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Dwi Dharma
Buletin Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada M asyarakat

JANGAN CEPAT PUAS
Prestasi yang diraih Unnes
akhir-akhir ini begitu banyak dan
patut di banggakan mulai dari yang
bersifat individu, kejuaraan
olahraga, seni, kelembagaan,
kehumasan, sampai yang paling
puncak pada tahun 2010 ini adalah
diterimanya Kalpataru dari
Presiden.
P e n g h a rg a a n s e p e r t i i t u
tentunya tidak datang begitu saja
dari langit, akan tetapi semuanya
itu merupakan usaha yang keras
dari berbagai pihak, mahasiswa,
dosen, tenaga administrasi, tukang
kebun, cleaning service, sampai
pimpinan dari unit masing-masing.
Prestasi tersebut diraih ketika
kita keluar dari kebiasaan yang
rutin. Biasanya kita akan merasa
tidak nyaman ketika harus keluar
dari kebiasaan-kebiasaan yang
sudah bertahun-tahun tiba-tiba
harus melakukan sesuatu yang
berbeda, ada rasa kikuk dan
perasaan tidak enak, banyak orang
yang bermimpi ingin mencapai
sukses dan keberhasilan, tetapi apa
yang dilakukan masih tetap sama
setiap harinya. Hal ini jelas tidak
akan membawa perubahan dalam
hidupnya “ Hanya orang gila yang
mengharapkan hasil
Bersambung ke hal 2

Stand LP2M Unnes pada Pameran Industri Logam dan Mesin Jawa Tengah di
DP Mall, Jl. Pemuda No.150 Semarang

LP2M UNNES IKUTI PAMERAN INDUSTRI
LOGAM DAN MESIN JAWA TENGAH

P

ameran Industri Logam dan
M e s i n J a w a Te n g a h
diselenggarakan selama 3 (tiga)
hari yaitu pada tanggal 4 s/d 6 Juni
2010 bertempat di DP Mall, Jl.
Pemuda No. 150, Semarang, Jawa
Tengah. Sedangkan acara temu
bisnis “buyer meet Seller” yang
masuk ke dalam rangkaian
kegiatan ini telah diselenggarakan
pada tanggal 5 Juni 2010 di
Meeting Room Hotel Gumaya,
Semarang. Pameran Industri
Logam dan Mesin Jawa Tengah
2010 diselenggarakan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
dan Riwani Globe.
Keikutsertaan dalam kegiatan
Pameran Industri Logam dan
Mesin Jawa Tengah merupakan
kesempatan emas bagi Unnes
untuk menampilkan karya-karya
teknologi baik dalam bentuk
rancangan maupun yang sudah
diterapkan di industri/masyarakat,
yang telah dihasilkan oleh para
dosen dan mahasiswa...
Bersambung ke hal 2

BANYAK HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNNES
BERPOTENSI HKI

P

usat Sosial, Humaniora, dan Hukum Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
pada Rabu, 26 Mei 2010 di Ruang Sidang LP2M Unnes
Gedung G Lantai1 menyelenggarakan Workshop
Sosialisasi Perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Pada kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat dengan terlebih dahulu dimulai dengan
laporan ketua pelaksana kegiatan, yang disampaikan
oleh Drs. Bintang Anggoro P., M.Hum. Sebagai ketua

http://lp2m.unnes.ac.id

pelaksana kegiatan mengatakan bahwa terkait dengan
HKI pada masa sekarang perlu disosialisasikan kepada
para dosen Unnes. Hal itu mengingat bahwa banyak
dosen yang kurang memahami bagaimana cara
mengajukan paten dari karya-karya yang telah
dihasilkannya. Oleh karena itu workshop ini dipandang
perlu guna memacu para dosen menyusun pengajuan
hak paten...
Bersambung ke hal 2
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WORKSHOP PENYUSUNAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(IbM, IbK, IbIKK, dan IbW)

