelah kiri, klik menu “Tri Dharma”

!
5. Ada 2 Submenu dari “Tri Dharma” yaitu “Input Tri Dharma” dan “Daftar Kegiatan”

1. Input Tri Dharma adalah menu yang digunakan untuk mengisi data-data 
luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2. Daftar Kegiatan adalah menu yang digunakan untuk melihat luaran-luaran 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah di isi dan status 
validasinya

6. Klik “Input Tri Dharma” untuk memasukkan data luaran

!
7. Pilih Kategori Kegiatan. Kategori Kegiatan sudah disesuaikan dengan Penilaian Angka 

Kredit (PAK) Dosen UNNES

!
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8. Ada 3 kategori Kegiatan Tri Dharma yang disesuaikan dengan Dharma Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Bidang Pengajaran
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian 

9. Masing-masing kategori memiliki isian yang harus dipilih ketika akan memasukkan 
data luaran

10. Pilih salah satu isian, kemudian klik “Tambah Kegiatan Baru”. Contoh untuk Publikasi 
Jurnal.

!
11. Isi semua form dan pilih dokumen pendukung untuk di unggah.

!
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12. ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan pada saat mengunggah dokumen 
pendukung

!
1. Ukuran dokumen maksimal adalah 2 Megabytes
2. Ekstensi dokumen adalah *.pdf
3. Dokumen yang disertakan adalah hasil Scanning, atau file asli dari Kegiatan 

tersebut
4. Mohon tidak mengunggah dokumen hasil dari foto Ponsel, Kamera atau 

sejenisnya
5. Untuk Kegiatan  Seminar, dokumen yang diunggah adalah Prosiding (Halaman 

Cover, halaman daftar isi yang memuat nama penulis, Halaman pertama artikel 
yang di seminarkan). Mohon tidak mengunggah sertifikat, karena didalam 
sertifikat tidak menyertakan judul artikel yang di seminarkan.

6. Untuk Publikasi Jurnal, dokumen yang diunggah adalah file asli hasil unduhan 
dari laman jurnal atau hasil scanning halaman judul, halaman pertama dan 
akhir artikel.

7. Untuk Luaran Buku, dokumen yang diunggah adalah Halaman cover halaman 
yang memuat identitas Buku tersebut.

13. Setelah semua data di isi beserta dokumen pendukungnya, klik “Simpan”
14. Untuk melihat data yang telah masuk, klik “Daftar Kegiatan”

!
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15. Pilih Tahun Pelaksanaan dan klik “Tampilkan”

!

Untuk menambah anggota kegiatan penelitian dan pengabdian, setelah mengisi isian data 
penelitian/ pengabdian kepada masyarakat dan sudah mengunggah file laporannya, 
masuk kembali pada “Isian Tri Dharma”, cari kegiatan yang sudah diisi sesuai 
kategorinya, kemudian pada bagian “Aksi” klik Detail, pada menu Detail, peneliti 
menambahkan anggota-anggotanya.

Berikut Tahap-Tahapannya:

Pilih Kategori

!

Isi Data Penelitian daan Unggah Dokumen pendukungnya
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!

Setelah disimpan, data akan muncul pada halaman menu sebelumnya

!

Klik Detail untuk menambahkan Anggota

!
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Silahkan menambahkan anggota pada menu berikut ini

!

Klik “Tambah Anggota Baru”

!

Nama Anggota akan muncul seperti gambar berikut

!
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