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WORKSHOP SINERGI TRIPLE BOTTOM LINE

P E R E S M I A N  G E D U N G 
P A U D  D I  T A M B A K R E J O 
D e s a  B i n a a n  C S R   P T 
P e r t a m i n a  d a n  U n n e s

Bersambung ke hal 3

Bersambung ke hal 2

Universitas Negeri Semarang merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang 
berada di wilayah Kecamatan Gungungpati Semarang. Program pemberdayaan 

masyarakat lingkar kampus menuju wilayah agropolitan adalah bagian dari upaya 
menyelamatkan kultur perdesaan dan mengembalikan fungsi Gunungpati sebagai 
wilayah resapan dan konservasi namun juga tidak meninggalkan perekonomian 
masyarakatnya. Empat unsur stakeholder yang akan berperan dalam pembangunan 
kawasan agropolitan. Keempat unsur tersebut adalah masyarakat, birokrat, 
pengusaha dan akademisi. Menindak lanjuti terbentuknya Kelompok Studi Pusat 
Manajemen dan Kewirausahaan LP2M Unnes, maka pada hari Kamis tanggal 14 
April 2011 bertempat di Gedung G Lt 1. Kampus Sekaran telah diselenggarakan 
workshop dengan tema “Sinergi Triple Bottom Line Dalam Program Pemberdayaan 
Masyarakat Lingkar kampus Menuju Kawasan Agropolitan”.  Kegiatan bertujuan : (1) 
mensinergikan program berbagai stakeholder yang terkait dengan pengembangan 
wilayah Gunungpati; (2) menyalurkan energy positip civitas akademika Unnes 
melalui diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan; (3) menggali sumber 
permodalan melalui pembuatan proposal bersama; (4) terjalinnya komunikasi dan 
terbukanya akses informasi antar sivitas akademika  Unnes, pemerintah daerah/
dinas terkait, pengusaha dan masyarakat sekitar kampus dalam upaya mewujudkan 
kawasan agropolitan; (5) terwujudnya desa binaan yang berbasis agrobisnis. Peserta 
Workshop adalah para 30 dosen Unnes yang masuk dalam kelompok studi Pusat 
Manajemen dan Kewirausahaan LP2M Unnes, meliputi Kelompok Studi Agrobisnis, 
Kelopok Studi Agroindustri, Kelompok Studi Agrowisata dan Kelompok Studi 
Agrosport. Pembicara dalam workshop terdiri dari kalangan pengusaha maupun 
birokrat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir Budi Dharmawan (Direktur Yayasan 
Obor Tani sekaligus Dewan Penyantun Unnes) dan Dra. Ayu Entis ( Kepala Dinas 

Pada hari selasa tanggal 7 Juni 2011 bertempat 
di Tambakrejo Kelurahan Tanjung Emas 

kecamatan Semarang Utara diselenggarakan 
peresmian gedung PAUD, yang merupakan 
salah satu hasil dari program desa binaan CSR 
Pertamina dengan Unnes. Peresmian tersebut 
dihadiri oleh pihak Pertamina, Camat, Lurah 
dan RW terkait serta dari pihak Unnes. Pada 
acara peresmian tersebut, Prof, Dr. Sudijono 
Sastroatmojo, M.Si selaku Rektor Unnes 
menyampaikan beberapa hal terkait program 
desa binaan CSR pertamina dengan Unnes. 
Berdasarkan laporan yang telah dipaparkan oleh 
ketua panitia Ir. Nana Kariada T.M., M.Si, Rektor 
mengatakan bahwa ada satu catatan kecil yang 
dirasa belum berhasil. Mengingat bahwa di daerah 
tersebut merupakan daerah yang relatif gersang 
maka telah diusahakan untuk ditanami tumbuhan 
hijau sehingga suasana di desa Tambakrejo dapat 
menjadi adem, karena apabila adem secara fisik 
maka akan adem secara non fisiknya, ungkap 
Rektor. Sebagai contoh di Tambakrejo telah 
diusahakan untuk ditanami mangrove. Namun, 
karena terkedala oleh air pasang maka usaha 
untuk menghijaukan desa tambak rejo belum 
berhasil dilakukan. Selain itu, Rektor mengatakan 
ada program-program yang telah terlampaui 
contohnya seperti perbaikan jalan. Jalan di Desa 
tambak rejo yang rusak akan diperbaiki dan 
dirancang untuk berjalan empat tahun. Namun 
warga “kedeleng nduwe dalan sing apik, kedeleng 
supaya tidak kena rob”, kata Prof. Dr. Sudijono 
sehingga warga telah ikut berpartisipasi agar 
jalan tersebut cepat diselesaikan, bahkan warga 
telah secara inisiatif mengiur sampai sebesar Rp. 
400.000,- per kepala keluarga. 

