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“Mahasiswa Dituntut Menunjukkan Kemandirian kepada Masyarakat”

Rektor Unnes didampingi Pembantu Rektor Bidang Akademik ketika menyematkan 
atribut KKN berupa jaket dan topi sebagai tanda melepas 3621 mahasiswa KKN 
Tahap II 2012

Bertepatan dengan peringatan hari 
sumpah pemuda ke-84, tanggal 28 

Oktober 2012 dilaksanakan upacara 
pelepasan mahasiswa KKN Tahap II 
Unnes, di lapangan depan Gedung 
Rektorat Universitas Negeri Semarang 
yang dihadiri Rektor, Pembantu Rektor 
Bidang Akademik, Dekan di lingkungan 
Unnes Ketua dan Sekretaris LP2M. Pada 
kesempatan tersebut, Drs. Hamonangan 
Sigalingging, M.Si. selaku Kepala Pusat 
Pengembangan KKN LP2M Unnes 
menyampaikan laporan kepada Rektor 
seputar masalah KKN. Program-program 
KKN mengacu pada Human Development 
Index (HDI) meliputi Bidang Pendidikan, 
Ekonomi, Kesehatan dan Infrastruktur. 
Mahasiswa KKN Tahap II ini diterjunkan 
di Kabupaten Pemalang, Kendal, Batang, 
Pekalongan, Demak dan Tegal. Jumlah 
mahasiswa KKN berjumlah 2876 
mahasiswa (KKN Lokasi) ditambah 695 
mahasiswa (KKN Alternatif) dan 55 
mahasiswa (KKN Pendampingan SMK). 
Total Mahasiswa yang telah diterjunkan 
untuk melaksanakan KKN pada tahun 
2012 adalah sejumlah 4650 mahasiswa. 
Sebagai bentuk pelaksanaan program 
konservasi Unnes, para mahasiswa yang 
diterjunkan ke desa-desa lokasi KKN 
diwajibkan untuk menanam tiga pohon 
untuk setiap mahasiswa.

Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo, M.Si 
selaku Rektor Unnes memberikan arahan 
kepada para mahasiswa. Terkait 84 
tahun peringatan sumpah pemuda beliau 
memberikan arahan mengenai tema 
besar yang diangkat oleh Kementerian 
Pemuda dan Olahraga yaitu kemandirian, 
kreativitas dan identitas. Rektor berpesan 
agar kemandirian harus selalu lekat pada 
diri mahasiswa. Berbekal ilmu-ilmu yang 
telah diperoleh selama ini, mahasiswa 
dituntut untuk dapat menunjukkan 
kemandirian kepada masyarakat 

khususnya masyarakat di tempat KKN. 
Dengan menunjukkan kemandiriannya 
diharapkan mahasiswa dapat menjadi 
motor penggerak bagi masyarakat di 
desa lokasi KKN mereka.

Tema besar kedua adalah kreativitas. 
Kreativitas mahasiswa sangat ditunggu 
dan diharapkan oleh masyarakat. 
Melalui kreativitas tersebut diharapkan 
mahasiswa dapat mendinamiskan 
masyarakat. Dengan pelaksanaan 
program-program KKN di lokasi 
masing - masing yang tentunya berbeda-
beda, mahasiswa diharuskan mampu 
mengembangkan potensi – potensi 
yang dimiliki oleh masyarakat. Identitas 
merupakan tema besar terakhir yang 
diangkat oleh Kementerian Pemuda 
dan Olahraga dalam peringatan sumpah 
pemuda tahun 2012 ini. Melalui penerapan 

kemandirian dan kreativitasnya di setiap 
lokasi KKN mereka, maka akan tampak 
identitas sesungguhnya dari mahasiswa - 
mahasiswa Unnes yang dapat memberi 
manfaat di lingkungan mereka berada 
sehingga menjadi manusia yang 
berguna bagi bangsanya. Selain itu, 
Prof. Sudijono juga berpesan kepada 
para mahasiswa agar jangan sampai 
terhanyut dalam hiruk pikuk masyarakat. 
Mahasiswa harus dapat mengenali diri 
dan membawa diri dengan baik supaya 
tidak terhanyut dalam hiruk pikuk 
masyarakat. Terakhir beliau berpesan 
kepada para mahasiswa agar dapat segera 
beradaptasi di lingkungan masyarakat di 
desa lokasi KKN dimana meraka berada 
supaya program - program KKN dapat 
diselesaikan sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. (SR)
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Pembahasan
H A S I L  P E N E L I T I A N  D E S E N T R A L I S A S I  P T 
( H I B A H  B E R S A I N G ,  H I B A H  P A S C A S A R J A N A , 
H I B A H  P E K E R T I ,  F U N D A M E N T A L , 
U N G G U L A N  P T,  D A N  R A P I D )

Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Universitas 

Negeri Semarang menyelenggarakan 
Pembahasan Hasil Penelitian 
desentralisasi PT (Hibah Bersaing, 
Hibah Pascasarjana, Hibah Pekerti, 
Fundamental, Unggulan PT, dan RAPID) 
tahun 2012. Acara berlangsung tanggal 
19 Desember 2012 bertempat di Ruang 
Pertemuan LP2M Unnes, diikuti oleh 
peneliti/dosen di lingkungan Unnes 
meliputi 2 peneliti RAPID, 3 peneliti 
Fundamental, 11 peneliti Hibah Bersaing, 
2 peneliti Unggulan PT, 1 peneliti 
Hibah Pekerti, dan 5 peneliti Hibah 
Pascasarjana. Pembahasan ini bertujuan 
untuk: (1). mendesiminasikan hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh para 
dosen/peneliti; (2). Mensosialisasikan 
hasil-hasil penelitian dosen/peneliti 
Unnes kepada masyarakat, dan sebagai 
pertanggung jawaban peneliti kepada 
lembaga/masyarakat.

Hasil penelitian yang dipresentasikan 
berjumlah 24 judul penelitian dari 
bidang ilmu Sosial, Humaniora, 
Hukum, pendidikan, MIPA, Teknologi 
dan Rekayasa. Sebagai pembahas 
adalah dari reviewer internal dan 
reviewer Direktorat Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen 
Dikti. Pembahasan Hasil Penelitian 
dibuka oleh Sekretaris LP2M Unnes. 
Sebelum dibuka, Ketua Panitia Seminar, 
Drs. Sunyoto, M.Si melaporkan 

pelaksanaan kegiatan pembahasan 
seminar. Lebih lanjut Sekretaris LP2M 
Unnes Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., 
M.Pd. memberikan arahan kegiatan 
seminar agar para peneliti untuk dalam 
meningkatan kualitas penelitian yang 
dilakukan secara berkesinambungan, 
Pembahasan hasil penelitian diharapkan 
mampu menunjukkan luaran penelitian 

sesuai IKUP (Indikator Kinerja Utama 
Penelitian) antara lain HKI, teknologi 
tepat guna, publikasi, dan minimal 
menghasilkan bahan ajar. Dengan 
melakukan presentasi hasil penelitian 
diharapkan akan didapatkan masukan 
yang optimal bagi penyempurnaan 
laporan penelitian dan publikasi ilmiah. 
(SR)

Pusat Manajemen & Kewirausahaan

 “INTEGRASI KEBIJAKAN VISIT JAWA TENGAH YEAR 2013 MELALUI PENGUATAN INDUSTRI KREATIF”

Dalam rangka menyongsong Visit Jawa 
Tengah 2013, Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 
terus melakukan upaya secara simultan 
agar Provinsi Jawa Tengah benar-benar 
siap menyambut tahun kunjungan wisata. 
Untuk membangun kepariwisataan 
tentunya tidak dapat dilakukan secara 
terpisah dan menyendiri. Kebersamaan 
dan persatuan seluruh stakeholder 
tentunya dapat mendorong promosi 
bersama dan mendatangkan hasil yang 
lebih baik.

Universitas Negeri Semarang sebagai 
perguruan tinggi negeri yang terletak 
di Kota Semarang  Jawa Tengah yang 

berlimpah sumberdaya merasa terpanggil 
untuk ikut memberikan kontribusinya. 
Namun demikian Program Unnes 
dan Pemerintah harus berjalan selaras 
dan berkesinambungan. Untuk itu 
Unnes melalui Pusat Manajemen dan 
Kewirausahaan LP2M pada tanggal 
8 November mengadakan workshop 
bertemakan “ Integrasi Kebijakan 
Visit Jawa Tengah Year 2013 Melalui 
Penguatan Industri Kreatif “.

Kegiatan workshop bertujuan mensin-
ergikan kekuatan-kekuatan sumberdaya 
manusia, finansial dan sosial yang ada di 
pemerintah maupun Universitas Negeri 
Semarang serta menyusun roadmap ke-

giatan Pusat Manajemen & Kewirausa-
haan LP2M Unnes. Peserta kegiatan 
adalah para dosen anggota kelompok 
Pusat Manajemen dan Kewirausahaan, 
anggota kelompok usaha binaan LP2M 
Unnes dan mahasiswa Unsec Unnes.
Workshop mengetengahkan Drs.Giar-
sito Sapto Putranto (Ka.Bid. Pembinaan 
Industri Pariwisata Kota Semarang), Ir. 
H.Heru Isnawan, MM (Ketua BPD PHRI 
Jateng), Dr. Rodiah Syamwil (Dosen 
Tatabusana) dan Dra. Rosidah, M.Si 
(Dosen Tataboga).

