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Dwi Dharma
Buletin Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Training of Trainers (ToT)

REVIEWER HARUS MEMILIKI KEMAMPUAN 
MENELAAH DAN MENILAI PROPOSAL PENELITIAN

Dra. Desmelita, M.Si selaku Kepala Subdit Penelitian dan pengabdian kepada 
Masyarakat Ditjen Dikti kemendiknas ketika memberikan sambutan dalam ToT 
Reviewer Internal Perguruan Tinggi 2012

Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat pada tanggal 

26 – 27 Maret 2012, bertempat di 
gedung G lantai 1 (perpustakaan) 
Kampus Unnes Sekaran Gunungpati 
Semarang sebagai tempat kegiatan 
Training Of Trainers (ToT) 
Reviewer Internal Perguruan Tinggi 
Tahun 2012 yang diselenggarakan 
Direktorat Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Ditjen Dikti, 
Kemendikbud.

Tujuan Training of Trainers (ToT) 
Reviewer Internal Perguruan 
Tinggi Tahun 2012 ini antara lain: 
(1) meningkatkan kemampuan 
reviewer internal perguruan 
tinggi dalam menelaah dan 
menilai proposal penelitian 
desentralisasi maupun proposal 
penelitian kompetitif nasional; 
(2) meningkatkan kemampuan 

reviewer internal perguruan tinggi 
agar dapat menularkan pengetahuan 
kepada para peneliti di lingkungan 
perguruan tingginya masing-masing 
dan sekitarnya sehingga dapat 
menumbuhkembangkan budaya dan 
kualitas penelitian dosen mulai dari 
tahap pembuatan proposal sampai 
dengan pemanfaatan luaran atau 
hasil penelitian; (3) mempersiapkan 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
penelitian di perguruan tinggi agar 
lebih relevan dan bermanfaat bagi 
kepentingan masyarakat pengguna. 

Peserta kegiatan ini sebanyak 50 
orang dosen/peneliti yang berasal 
dari (1) Politeknik Negeri Semarang 
2 orang; (2) Universitas Semarang 5 
orang; (3) Universitas Diponegoro 15 
orang; (4) Universitas Muhammadiyah 
Purwokerto 3 orang; (5) Universitas 
Negeri Semarang 11 orang; (6) 

IKIP PGRI Semarang 2 orang; (7) 
Universitas Katolik Soegijapranata 4 
orang; (8) Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 5 orang; dan 9) Universitas 
Kristen Satya Wacana 3 orang. 

Narasumber Training of Trainers 
(ToT) adalah para pakar yang ditunjuk 
oleh Ditlitabmas antara lain Agus 
Subekti dari Ditlitabmas, Lukman 
Hakim dari Universitas Brawijaya, 
Adi Pancoro dari Institut Teknologi 
Bandung, Abu Bakar Tawali dari 
Universitas Hasanudin, dan Drajat 
Tri Kartono dari Universitas Sebelas 
Maret. 

Pada kesempatan itu Kepala Subdit 
Penelitian dan pengabdian kepada 
Masyarakat Ditjen Dikti kemendiknas 
menyampaikan bahwa tujuan 
dilaksanakan training of trainers 
internal perguruan tinggi tahun 2012 
adalah diperolehnya 50 reviewer 
internal perguruan tinggi yang 
memiliki kemampuan menelaah dan 
menilai proposal penelitian, memiliki 
kemampuan untuk menularkan 
pengetahuan kepada para peneliti 
di lingkungan perguruan tingginya 
masing-masing dan sekitarnya, 
serta memiliki kemampuan untuk 
mempersiapkan perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan penelitian di 
perguruan tinggi. 

Selanjutnya Ketua LP2M Unnes 
yang diwakili oleh Sekretaris LP2M, 
dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa terkait dengan kebijakan 
desentralisasi penelitian di Perguruan 
Tinggi, maka setiap Perguruan Tinggi 
harus melakukan rekrutmen reviewer 
internal. Reviewer internal dipilih 
berdasarkan kepakaran dan track 
record penelitian tingkat nasional 
yang pernah didanai. Dengan ToT 
diharapkan masing-masing reviewer 
memiliki kesamaan persepsi dalam 
proses penilaian proposal. (SR)
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Workshop

PENULISAN PROPOSAL HIBAH MULTI TAHUN

Dalam rangka meningkatkan 
kegairahan dosen untuk 

melakukan kegiatan penelitian, serta 
meningkatkan kemampuan dosen 
dalam penyusunan proposal penelitian 
Hibah Multi Tahun, Pusat Manajemen 
dan Kewirausahaan LP2M Universitas 
Negeri Semarang pada hari Kamis 16 
Februari 2012 telah menyelenggarakan 
Pelatihan Penyusunan Proposal Hibah 
Bersaing, Hibah Fundamental, Hibah 
Pasca,  Hibah Pekerti, dan Hibah 
Kompetensi. Kegiatan bertujuan agar 
dosen di lingkungan Unnes, lebih-
lebih dosen senior terus menerus 
meningkatkan kemampuannya 
untuk meraih dana penelitian yang 
disediakan Dikti.

