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Dwi Dharma
Buletin Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pusat Studi Wanita

JOIN PROGRAM PUSAT STUDI WANITA (PSW) LP2M UNNES 
DENGAN UNICEF DAN BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH

Peserta Workshop Penguatan Kelembagaan bagi Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak dan Fund Raising di Semarang 
berfoto bersama. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Pusat Studi Wanita dengan UNICEF dan BP3AKB

Foto : Evi Widowati

Berbagai ragam kegiatan PSW telah 
banyak dilakukan dalam 3 tahun 

terakhir ini, misalnya yang terbaru 
pada tahun 2013 ini PSW Unnes 
diminta oleh UNICEF untuk menjadi 
salah satu koordinator peneliti dalam 
penelitian UNICEF yang bekerja-
sama antara UNICEF, PSW Unnes, 
Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Yayasan 
Setara, Yayasan Bahtera Bandung, dan 
Badan Pemberdayaan Perempuan Per-
lindungan Anak Dan Keluarga Berencana 
(BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah da-
lam penelitian tentang studi kekerasan 
terhadap anak di Kabupaten Klaten dan 
Pemalang. Dilanjutkan sebagai fasilitator 
penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 
yang merupakan program Internasional 
(World Fit For the Children) oleh 

BP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada 3 
Kabupaten/Kota yaitu pada Kabupaten 
Jepara, Kabupaten Pekalongan, dan Kota 
Semarang pada tanggal 25 Maret-2 April 
2013. Dipercaya lagi sebagai fasilitator 
kegiatan pencegahan kekerasan terhadap 
anak dalam konteks Sistem Perlindung-
an Anak pada 6 Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten 
Banjarnegara, Kabupaten Pati, Kota 
Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten 
Purworejo dan Kabupaten Sukoharjo 
pada 20-30 Mei 2013. 

Bahkan dalam kurun waktu yang sama 
PSW mengadakan kegiatan bedah buku, 
menyusun beberapa modul dengan 
Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan 
UNICEF, melakukan monev KLA, 
pendampingan KLA pada Kabupaten/

Kota, dan lainnya.
Capacity Building dilakukan dengan 
membuat join training dengan UNICEF 
dan BP3AKB Provinsi Jawa Tengah 
yaitu training penguatan kelembagaan 
penyelenggaraan perlindungan anak dan 
Fund Raising di Hotel Quest Semarang 
pada tanggal 19-21 Juni 2013 yang 
dihadiri oleh PIRAC, UNICEF, PSW 
Unnes, SKPD, LSM se Jawa Tengah, dan 
Yayasan Sosial Jawa Tengah, Jawa Timur 
dan Jakarta. Kegiatan ini bertujuan agar 
terjalin kerjasama dan kemitraan yang 
harmonis antara pemerintah, perguruan 
tinggi, LSM, dan yayasan sosial yang 
konsen terhadap perlindungan anak serta 
mendorong setiap orang dalam organisasi 
agar mampu menjadi seorang fundraiser 
bagi organisasinya. (Evi Widowati)



EDISI 02. JUNI 2013

Buletin Dwi Dharma LP2M2

Kepala Pusat Manajemen dan Kewirausahaan Dr. Etty Soesilowati, M.Si ketika 
memberikan laporan kegiatan Workshop Penyusunan Proposal Penelitian Kompetitif 
Nasional

Foto : LP2M/Rizki Darmawan

Pusat Manajemen dan Kewirausahaan

WORKSHOP PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

LP2M Unnes pada tanggal 11 April 
2013 menyelenggarakan kegiat-

an Workshop Penyusunan Proposal 
Penelitian Kompetitif Nasional (Hi-
bah Strategis Nasional, Kompetensi, 
Unggulan Strategis Nasional, Kerjasama 
Luar Negeri dan Publikasi Internasional, 
Hibah Kompetensi, dan Proritas 
Nasional MP3EI) sebagai ketua: Dr. 
Etty Soesilowati, M.Si, narasumber Prof. 
Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd, dengan 
materi arah dan kebijakan penelitian, 
Dr. Drajat Tri Kartono (Reviewer Dit. 
Litabmas Ditjen Dikti) dengan materi 
strategis penyusunan dan sistem evaluasi 
proposal penelitian kompetitif nasional, 

Negeri dan Publikasi Internasional, 
Hibah Kompetensi, dan Proritas 
Nasional MP3EI. 