Prof. Dr. Totok Sumaryanto F, M.Pd selaku Sekretaris LP2M ketika memberikan 
arahan sekaligus membuka Pembahasan Hasil Penelitian Desentralisasi di LP2M 
Unnes

Bersambung ke hal 4
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R E N U N G A N  P E R G A N T I A N  W A K T U

Waktu terus berlalu dan terasa 
begitu cepat, seperti tak sadar 

kita tinggalkan tahun 2012. Dalam 
keseharian tugas dan kewajiban yang 
harus kita kerjakan perlu merenung 
dengan kesadaran yang baik apa hakekat 
yang kita lakukan, apa esensi yang mau 
dicapai, dan kemana arah yang akan 
dituju. Kadang kita terbelenggu dengan 
tugas, pekerjaan, dan kewajiban yang 
hanya untuk memenuhi kebutuhan dan 
ambisi sesaat tanpa tahu dengan jelas 
manfaatnya secara hakiki, atau karena 
masuk dalam suatu sistem sehingga mesti 
tunduk pada mekanisme dan rutinitas 
yang telah ada. Oleh sebab itu kita perlu 
tahu dengan cerdas dan mendasar dari 
setiap langkah kemana kaki terayun, 
setiap gerakan tangan yang dilakukan, 
setiap suara yang terucap, motivasi dan 
niatan apa yang mendasari, tujuan dan 
manfaat apa yang ingin dicapai, serta 
akibat yang akan terjadi dalam jangka 
panjang baik fisik maupun non fisik, di 
dunia dan setelanya.

Aturan dan lembaga yang dibangun 
manusia awalnya biasanya untuk 
kebaikan bersama, namun kadang 
kemudian berubah hanya untuk 
keuntungan kelompok tertentu, atau guna 
melindungi kepentingan dan privilege 
suatu golongan. Hal ini bisa terjadi pada 
setiap strata di masyarakat baik pada 
tingkat lokal, nasional, maupun global. 
Jadi kita harus selalu jernih, bijak, dan 

adil dalam membangun suatu aturan/
mekanisme yang terkait kepetingan 
publik sehingga tidak menimbulkan 
kepincangan dalam setiap sisi khidupan 
yang ada di alam semesta. 

Kemampuan memandang suatu 
permasalahan dan apa yang akan 
diperjuangan untuk dicapai secara utuh, 
dari berbagai perspektif kepentingan 
semua pihak terkait, dan nilai-nilai luhur 
yang mesti dijadikan landasan, akan 
menjadikan setiap usaha punya arti yang 
dalam, tinggi, dan abadi. Dengan cara 
demikian barangkali kita tidak akan 
terjebak pada kehidupan mekanis tanpa 
makna dalam meniti setiap waktu yang 
dilalui, dan tak akan kembali lagi.
Banyak waktu yang telah kita jalani 

berarti semakin sedikitnya peluang yang 
masih tersisa, karena total kesempatan 
yang diberikan ada batasnya. Maka setiap 
putaran rotasi bumi serta evolusi di alam 
semesta yang dapat kita nikmati adalah 
kesempatan, dan rahmat yang tidak 
ternilai harganya, sehingga harus diberi 
makna, serta karya terindah dan termulia 
disisi-NYA sesuai kemampuannya.

Waktu di alam semesta ini akan terus 
datang dan berlalu entah sampai kapan 
hanya Tuhan yang tahu. Namun total 
waktu yang ada pada kita sebagai individu, 
kelompok, generasi, ada batasnya. 
Selama Institusi besar berupa Alam 
Semesta masih ada maka putaran waktu 
itu masih terjadi. Dalam institusi alam 
raya ada lembaga-lembaga kecil yang 
dibangun oleh manusia untuk menunjang 
kepentingan hidupnya. Dalam berkiprah 
di lembaga-lembaga kecil manapun 
sebagai bagian dari kehidupan yang 
harus dijalani di dunia, kita mesti selalu 
insaf tentang keberadaan institusi besar 
dimana kita, dan lembaga kecil numpang 
di atasnya untuk sementara, serta terus 
silih berganti, dan kesadaran itu harus 
bermuara pada keinsafan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, sehingga hidup akan 
punya makna dan kebaikan nan abadi.
(Sutrisno)
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Workshop

PENYUSUNAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (IbM, IbK, IbPE, IbIKK, dan IbW)

Lembaga Penelitian dan Pen-
gabdian kepada Masyarakat 

pada tanggal 13 – 14 Novem-
ber 2012, bertempat di gedung 
G lantai 1 (perpustakaan) Kam-
pus Unnes Sekaran Gunungpati 
Semarang mengadakan kegiatan 
Workshop Penyusunan Proposal 
Pengabdian kepada Masyarakat 
(IbM, IbK, IbPE, IbIKK, dan 
IbW).