Kegiatan workshop diawali dengan 
laporan ketua panitia Dr.Etty 
Soesilowati, M.Si dan dibuka langsung 
oleh Sekretaris LP2M Prof.Dr.Totok 
Sumaryanto tepat pukul 9 pagi. 
Didalam pengarahannya Sekretaris 
LP2M mengharapkan dosen-dosen 
di lingkungan Unnes hendaknya 
melakukan riset yang berbasis 
konservasi. Kondisi ini dikarenakan 
LP2M Unnes pada tahun 2012 telah 
menduduki kategori Perguruan Tinggi 

Sekretaris LP2M Prof. Dr. Totok SF, M.Pd dan 
Dr. Drajat Tri Kartono selaku pembicara utam ketika 
membuka Workshop Penyusunan Proposal Penelitian 
Multi Tahun

Utama yang berhak 
mengelola sendiri 60% 
dana penelitian yang 
bersumber dari DP2M. 
Artinya di satu sisi, Unnes 
dipercaya dan dituntut 
mengembangkan riset-
riset unggulannya, di sisi 
lain Unnes juga memiliki 
peluang yang lebih besar 
untuk mewujudkan visi 
dan misi konservasinya. 

Kegiatan workshop diikuti 
dengan antusias oleh 85 
Dosen berbagai jurusan di 
lingkungan Unnes. Sebagai 
pembicara utama adalah 
Dr. Drajat Tri Kartono (penyusun 
buku panduan penelitian dan 
pengabdian DP2M edisi VIII) dengan 
mengetengahkan “Strategi Penyusunan 
Proposal Hibah Multi Tahun”. Untuk 
sharing pengalaman dihadirkan pula 
Prof.Dr. Dewi Liesnoor (peneliti) dan 
Prof.Dr.Haryono (reviewer DP2M) 
dengan materi adalah “Kiat-kiat 
Menyusun Proposal Hibah Multi 
Tahun” dan “ Sistem Evaluasi dan 
Indikator Penilaian Proposal Penelian 
Hibah Multi Tahun”.

Kegiatan berjalan dengan dinamis, 
dimana terjadi dialog interaktif 
berkaitan dengan kesulitan dosen-
dosen dalam mengusung tema-tema 
tertentu yang memang tidak menjadi 
issue nasional dan juga bentuk 
roadmap yang diisyaratkan dalam 
proposal. Kegiatan diakhiri dengan 
pendampingan bagi para dosen yang 
telah memiliki draf proposal dan 
ditutup oleh Sekretaris LP2M pada 
pukul 16.00. (Etty)

Workshop

PENYUSUNAN PROPOSAL PENGEMBANGAN KKN-PPM

Sebanyak 75 peserta yang terdiri 
dari satgas KKN LP2M Unnes, 

perwakilan dari jurusan di lingkungan 
fakultas di Unnes hadir dalam Workshop 
Penyusunan Proposal Pengembangan 
Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran 
Pemberdayaan Masyarakat (KKN-
PPM). Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 7 - 8  Maret 2012.

Tujuannya adalah untuk menghasilkan 

proposal Pengembangan KKN-
PPM, meningkatkan kualitas 
proposal Pengembangan KKN-PPM 
serta meningkatkan pemahaman 
peserta workshop terkait dengan 
Pengembangan KKN-PPM. Harapan 
dengan diadakannya kegiatan ini adalah 
memotivasi para dosen Unnes dalam 
menyusun proposal Pengembangan 
KKN-PPM, dihasilkan proposal 
Pengembangan KKN-PPM, yang 
berkualitas dan dapat didanai pada tahun 
2013. sedangkan materi workshop: 
penyusunan proposal Pengembangan 
Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran 
Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 
dengan nara sumber  Ir. Sukardi, M.Si 
(reviewer KKN-PPM Ditjen Dikti);  
kegiatan dilanjutkan pendampingan oleh 
tim pendamping. 