Target atau luaran kegiatan ter-
sebut adalah: (1) memotivasi dosen 
Unnes dalam menyusun proposal 
penelitian kompetitif nasional 
yang siap dikirim ke DP2M Dikti, 
yaitu minimal dihasilkan 10% 
dari usulan proposal penelitian 
proposal Hibah Strategis Nasional, 
Kompetensi, Unggulan Strategis 
Nasional, Kerjasama Luar Negeri 
dan Publikasi Internasional, Hi-
bah Kompetensi, dan Prioritas 
Nasional MP3EI. diterima 
dan didanai. Peserta workshop 
sebanyak 75 orang terdiri dari 
para dosen dari berbagai jurusan di 
lingkungan fakultas di Unnes. Pada 
kesempatan itu Ketua LP2M Unnes 
yang diwakili Sekretaris pada 
sambutannya menyampaikan bahwa 
penelitian kompetitif nasional 
merupakan peluang dan kesempat-
an bagi dosen untuk mendapatkan 
dana selain dari dana internal dan 
desentralisasi. Dengan semakin 
banyak dosen menembus penelitian 
kompetitif nasional, semakin dekat 
dengan internasionalisasi penelitian 
dalam visi Unnes dapat tercapai. 
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. (SR)

dan Dr. Supriyadi, M.Si dengan materi kiat-
kiat menyusun proposal penelitian kompetitif 
Nasional, bertindak sebagai moderator Dr. 
Eva Banowati, M.Si. Kegiatan workshop 
ini bertujuan (1) meningkatkan keterampil-
an dosen senior dalam menyusun proposal 
penelitian kompetitif nasional dan layak 
didanai, (2) menyosialisasikan informasi 
terbaru yang terkait dengan penelitian hibah 
kompetitif nasional, baik itu menyangkut 
peluang, prosedur, format serta evaluasi 
sehingga perlu ditindaklanjuti. (3) untuk 
meningkatkan wawasan para dosen sehingga 
mereka berminat untuk menyusun proposal 
Hibah Strategis Nasional, Kompetensi, 
Unggulan Strategis Nasional, Kerjasama Luar 
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Para reviewer ketika melaksanakan desk evaluation proposal 
penelitian Desentralisasi pendanaan 2013 yang bertempat di 
ruang rapat LP2M Unnes

Foto : LP2M/Rizki Darmawan

LP2M Unnes

DESK EVALUATION PROPOSAL PENELITIAN 
DESENTRALISASI TAHUN 2013

LP2M Unnes menyelenggarakan evaluasi/desk 
evaluation proposal penelitian desentralisasi perguru-

an tinggi (penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Hibah 
Bersaing, Hibah Pascasarjana, Fundamental, Pekerti, dan 
Disertasi Doktor) tahun 2013 pada tanggal 3-5 April 2013, 
bertempat LP2M Unnes Gedung G. Lantai 1 Kampus 
Unnes Sekaran Gunungpati Semarang. Usulan proposal 
berdasarkan skim yang di evaluasi berjumlah 224 proposal 
terdiri (penelitian unggulan perguruan tinggi 28 proposal, 
hibah pascasarjana 12 proposal, fundamental 47 proposal, 
hibah bersaing 125 proposal, dan disertasi doktor 12 
proposal). 

Tujuan desk evaluasi proposal penelitian desentralisasi 
bertujuan untuk melakukan penilaian atau evaluasi oleh 
kelompok pakar/reviewer sesuai bidang keahliannya guna 
menentukan kelayakan proposal menurut norma-norma 
akademik sehingga proposal dapat diterima dan didanai.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris LP2M Unnes Prof. 
Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd, yang mewakili Ketua 
mengatakan bahwa kegiatan 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. (SR)

Pusat Pengembangan KKN

SELEKSI PROPOSAL KKN ALTERNATIF TAHAP 2 TAHUN 2013

Mahasiswa calon peserta KKN Alternatif ketika memaparkan proposal KKN Alternatif 
Tahap 2 Tahun 2013

Foto : LP2M/Rizki Darmawan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
adalah kegiatan yang wajib 

diikuti oleh seluruh mahasiswa 
S1 Universitas Negeri Semarang. 
Kegiatan KKN, khususnya KKN 
alternatif dilaksanakan sesuai 
alur yang telah ditentukan secara 
sistematis, dimulai dari pengajuan 
proposal, seleksi proposal, peng-
umuman proposal yang diterima, 
revisi proposal, pemesanan, 
pendaftaran, ploting, kemudian 
dilanjutkan dengan pembekal-
an mahasiswa KKN, penerjun-
an mahasiswa ke desa tempat 
KKN mereka masing–masing dan 
yang terakhir adalah penarikan 
mahasiswa KKN. monitoring dan 
evaluasi paparan hasil pelaksanaan 
KKN untuk mengevaluasi hasil–
hasil dan manfaat kegiatan KKN 
yang telah dilakukan. 

Berdasarkan alur pelaksanaan 
kegiatan KKN, setelah tahap peng-
ajuan proposal KKN yang telah 
dilakukan sampai dengan tanggal 
14 Mei 2013, maka pada tanggal 
29–30 Mei 2013 dilaksanakan 
seleksi untuk proposal–proposal 

KKN yang telah diajukan oleh mahasiswa 
dan telah memenuhi syarat untuk dipaparkan. 
Paparan di mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB, 
selama dua hari, bertempat di Ruang Pertemuan 

LP2M Unnes, sebanyak 97 proposal telah 
dipaparkan oleh mahasiswa di hadapan 
tim evaluator KKN alternatif. 
(Bersambung ke hlm 4)
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Kepala Pusat Sosial Humaniora dan Bantuan Hukum Dr. Rodiyah SPd., SH., MSi ketika 
menyampaikan laporan kegiatan Workshop Penyusunan Dokumen Paten