Dra. Soelami, Drs. Sunyoto, M.Si., Prof. Dr. Totok
Sumaryanto F saat membuka Workshop Penyusunan
Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Unnes pada tanggal 18 - 19 Mei 2010
di Ruang Sidang LP2M Unnes Gedung G Lantai1
menyelenggarakan “Workshop Penyusunan Proposal
Pengabdian kepada Masyarakat. Tujuan dari
workshop: 1) untuk memberikan pemahaman tentang
karakteristik dari berbagai program pengabdian kepada
masyarakat DP2M Dikti (IbK, IbM, IbPE, Ib.IKK, dan
IbW); 2) meningkatkan kemampuan para dosen dalam
menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat

PAMERAN...
Sambungan Hal 1
Partisipasi dalam kegiatan ini
secara langsung atau tidak langsung
juga merupakan sarana promosi
yang efektif bagi Unnes. Melalui
karya-karya teknologi yang
dihasilkan, diharapkan dapat
mendongkrak citra Unnes sebagai
perguruan tinggi yang tidak kalah
dengan perguruan tinggi lain di
Indonesia serta menonjol dalam
penelitian sain dan teknologi. Selain
itu juga mendorong terbentuknya
kerja sama dalam bidang
pengembangan teknologi beserta
produk yang marketable dan tepat
guna. (Sunyoto)

HASIL PENELITIAN...
Sambungan Hal 1
Lebih lanjut Ketua LP2M dalam
sambutannya mengatakan, bahwa
pada kenyataannya banyak karya

2

dana DP2M Dikti; 3) Meningkatkan wawasan para
dosen/pengabdi sehingga dapat memotivasi munculnya
ide/gagasan proposal pengabdian yang kreatif, inovatif,
dan proposal berkualitas. Peserta workshop adalah para
dosen yang telah mengajukan proposal pengabdian
dana DP2M tahun 2009, sebanyak 109 peserta. Peserta
dipilih dengan pertimbangan bahwa sebagian besar
sudah mempunyai bahan proposal, namun belum lolos
seleksi sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya.
Sebagai narasumber kegiatan ini adalah: 1) Prof.
Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd dengan materi
“Kebijakan DP2M Dikti tentang Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat”; 2) Dra. Suparni
Setyowati R., M.Si dengan materi” Kiat dan Strategi
Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
dana DP2M Dikti (IbM, IbK, Ib.IKK, Ib.PE, dan IbW)
Selanjutnya Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat yang diwakili oleh
Sekretaris Lembaga, dalam sambutannya
menyampaikan bahwa program ini adalah masih baru
sehingga banyak pengabdi/dosen belum memahami
betul karakteristik dan tujuan masing-masing program,
serta bagaimana strategi menyusun proposal yang baik
agar peluang untuk diterima meningkat. (Sunyoto)

penelitian, karya ilmiah, dan lain
sebagainya yang telah dihasilkan
oleh para dosen Unnes yang dinilai
layak untuk di patenkan, maka
kegiatan workshop ini diperlukan
untuk meningkatkan gairah para
dosen untuk menciptakan produkproduk yang menghasilkan hak
paten. Selanjutnya LP2M akan
menjembatani permasalahan
tersebut dengan membuka sentra
klinik HKI Unnes.
Pada kegiatan tersebut sebagai
p e m b i c a r a p e r t a m a , Wi d y a
Aryadi,ST,MT menyampaikan
materi tentang Penyusunan
Dokumen dan Pengurusan Haki, dan
Tata Cara Penyusunan Deskripsi
Paten. Pada materi tersebut, penyaji
menyampaikan konsep-konsep
tentang Hak Kekayaan Intelektual,
Hak Cipta, Paten, dan Prosedur
Permohonan Paten. Selain itu nara
sumber pertama ini juga
memberikan contoh Paten yang
telah dibuatnya. Pembicara ke dua,
D r. N u r u l A c h m a d , S H . M H
menyampaikan materi seputar

pendirian klinik HKI Unnes yang
mengungkap perlunya perlindungan
hukum untuk karya-karya ilmiah
yang telah dihasilkan oleh dosen dan
mahasiswa Unnes.
Setelah kedua pembicara
menyampaikan materinya, kegiatan
dilanjutkan dengan tanya jawab dan
diskusi. (Nurul)