narasumber Ir. Budi Darmawan (kiri)  dan Moderator Dr. Widiyanto, MM, 
MBA (kanan)
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Pertanian Kota Semarang). Ir. Budi Dharmawan 
memaparkan tentang potensi agrobisnis di 
Indonesia, perkembangan terkini teknologi 
budidaya di mancanegara serta pengalaman beliau 
menjalankan agrobisnis, khususnya tanaman 
hortikultura. Beberapa komuditas yang telah 
dikembangkan meliputi buah-buah tropis (durian, 
klengkeng, jambu, srikaya, pepaya, buah naga, 
mangga) dari berbagai varietas impor dan local. 
Pengalaman ini kemudian beliau tularkan dengan 
mendirikan model sentra pemberdayaan petani, 
yang kemudian dikembangkan di daerah lain oleh 
pemprop. Sementara Dra.Ayu Entis memaparkan 
roadmap Kota Semarang dalam mewujudkan 
agrowisatanya. Agrowisata direncanakan bertahap hingga tahun 2015 dengan lokasi wilayah 
sekitar Kecamatan Mijen dan Gunungpati. Kegiatan disamput antusias oleh peserta maupun 
stakeholder yang ditunjukan dengan ajakan kerjasama baik oleh Ir.Budi Dharmawan yang 
menginginkan dibentuknya research centre dengan melibatkan pakar-pakar Unnes maupun 
janji Dra. Ayu Entis untuk turut serta menghijaukan lahan Unnes melalui pengajuan proposal 
bersama.(Etty S)

Dalam rangka meningkatkan kegairahan dosen melakukan 
kegiatan penelitian, serta meningkatkan kemampuan 

dosen dalam menyusunan proposal penelitian hibah, Pusat 
Manajemen dan Kewirausahaan LP2M Unnes pada hari Senin 
11 April mengadakan 
Workshop Penyusunan 
Proposal Penelitian 
Dosen Senior untuk Hibah 
Bersaing, Fundamental, 
Hibah Pekerti dan Hibah 
Pascasarjana. Workshop 
diselenggarakan di ruang 
pertemuan LP2M Unnes 
Gedung G Lt 1 Kampus 
Sekaran Gunungpati 
Semarang. Tujuan 
d i s e l e n g g a r a k a n n y a 
workshop adalah: (1) 
meningkatkan ketrampilan 
Dosen senior dalam 
menyusun proposal 
penelitian yang kompetitif; 
(2) mensosialisasikan 
informasi terbaru yang 
terkait dengan penelitian hibah, baik itu menyangkut peluang, 
prosedur, format serta evaluasi sehingga perlu ditindaklanjuti. 
Sebagai nara sumber dan pemateri workshop adalah Prof.Dr. 
Dwi Retno Lukiwati, yang sekaligus reviewer DP2M memaparkan 
tentang “Strategi Penyusunan Proposal Hibah Bersaing, 
Fundamental dan Hibah Pekerti”. Semantara Prof.Dr.Samsudi,MPd 

Lanjutan hal 1
TRIPLE BOTTOM LINE...