Selanjutnya Ketua LP2M Unnes 

yang diwakili oleh Sekretaris LP2M, 
dalam sambutannya mengatakan 
bahwa workshop penyusunan 
proposal Pengembangan Kuliah Kerja 
Nyata Pembelajaran Pemberdayaan 
Masyarakat (KKN-PPM) diharapkan 
para dosen Unnes dalam menyusun 
proposal Pengembangan Kuliah Kerja 
Nyata Pembelajaran Pemberdayaan 
Masyarakat (KKN-PPM) dapat 
dihasilkan proposal yang berkualitas dan 
ada yang dapat didanai.

Kegiatan ini mendapat sambutan yang 
baik dari para peserta hal itu terlihat dari 
antusiasisme peserta dalam merespon 
materi yang terwujud dalam jalinan 
diskusi antara narasumber dan peserta.
(SR)
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Penelitian

EVALUASI STUDI KELAYAKAN PROPOSAL 
PENELITIAN BAGI DOSEN
LP2M Unnes menyelenggarakan 

Evaluasi Studi Kelayakan 
Proposal penelitian pada tanggal 16 – 
18 Maret 2012, bertempat di Wisma 
Gaya 2, Jalan Gintungan Ambarawa 
Kabupaten Semarang . Proposal yang 
di evaluasi berjumlah 414 proposal 
(penelitian pemula 83 judul, inovasi 
pembelajaran 48 judul, terapan 99 
judul, dosen senior 63 judul, dasar 
71 judul, kelembagaan 35 judul, dan 
penelitian pusat  18 judul, kerjasama, 
4 judul) melibatkan 18  reviewer. 

Pelaksanaan kegiatan dimulai 
dengan pembukaan pada tanggal 
16 Maret 2012 jam 17.00 – 17.45 
WIB. Pada kesempatan itu Sekretaris 
LP2M Unnes memberikan arahan 
kepada reviewer mengatakan bahwa 
pengelolaan penelitian LP2M  
Universitas Negeri Semarang, 
meliputi; (1) Menerima proposal, 
(2) Melakukan evaluasi kelayakan 
ilmiah dan kelayakan finansial untuk 
didanai, (3) melakukan monitoring 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

penelitian, dan (4) melakukan 
deseminasi hasil penelitian. 
Sedangkan tujuan evaluasi proposal 
penelitian untuk melakukan penilaian 
atau evaluasi oleh kelompok pakar /
reviewer sesuai bidang keahliannya 
guna menentukan kelayakan menurut 
norma-norma akademik sehingga 
proposal dapat diterima dan didanai.
(SR)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (LP2M)

m e n g u c a p k a n

Selamat dan Sukses 
Dies Natalis Ke-47 
Universitas Negeri Semarang

Workshop

INOVASI PEMBELAJARAN BERBASIS KONSERVASI SEBAGAI BASIC 
OF EDUCATIONAL RESEARCH DOSEN DAN MAHASISWA UNNES

Pusat Penelitian dan pemberdayaan 
Masyarakat Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat pada 
tanggal 25 januari 2012, bertempat di 
gedung G lantai 1 (perpustakaan) Kampus 
Unnes Sekaran Gunungpati Semarang 
menyelenggarakan workshop Inovasi 
Pembelajaran Berbasis Konservasi 
Sebagai Basic of Educational Research 
Dosen dan Mahasiswa Unnes.

Kegiatan ini bertujuan: (1) 
mensosialisasikan pelatihan berbasis 
modul  yang disebut BTL (Better Teaching 
and Learning) di lingkungan PT guna 
menyambung ke arah kegiatan lanjutan 
yaitu pembuatan proposal penelitian/
pengabdian untuk sekolah menengah;  
(2) mengenalkan BTL dalam arti luas 
untuk diimplementasikan dalam kegiatan 
penelitian dan pengabdian masyarakat 
di sekolah menengah; (3) menyambung 

sinergi diantara PT dan sekolah menengah 
sebagai wadah pembelajaran mahasiswa. 

Luaran workshop ini diharapkan 
peserta dapat: (1) mengajukan proposal 
pendidikan berbasis konservasi guna 
mendukung  Unnes sebagai universitas 
konservasi. (2) pemngembangan dan 
penguatan  potensi Unnes sebagai pelaku 
konservasi dibidang lingkungan, budaya, 
moral dan sosial.

Peserta Workshop berjumlah  50 orang, 
terdiri atas unsur anggota Pusat Studi 
Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat 
sejumlah 16 orang dan perwakilan 
Fakultas/Jurusan di lngkungan Unnes, dan 
guru-guru di Kota Semarang.