JANGAN...
Sambungan Hal 1
yang berbeda dengan cara yang
sama” kata Einstein. Jadi prestasiprestasi yang diraih diatas adalah
hasil dari mereka-mereka yang
mampu keluar dari kebiasaankebiasaan setiap hari. Orang -orang
yang berhasil adalah orang yang
selalu menciptakan perubahan dan
berani keluar dari kebiasaankebiasaan lama, untuk itu tunggu
apa lagi, mari kita keluar dari
kebiasaan-kebiasaan dan ciptakan
perubahan. (Bambang BR)

http://lp2m.unnes.ac.id
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SEMINAR HASIL DAN SELEKSI PENELITIAN LANJUTAN HIBAH
STRATEGIS NASIONAL

Prof. Dr. Totok Sumaryanto F dan Ketua Lp2m
Unnes Drs. Bambang Budi Raharjo, M.Si ketika
membuka Seminar Hasil dan Seleksi Penelitian
Lanjutan Hibah Strategis Nasional

L

embaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
pada Selasa, 4 Mei 2010 bertempat
di Ruang LP2M Unnes Gedung G
Lantai1 menyelenggarakan
“Seminar Hasil Dan Seleksi
Penelitian Lanjutan Hibah Strategis
Nasional Universitas Negeri
Semarang”. Tujuan Kegiatan
tersebut adalah: 1) Melakukan
evaluasi dan diskusi terhadap
paparan hasil penelitian tahun
pertama dan/atau proposal
penelitian Lanjutan tahun
berikutnya yang disampaikan oleh

ketua peneliti (jika berhalangan
anggota peneliti dapat
menggantikannya); 2) Memberikan
penilaian dan rekomendasi terhadap
paparan hasil penelitian dan /atau
usulan penelitian tahun berikutnya
untuk seleksi dan pendanaan; 3)
Melakukan identifikasi terhadap
judul-judul penelitian yang
berpotensi memperoleh HKI,
Publikasi Ilmiah, Teknologi Tepat
Guna, Rekayasa/Kebijakan Publik,
dan bahan Buku Ajar untuk
dikembangkan lebih lanjut.
Pembahas dalam kegiatan
Seminar dan Seleksi ini terdiri dari 4
pakar/Reviewer, terdiri dari 2
pembahas dari Unnes dan 2
pembahas dari luar Unnes
(Reviewer Dikti) sebagai
pembanding agar penilaian menjadi
obyektif. Para Pakar/Pembahas
tersebut adalah: 1) Prof. Dr.
Samsudi, M.Pd (Unnes); 2) Prof. Dr.
Wiyanto, M.Si (Unnes); 3) Dr.
Bambang Cahyono (UNDIP); 3) Dr.
Suparni Rahayu (POLINES).
Kegiatan seminar dan seleksi diikuti
oleh 33 dosen sebagai pemakalah

dan peserta seleksi.
Lebih lanjut Ketua panitia Prof.
Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd.
dalam laporannya menyatakan
bahwa kegiatan pembahasan hasil
penelitian Strategis Nasional dosen
merupakan proses deseminasi hasil
penelitian dan sebagai sarana untuk
berkomunikasi dengan peneliti
lainnya agar dapat saling bertukar
pengalaman. Selain itu kegiatan juga
dimaksudkan untuk melihat dan
memilih proposal lanjutan yang
layak untuk didanai sesuai kuota dari
DP2M. Selanjutnya Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat yang diwakili oleh
Sekretaris Lembaga, dalam
sambutannya menyampaikan bahwa
kegiatan pembahasan hasil
penelitian dosen akan dilaksanakan
setiap tahun dengan peningkatan
kualitas dan kuantitas hasil
penelitian. Jumlah proposal yang
didanai juga akan ditingkatkan
sejalan dengan komitmen Unnes dan
ketersediaan dana dari DP2M Dikti.
(Totok)