Tujuan workshop penyusunan 
proposal pengabdian kepada 
masyarakatadalah: (1) untuk 
memberikan pemahaman ten-
tang karakteristik dan tujuan dari 
berbagai program pengabdian 
kepada masyarakat dana DIT. 
LITABMAS DIKTI (IbM, IbK, 
IbPE, IbIKK, dan IbW). (2) un-
tuk meningkatkan kemampuan 
para dosen dalam menyusun 
proposal pengabdian kepada ma-
syarakat dana DIT. LITABMAS 
DIKTI. (3) untuk meningkatkan 
wawasan para dosen/pengabdi 
sehingga dapat mendorong mun-
culnya ide/gagasan proposal pen-
gabdian yang kreatif, inovatif, 
dan berkualitas. Target atau lu-

ran yang diharapkan adalah: (1) 
memotivasi para dosen Unnes 
dalam menyusun proposal peng-
abdian kepada masyarakat tetap 
terjaga atau meningkat. (2) jum-
lah proposal pengabdian menin-
gkat, yaitu minimal dihasilkan 
40 proposal pengabdian dana 
DIT. LITABMAS DIKTI. (dari 
Unnes). (3) kualitas proposal 
pengabdian yang dibuat mening-
kat, dengan target minimal 30% 
proposal yang diajukan dapat di-
danai.

Peserta workshop sebanyak 75 
orang terdiri dari para dosen 
Unnes dan dari berbagai PTS/
PTN di wilayah Kota Semarang. 
Materi Workshop dan narasum-
ber pada hari pertama : (1) Kiat 
dan Strategi Penyusunan pro-
posal IbM, IbK, IbIKK oleh Dr. 
Isti Hidayah, M.Pd. (2) Kiat dan 
Strategi Penyusunan Proposal 
IbW dan IbPE oleh Dra. Suparni 
Setyowati Rahayu., M.Si; (re-

viewer Program Pengabdian ke-
pada Masyarakat Dit. Litabmas 
Ditjen Dikti. Pada hari kedua 
dilanjutkan diskusi kelompok/
pendampingan penyusunan pro-
posal IbM, IbK, IbIKK, dan IbW 
dan IbPE. 

Selanjutnya Ketua LP2M Unnes 
yang diwakili oleh Sekretaris 
LP2M, dalam sambutannya men-
gatakan bahwa workshop penyu-
sunan proposal Pengabdian kepa-
da Masyarakat (IbM, IbK, IbPE, 
IbIKK, dan IbW) dapat diharap-
kan para dosen dalam menyusun 
proposal dan dihasilkan proposal 
yang berkualitas dan ada yang 
dapat didanai. Dengan semakin 
banyak dosen mengusulkan pen-
gabdian kepada masyarakat se-
cara kompetitif nasional, meru-
pakan peluang dan kesempatan 
bagi dosen untuk mendapatkan 
dana dari Dit. Litabmas Ditjen 
Dikti.(SR)

Kegiatan dimulai pukul 09.00 bertempat 
di Gd. G lt. 1 dan dibuka langsung oleh 
Sekretaris LP2M Unnes Prof. Dr. F Totok 
Sumaryanto, M.Pd. Materi workshop 
adalah Kebijakan Dinas Pariwisata 
Kota Semarang, Strategi PHRI Dalam 
Menyongsong “ Visit Jawa Tengah 
Year 2013”,serta Desain-desain Kreatif 
Industri Handycraf & Kuliner Berbasis 
Kearifan Lokal.

Dinas Pariwisata Kota Semarang, PHRI 
dan sivitas akademika Unnes sepakat 
untuk bekerjasama mempromosikan 
industri kreatif melalui BP2KS dan aktif 
mengikuti Forum Penggiat Pariwisata. 
Kegiatan diakhiri pukul 13.00 dan ditutup 
langsung oleh ketua Pusat Manajemen 
& Kewirausahaan Dr. Etty Soesilowati, 
M.Si. (Etty S)

suasana Workshop Integrasi Kebijakan Visit Jawa Tengah Year 2013 Melalui 
Penguatan Industri Kreatif di LP2M Unnes
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