Foto : LP2M/Rizki Darmawan

Pusat Sosial Humaniora dan Bantuan Hukum

WORKSHOP PENYUSUNAN DOKUMEN PATEN

Pusat Sosial, Humaniora, dan 
Bantuan Hukum LP2M Unnes me-

nyelenggarakan kegiatan workshop pe-
nyusunan dokumen paten pada Rabu, 3 
April 2013 di Gd. G. Ruang Pertemuan 
LP2M Unnes. Narasumber Ir. Safrudin, 
M.Si dari Direktorat  Paten Ditjen HKI  
Kemenkumham RI, dan Drs. Pramono 
(Ketua Sentra HKI Unnes). Materi yang 

di share-kan adalah startegis dan praktis 
optimalisasi sentra HKI LP2M Unnes 
strategi menyusun dokumen paten,  praktek 
menyusun dokumen paten  dan mekanisme 
pendaftaran paten. Kegiatan diikut oleh 65 
peserta yaitu dosen, peneliti  baik doktor 
maupun  profesor. 
Tujuan kegiatan untuk meningkatkan 
pe-mahaman pada dosen, mahasiswa 

dan pelaku industri terhadap 
pentingnya produk untuk dipatenkan; 
mensosialisasi-kan kebijakan  negara  
(Dirjen HKI)  dalam bentuk program-
program yang mampu  mendorong 
produktivitas inovatatif untuk di 
patenkan; mentransformasikan do-
kumen paten yang harus dipenuhi 
dalam memperoleh HKI; melatih 
secara praktis dan strategis penyusun-
an dokumen paten; membangun 
komitmen dan  peningkatan kerjasama 
dalam  mengefektifkan kelompok-
kelomok strategis inovasi untuk 
mematenkan produknya; sekaligus 
mengoptimalkan dan memberdayakan  
fungsi Sentra HKI LP2M UNNES. 

Kegiatan ini dibuka oleh Sekrearis 
LP2M Unnes Prof. Dr. F. Totok S., 
M.Pd dalam sambutannya beliau 
menekankan perlunya mendaftar-
kan karya inovatif dosen dengaan 
mematenkannya. Bahkan ditegaskan 
LP2M Unnes akan memfasilitasi 
pendaftaran dan pendamping-
an pengajuannya sampai dengan 
pemeliharaannya. Pernyataan ini 
menegaskan yang dikatakan oleh 
Ketua Panitia sekaligus Ketua Pusat 
Sosial Humaniora dan Bantuan 
Hukum LP2M Unnes, Dr. Rodiyah, 
SPd., SH., MSi. Bahwa penyusunan 
dokumen paten mestinya dipahami 
oleh para dosen dan peneliti untuk 
mengoptimalkan kedayagunaan dan 
kemanfaatan inovasi produktif dosen 
melalui peneltian. (Rodiyah)

KKN ALTERNATIF
(Sambungan hlm 3)

Pada saat paparan proposal tersebut 
seluruh anggota kelompok yang me-
ngajukan proposal wajib hadir dan 
mengenakan pakaian yang telah di-
tentukan dengan memakai pakaian 
atas putih, bawah hitam dan dilengkapi 
menggunakan jas almamater. Setelah 
selesai proses paparan proposal KKN 
yang dilakukan oleh mahasiswa, tim 
evaluator KKN alternatif berdasarkan 
kriteria penilaian yang telah ditentuk-
an akan memberikan skor untuk me-
nentukan apakah proposal KKN yang 
diajukan tersebut layak untuk diterima 
atau ditolak. Aspek untuk mengevaluasi 
proposal KKN meliputi aspek kesesuai-
an format, isi dan sistematika dengan 
pedoman, kelayakan program untuk 
dilaksanakan, kesesuaian program 
dengan disiplin ilmu anggota kelompok, 

ketercukupan waktu pelaksanaan program 
dan kapasitas dukungan lembaga mitra. 
Maka dengan dasar pertimbangan aspek – 
aspek tersebut tim evaluator proposal KKN 
alternatif akan mengeluarkan hasil evaluasi 
pemaparan proposal berupa pernyataan 
proposal diterima, proposal diterima dengan 
perbaikan atau proposal ditolak. Apabila 
pernyataan yang dikeluarkan oleh tim 
evaluator KKN alternatif adalah proposal 
diterima atau diterima dengan perbaik-
an maka proposal yang diajukan oleh 
mahasiswa tersebut layak dan diizinkan 
untuk dilaksanakan di desa tempat mereka 
KKN.

Diharapkan setelah mahasiswa KKN 
alternatif itu terjun di lapangan dengan 

melaksanakan program seperti ter-
cantum di proposal, yang bidang 
garapannya meliputi bidang pen-
didikan, ekonomi, kesehatan dan 
lingkungan/infrastruktur. Maka akan 
dapat memecahkan masalah yang 
dihadapi oleh masyarakat untuk me-
wujudkan  kesejahteraan dengan te-
tap mengedepankan pemeliharaan 
lingkungan (konservasi) bagi ma-
syarakat, mahasiswa, dan Universitas 
Negeri Semarang. 
(Rizki D)
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