KKN ALTERNATIF 2010
Pusat KKN LP2M Unnes menyelenggarakan Kuliah
Kerja Nyata (KKN) dalam bentuk KKN Lokasi
(Reguler) dan KKN Alternatif. KKN Alternatif dapat
berupa KKN Alternatif Mandiri dan KKN Alternatif
Kerjasama.
KKN Alternatif Mandiri yang dimaksud adalah
KKN yang dilaksanakan oleh sekelompok mahasiswa
yang memenuhi syarat akademik (tiap kelompok 12-15
mahasiswa) berdasarkan pada hasil observasi
mahasiswa di suatu lokasi (desa/dusun/kelurahan)
dengan memperhatikan permasalahan atau potensi
yang ada dan layak untuk dilaksanakan suatu kegiatan
untuk memecahkan masalah atau memberdayakan
potensi tersebut.
Beberapa pertimbangan pelaksanaan KKN
Alternatif Mandiri antara lain memberikan kesempatan
kepada mahasiswa untuk:
1. kreatif dan tanggap terhadap permasalahan atau
potensi yang ada di masyarakat dengan mengambil
suatu tindakan nyata;
2. dapat memanfaatkan waktu studinya secara efisien
dan efektif sesuai dengan yang direncanakannya;
3. dapat bekerjasama antar mahasiswa dari beberapa

http://lp2m.unnes.ac.id

jurusan/prodi dalam membentuk suatu Teamwork
yang solid sehingga dapat melaksanakan program
kerja yang dirancang secara optimal.
Tahapan kegiatan penyelenggaraan KKN Alternatif
telah diawali dengan tawaran pengajuan proposal
kepada mahasiswa melalui web http:// kkn.unnes.ac.id
dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 29 Mei
2010. Sedangkan seleksi proposal melalui
paparan/presentasi oleh Tim mahasiswa yang
mengajukan proposal dan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2010. Hasil evaluasi proposal diumumkan pada
tanggal 9 Juni 2010. Dari kegiatan tersebut terdapat 23
proposal yang diajukan oleh kelompok mahasiswa.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Satgas
KKN dinyatakan ada 13 proposal yang diterima (layak)
untuk dilaksanakan.
Pada semester genap Tahun akademik 2009/2010
ini Pusat KKN menerjunkan 2 (dua) kelompok KKN
Alternatif di desa Gonoharjo dan desa Ngesrepbalong
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. KKN
Alternatif ini akan dilaksanakan dari tanggal 10 Juni
sampai dengan 24 Juli 2010. (Mashuri)
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LP2M UNNES MENERIMA KUNJUNGAN KERJA
LPM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Ketua LP2M Unnes dan Ketua LPM UNJ saling
bertukar cinderamata

H

ari Kamis 10 Juni 2010, LP2M
Universitas Negeri Semarang
menerima kunjungan kerja dari
Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat (LPM) Universitas Negeri
Jakarta. Dalam sambutannya Ketua
LPM UNJ (Drs. Sunaryo, M.Si) sangat
terkagum-kagum dengan situasi dan
kondisi kampus Unnes yang indah dan
sangat sejuk bak taman hati sangat
berbeda jauh dengan suasana Jakarta
yang gerah dan hingar bingar
menyesakkan dada. Beliau baru saja
dilantik oleh Rektor UNJ sebagai
pasangan Ketua dan Sekretaris Lembaga
Pengabdian kepada Masyarakat (Dr.
Adisyaputra, M.S) paginya langsung
terbang menuju Semarang untuk
menimba ilmu sekaligus temu kangen
dengan sahabatnya (Pak Bambang,
begitu beliau memanggil). Di UNJ pada
saat itu hanya ada Ketua, Sekretaris
Lembaga dibantu 4 Koordinator
Program yaitu: 1). Koordinator Program
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat,
2). Koordinator Program Afilasi,
Pengembangan Wilayah dan Alumni, 3)
Koordinator Program Pengembangan
KKN dan 4). Koordinator Program
Budaya dan Kewirausahaan, dalam
melaksakan tugas sehari-hari
koordinator program dibentuk pula
Divisi-divisi sesuai bidang keahliannya.
Tenaga Administrasi yang membantu
hanya ada seorang Kepala Bagian dan
beberapa staf, 2 orang Kasubbagnya
sudah memasuki masa pensiun. Program
unggulan LPM UNJ tahun ini adalah
sedang melaksanakan program
pendampingan siswa SMK melalui
KKN yang meliputi Jawa Tengah,
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Web Info
Http://unnes.ac.id
Website resmi Unnes