yang merupakan peneliti senior Unnes mengetengahkan “Strategi 
Penyusunan Proposal Penelitian Hibah Pascasarjana dan Hibah 
Kompetensi”. Peserta kegiatan workshop adalah para  Dosen dengan 
jabatan Lektor ke atas yang tersebar di 8 Fakultas di Unnes yang 

berjumlah 75 orang.  Lebih 
lanjut Ketua LP2M Unnes 
yang dalam hal ini diwakili 
oleh Sekretaris LP2M yaitu 
Prof.Dr. Totok Sumaryanto 
F, MPd mengatakan bahwa 
salah satu tolok ukur 
kemajuan perguruan tinggi 
adalah seberapa banyak 
kegaiatn penelitian dan 
pengabdian yang dilakukan 
civitas akademikanya dan 
seberapa banyak hasil-
hasil penelitian tersebut 
dipublikasikan. LP2M Unnes 
pada tahun anggaran 2011 
ini telah mampu meraih dana 
milyaran rupiah melalui 36 
judul penelitian yang didanai 
DP2M.  36 judul tersebut 

terdiri dari beberapa skim penelitian dan merupakan prestasi yang 
cukup membanggakan bagi lembaga. Dengan terselenggaranya 
workshop ini, LP2M berharap tahun depan ada kenaikan penerimaan 
proposal yang cukup signifikan. Kegiatan ini mendapat sambutan 
yang cukup baik dari para peserta dengan terlihatnya antusiasisme 
peserta dalam merespon materi dan jalinan diskusi. (Etty S)

Kabag TU LP2M Dra. Soelami ketika membuka Workshop Penyusunan 
Proposal Penelitian Dosen Senior (Hibah Bersaing, Hibah Fundamen-
tal, Hibah Pekerti, dan Hibah Pasca

Narasumber 
Ir. Budi Darmawan dari Yabortan 
ketika memberikan materi Model 

Pemberdayaan Petani



EDISI 02. JUNI 2011

http://lp2m.unnes.ac.id 3

CAPACITY BUILDING: 
PENYUSUNAN RENSTRA 
DAN ROADMAP 
P2M DAN KKN

Kegiatan tersebut diikuti oleh Pimpinan dan staf LP2M dan 
telah dilaksanakan pada hari Kamis 5 Mei 2011 di LP2M 

Universitas Negeri Semarang. Sebagai bagian dari pengelolaan 
bidang akademik LP2M telah mengembangkan Penjaminan 
Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN yang 
telah diujicobakan oleh semua komponen SDM yang ada di 
LP2M dengan pendampingan secara terus menerus oleh Badan 
Penjaminan Mutu Unnes. Berdasarkan Laporan Audit Mutu 
Internal SMM ISO 9001:2008 dapat disimpulkan bahwa secara 
umum LP2M mengimplementasikan dengan baik SMM ISO 
tersebut dengan dibuktikan: (1) Komitmen manajemen dalam hal 
ini pimpinan LP2M dalam implementasi SMM ISO sangat tinggi, 
(2) Sistem dokumentasi SMM ISO cukup baik. Dari hasil audit 
tersebut Badan Penjaminan Mutu Unnes merekomendasikan 
kepada LP2M untuk segera mengoptimalkan kerja Gugus 
Penjaminan Mutu LP2M telah dibentuk untuk melakukan 
pengawasan dan monitoring secara terus menerus dan 
selanjutnya segera menyusun Renstra LP2M. Menindaklanjuti 
rekomendasi tersebut, Gugus Penjaminan Mutu LP2M menyusun 
draft Renstra dan Roadmap, dan dievaluasi oleh Auditor Mutu 
Eksternal, hasilnya? LP2M siap di ISOkan.....LUAR BIASA 
(terima kasih Pak Eddy Cahyono, trima kasih Pak Mashuri 
atas kontribusinya). Draft Renstra masih perlu disempurnakan, 
oleh karena itu LP2M bertekad memperbaiki kinerja dengan 
pencapaian Sasaran Mutu, maka inilah yang melatarbelakangi 
diselenggarakan Capacity Building: Penyusunan Renstra dan 
Roadmap LP2M Universitas Negeri Semarang tanggal 5 Mei 
2011 tersebut. Segenap pimpinan dan staf LP2M menyampaikan 
trima kasih yang tiada terhingga kepada Badan Penjaminan Mutu 
Universitas Negeri Semarang yang melakukan pendampingan 
secara terus menerus dalam rangka Penyusunan dan Penerapan 
Penjaminan Mutu, pemantauan serta evaluasi berkelanjutan di 
LP2M, sehingga bisa seperti ini. (Soelami)