Materi  Workshop dan  Pembicara: (1) 
Dr. Sudarmin, M.Si.,  dari  Jurusan Kimia 
FMIPA, makalah berjudul :  Model-

model pembelajaran konservasi dan 
implementasinya dalam  pengembangan 
proposal bagi penelitian mahasiswa S1 di 
lingkungan Unnes; (2) Dr. Subyantoro, 
M.Hum.,  dari Jurusan Bahasa Indonesia  
FBS  Unnes, makalah berjudul : 
Pembelajaran cooperative learning 
sebagai model  pembinaan karakter 
siswa dan implementasinya dalam 
pengembangan character building. 

Pada kesempatan itu Sekretaris LP2M 
Unnes Prof Dr. Totok Sumaryanto, 
M.Pd, memberikan informasi tentang 
desentralisasi penelitian di perguruan 
tinggi, penelitian hibah multi tahun dan 
unggulan perguruan tinggi pengelolaanya 
diserahkan kepada perguruan tinggi. 
Setiap perguruan tinggi menyusun RIP 
(Rencana Induk Penelitian) sebagai 
pedoman penelitian unggulan perguruan 
tinggi. (SR)
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Kerjasama

KICKOFF MEETING PROGRAM DESA 
BINAAN UNNES-CSR PERTAMINA

Pada hari Kamis 22 Maret 2012, 
bertempat di ruang Vicon gedung 

H lantai 4 telah dilaksanakan Kickoff 
Meeting Program Desa Binaan CSR 
Pertamina-Unnes tahun ke-2. Hadir 
pada acara ini antara lain Manager 
CSR Pertamina Bp. Ifki Sukarya, 
koordinator  program Bp. Ponco 
Kuswantoro, Humas Pertamina 
Semarang,  perwakilan Pertamina 
Depo Pengapon, Boyolali, Tegal, dan 
Cepu. Dari pihak Unnes, hadir seluruh 
tim pelaksana  program Desa Binaan, 
antara lain Bapak Rektor, Ketua dan 
Sekretaris LP2M, Ketua Pelaksana, 
penanggung jawab lokasi serta ketua 
bidang. 

Sebagaimana diketahui, Unnes 
dan CSR Pertamina  telah berhasil 
melaksanakan program Desa Binaan 
pada tahun pertama (2010/2011) di 
empat wilayah, yaitu 1)Tambakrejo, 
kel. Tanjungmas Kota Semarang, 
2) Ds. Ketaon, Banyudono, Kab. 
Boyolali, 3) Ds. Ledok, Sambong, 

Kab. Blora, dan 4) Kel. Slerok, Kota 
Tegal. Bidang kegiatan meliputi 
lima aspek, yaitu pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan 
infrastruktur.
 Program yang dilaksanakan tahun 
pertama secara umum berhasil 
dengan baik sesuai target. Bahkan 
salah satu desa binaan (Tambakrejo, 
Tanjungmas) mendapatkan 
penghargaan Platinum Award dalam 
ajang Indonesian Social Responsibilty 
Award (ICA) yang diselenggarakan 
oleh Corporate Forum for Community 
Development (CFCD) bekerjasama 
dengan Kementerian Sosial RI.

Pada acara Kickoff, selain evaluasi 
program tahun sebelumnya juga 
dipaparkan program tahun ke-2. 
Berdasarkan evaluasi dan  pengalaman 
tahun pertama, diharapkan 

pelaksanaan program Desa Binaan 
yang secara resmi dimulai tanggal 1 
Maret hingga Desember 2012 dapat 
berjalan dengan lebih baik. 
Masukan penting untuk pelaksanaan 
tahun kedua adalah perlunya tenaga 
lapangan/penghubung (Liaison 
officer) yang tinggal di desa (live in) 
sehingga program-program dapat 
terlaksana lebih efektif. Oleh karena 
itu pada kesempatan ini, apabila 
ada mahasiswa semester akhir 
atau alumni Unnes tertarik pada 
program pemberdayaan masyarakat, 
diutamakan berasal dari wilayah 
sekitar Desa Binaan, dapat mendaftar 
sebagai liaison officer program Desa 
Binaan. Bagi yang berminat dapat 
menghubungi LP2M Unnes atau Bp. 
Sunyoto, hp. 08122803219. (Sony).

suasana kegiatan Kickoff Meeting Program Desa Binaan Unnes - CSR Pertamina
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