http://lp2m.unnes.ac.id
Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan
Website resmi LP2M Unnes
Timur dan Kalimantan Tengah,
http://sipp.unnes.ac.id
kebetulan Rektor UNJ saat ini adalah
Informasi Penelitian Pengabdian
mantan Ketua LPM jadi segala program Sistem
(Pengajuan proposal ONLINE)
yang diusulkan pak Ketua selalu
mendapat dukungan baik moril maupun Sistemhttp://kkn.unnes.ac.id
Informasi Kuliah Kerja Nyata
(Pendaftaran KKN ONLINE)
materiil, seperti misalnya di UNJ
mahasiswa KKN tidak mengeluarkan
Kalender
biaya tapi malah dibiayai dari
Universitas. Kemudian Ketua LP2M
23 Juni s/d 5 Juli 2010
Pemesanan KRS KKN
Unnes (Drs. Bambang Budi Raharjo,
Msi) dalam sambutannya mengatakan
5 s/d 15 Juli 2010
Pendaftaran calon DPL KKN
bahwa Unnes memang sejuk dan indah
sejak dicanangkannya sebagai
Universitas Konservasi, apalagi saat ini Susunan Redaksi
Unnes juga sedang berbunga-bunga Pelindung:Rektor UNNES;
setelah sukses melakukan pesta Pembina: Bambang B.R.;
demokrasi pada pilrek untuk masa bakti Pengarah Teknis: Totok
2010-2014 tanggal 3 Juni 2010 dengan S.F.;
Pimpinan Redaksi: Nurul
tertib, aman dan kondusif. Dan Akhmad; Staf Redaksi:
puncaknya adalah tanggal 8 Juni 2010 Soelami,Slamet Riyadi;
mendapat anugerah Kalpataru dari Administrasi: Martanto
Presiden RI. Pencanangan Unnes S.H; Desain cover dan
Konservasi yang lain dari perguruan dari layout: M. Kurniawan.;
perguruan tinggi lain bukan research Alamat Redaksi: Lembaga
justru banyak membawa berkah bagi Penelitian dan Pengabdian
Unnes, apalagi sekarang Unnes telah kepada Masyarakat UNNES,
memiliki “driving range” dengan segala Gedung G Lantai I Kampus
aktivitasnya sudah tentu menambah Sekaran,Gunungpati,Telp/Fa
x (024) 8508087/8508089,
semarak kampus Unnes sehingga Semarang 50229. Email:
membuat orang Jakartapun berbondong- lp2m@unnes.ac.id, Website :
bondong ingin ke Unnes (contohnya http://lp2m.unnes.ac.id
LPM UNJ). Ditambahkan oleh Ketua,
bahwa sejak November 2009 dua lembaga di Unnes yaitu Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat telah bergabung menjadi satu
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang
disingkat (LP2M) mengikuti jejak DP2M. Selain Ketua dan
Sekretaris, di LP2M Unnes dibantu 6 Pusat, 1 Kepala Bagian, 3 Kepala
Subbagian dan 14 staf. Kegiatan dwi dharma di LP2M selain didanai
dari DIPA PNBP, Rupiah Murni dan DP2M serta Dinas, berhasil pula
menggaet dana dari Pertamina, Bank Mandiri, BRI, Yayasan
Mekarsari dll. Keberhasilan ini bermula dari banyaknya tamu-tamu
penting ke Universitas Negeri Semarang dalam berbagai kegiatan
seperti pada saat Pengukuhan Guru Besar, Dies, Wisuda apalagi pada
saat Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa kepada Bpk
Subiakto Tjakrawerdaya dan Ibu Rita Subowo, yang membawa berkah
bagi Unnes yang mengimbas pada LP2M, modalnya hanya
pendekatan pada tamu penting, muncul ide (mereka punya uang
banyak,yang tidak ada nomor serinya saking banyaknya, LP2M punya
proposal) jadilah MOU. Pertemuan diakhiri dengan saling tukar
menukar cindera mata .Semoga pertemuan singkat antara LPM UNJ
dengan LP2M Unnes membawa manfaat bagi kedua belah pihak.
(Soelami)

http://lp2m.unnes.ac.id