PERESMIAN GEDUNG PAUD. . .
Lanjutan hal 1

Drs. Mashuri, M.Si dan Dr. Edy Cahyono, M.Si ketika 
memaparkan dokumen SMM ISO 9001:2008 untuk bidang 
KKN, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Selain jalan juga 
ada perbaikan 

kandang, yang 
semula hanya 
ditargetkan hanya 
untuk perbaikan 
kandang bebek tapi 
karena kandang 
puyuh juga rusak 
maka kandang 
puyuh tersebut juga 
diperbaiki. Hal ini 
membuktikan bahwa 
kegiatan CSR 
pertamina dengan 
Universitas Negeri 
Semarang telah 
direspon secara 
signifikan 
oleh warga.Terkait bangunan gedung PAUD tersebut beliau 
mengungkapkan bahwa pada tahun pertama ini baru diselesaikan 
satu lantai dan untuk selanjutnya pada tahun kedua diharapkan 
akan selesai untuk lantai keduanya sesuai dengan yang telah 
direncanakan. Rektor juga mengusulkan agar gedung tersebut 
diberi dapur agar dapat memperlancar kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan di dalam gedung. Selain itu, beliau mengungkapkan 
bahwa gedung ini tidak akan jadi tanpa partisipasi dari warga. Jadi 
sekali lagi terbukti bahwa program CSR pertamina dengan Unnes 
ini telah mendapat dukungan dari warga. Selanjutnya pada Pak 
camat beliau menyampaikan bahwa dengan telah diterimanya 
sertifikat atas hak tanah gedung PAUD tersebut maka telah 
menjadi bukti bahwa bangunan gedung PAUD ini adalah bukan 
bangunan liar tetapi telah sah secara hitam diatas putih. Beliau 
juga menyampaikan kepada Pak RW agar gedung PAUD ini harap 
dirawat dan digunakan seoptimal mungkin. Dalam bidang ekonomi, 
walaupun usaha kecil tetapi warga telah mampu mengembangkan 
potensi ekonominya dengan cara beternak bebek yang hasil 
telurnya dimanfaatkan untuk pembuatan telur asin. Terbukti bahwa 
peternak bebek di desa tambak rejo kewalahan dalam memenuhi 
kebutuhan pasar. Diharapkan usaha tersebut akan ditiru oleh warga 
yang lain sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi 
mereka yang lain serta dapat meningkatkan perekonomian warga 
sendiri. Dalam bidang kesehatan juga sudah berjalan dengan baik. 
Hal ini terbukti dengan komunikasi warga dengan dokter yang 
terlihat begitu hangat, hal ini tercipta karena seringnya mereka 
berkomunikasi sehingga sudah dianggap seperti saudara sendiri 
dan terasa sudah tidak ada jarak antara warga dengan dokter 
yang datang ke tambak rejo. Terakhir beliau menyampaikan terima 
kasih pada pihak pertamina dan agar kerjasama antara Unnes dan 
pertamina tidak terhenti pada empat desa yang sekarang telah di 
dibina oleh Unnes akan tetapi dapat ditingkatkan untuk kerjasama 
dalam bidang-bidang yang lain mengingat sangat bermanfaatnya 
program CSR pertamina tersebut bagi masyarakat. (Rizki D)
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Web Info

Http://unnes.ac.id
Website resmi Unnes

http://lp2m.unnes.ac.id
Website resmi LP2M Unnes

http://sipp.unnes.ac.id
Sistem Informasi Penelitian 

Pengabdian
(Pengajuan proposal ONLINE)

http://kkn.unnes.ac.id
Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata

(Pendaftaran KKN ONLINE)

PENGUMUMAN KKN TAHUN AKADEMIK 2011/2012

WORKSHOP PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN 
KKN UNTUK PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA 
PENGAJAR BERBASIS TIK DENGAN POLA PENDAMPINGAN

PENGUMUMAN
Nomor: 971/UN37.3.1/TU/2011

Diberitahukan kepada mahasiswa program S1 Unnes yang akan mengikuti 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2011/2012 sebagai berikut:
1. Pemesanan Mata 

Kuliah KKN
: 4 s/d 25 Juli 2011 

(secara online melalui SIKADU lewat menu mahasiswa)
2. Pembayaran biaya KKN : 20 Juli s/d 3 Agustus 2011 membayar kontribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima 

ratus ribu rupiah) melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pembayaran KKN 
hanya melayani bagi mahasiswa yang telah memesan mata kuliah KKN.

3. Pengukuran Jaket KKN : 18 s/d 28 Juli 2011 
(Pengukuran jaket di LP2M sesuai jadwal di web KKN)

4. Pendaftaran KKN : 1 s/d 12 Agustus 2011 
(secara online melalui http://kkn.unnes.ac.id)

5. Ploting Mahasiswa KKN : 22 s/d 26 Agustus 2011 (Non Kependidikan) 

10 s/d 15 Oktober 2011 (Kependidikan) 

Ploting Mahasiswa KKN merupakan wewenang dari Pusat 
Pengembangan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pembekalan KKN : 9 s/d 10 September  2011 (bagi mahasiswa Non Kependidikan) 
28 s/d 29 Oktober 2011 (bagi mahasiswa Kependidikan)

7. Pelaksanaan KKN : 12 September s/d 26 Oktober 2011 (bagi mahasiswa Non Kependidikan) 
31 Oktober s/d 14 Desember 2011 (bagi mahasiswa Kependidikan)

8. Syarat Pendaftaran KKN : • Mahasiswa aktif yang telah menempuh minimal 110 SKS
• Sehat Jasmani dan Rohani
• Mengisi KRS Mata Kuliah KKN dan membayar kontribusi KKN 

• Bersedia mematuhi tata-tertib KKN

Pusat Pengembangan KKN LP2M Unnes pada hari Kamis, 
16 Juni 2011  mengadakan workshop dengan tema 

“Pengembangan Program Kemitraan KKN untuk Peningkatan 
Profesionalisme Tenaga Pengajar Berbasis TIK dengan 
Pola Pendampingan”. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang 
Pertemuan LP2M Unnes, Gedung G Lt. 1 Kampus Sekaran 
Gunungpati Semarang. Workshop ini dibuka oleh Pembantu 
Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama Prof. Dr. 
Fathur Rokhman, M.Hum sekaligus sebagai Keynote Speaker  

Kegiatan ini dihadiri oleh  Ketua, 
Sekretaris, Kepala Pusat,  
Satgas KKN di LP2M,  serta 
perwakilan dosen dari FMIPA, 
FT, FE Universitas Negeri 
Semarang. Ketua Panitia 
Drs. Sutaryono, M.Pd  dalam 
laporannya bahwa workshop 
ini bertujuan untuk:1). memberikan pemahaman yang 
lengkap kepada peserta tentang program kemitraan yang 
dapat dikembangkan dengan Direktorat Pembinaan SMK, 
khususnya dalam Program  Peningkatan Profesionalisme 
Tenaga Pengajar Berbasis TIK; 2). tersusunnya proposal 
kegiatan kemitraan Pusat Pengembangan KKN Unnes 
dengan Direktorat Pembinaan SMK dalam Program  
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pengajar Berbasis TIK 
dengan Pola Pendampingan pada SMK melalui kegiatan 
KKN. Metode workshop ini adalah ceramah, diskusi, tanya 
jawab dan perumusan hasil diskusi. Narasumber kegiatan ini 
adalah Fuad Iskandar, ST dari (Subdit Program dan Evaluasi 
Direktorat Pembinaan SMK Kemendiknas dan Drs. AG. 
Tamrin, M.Pd, M.Si (UNS). Kegiatan ini mendapat sambutan 
yang baik dari para peserta terlihat dari antusiasisme peserta 
dalam merespon materi yang terwujud dalam jalinan diskusi 
antara narasumber dan peserta. (Slamet Riyadi)

Rektor Unnes yang dalam kesempatan tersebut diwakili 
oleh Pembantu Rektor Bidang Pengembangan dan 
Kerjasama ketika memberikan sambutan dan pembukaan 
workshop


