
EDISI 03. SEPTEMBER 2013

Buletin Dwi Dharma LP2M 1

Dwi Dharma
Buletin Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pusat Pengembangan KKN

UPACARA PELEPASAN MAHASISWA KKN LOKASI TAHAP I DAN 
KKN ALTERNATIF TAHAP II GELOMBANG A

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan didampingi Ketua LP2M menyematkan jaket dan topi KKN secara simbolis kepada 
mahasiswa peserta KKN 

Foto : LP2M/Martanto

"Salam konservasi!! 
Salam konservasi!!",
diucapkan dengan lantang oleh Prof. 
Masrukhi, M.Pd untuk menyemangati  
para mahasiswa yang akan dilepas pada 
upacara pelepasan mahasiswa KKN 
Alternatif dan mahasiswa KKN Lokasi 
Tahap I (Non Kependidikan) tahun 2013. 
Dilaksanakan pada hari minggu tanggal 
1 September 2013 upacara pelepasan 
mahasiswa KKN berjalan dengan 
khidmat di lapangan depan Gedung 

Rektorat Unnes. Upacara dihadiri oleh 
Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd selaku pembina 
upacara, Ketua dan Sekretaris LP2M 
serta jajaran pimpinan di lingkungan 
Universitas Negeri Semarang.

Drs. Hamonangan Sigalingging, M.Si 
selaku Kepala Pusat Pengembangan 
KKN LP2M Unnes menyampaikan 
laporan kepada Pembantu Rektor 
Bidang Kemahasiswaan Unnes seputar 
pelaksanaan KKN. Program – program 
KKN mengacu pada Human Development 
Index (HDI) meliputi bidang Pendidikan, 

Ekonomi, Kesehatan, serta Lingkungan 
dan Infrastruktur. Mahasiswa KKN yang 
diterjunkan tahap pertama sejumlah 
683. Para mahasiswa akan diterjunkan 
di 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten 
Wonosobo mencakup 3 kecamatan, 
Kabupaten Temanggung mencakup 4 
kecamatan dan yang terakhir Kabupaten 
Semarang mencakup 5 kecamatan dan 
dibimbing oleh 27 Dosen Pembimbing 
Lapangan.

(Bersambung ke hlm 4)
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Nur Qudus, S.Pd, MT ketika menyampaikan materi Bimtek dan Ujian Sertifikasi 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Rabu 11 September 2013

Foto : LP2M/Rizki Darmawan

LP2M Unnes

BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2013 

Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

FOCUS GROUP DISCUSSION PENGEMBANGAN 
DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Bertempat di Ruang Pertemuan LP2M 
Universitas Negeri Semarang, 

diselenggarakan kegiatan Bimtek dan 
Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan selama 4 (empat) hari, 
mulai hari rabu sampai sabtu, tanggal 11 
– 14 September 2013. Kegiatan Bimtek 
ini adalah yang ketiga belas kalinya 
dilaksanakan. Pada kesempatan itu, Dr. 
Rodiyah, S.Pd, SH, M.Si, sebagai ketua 
panitia menyampaikan laporannya. 
Kegiatan ini diikuti sebanyak 69 orang 
yang berasal dari berbagai instansi pada 
15 kabupaten di wilayah Jawa Tengah 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah 
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 
yang telah dikonversi dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang 
pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sosialisasi perpres No. 70 tahun 2012 ini 
mencakup berbagai perubahan kebijakan 
yang signifikan dan berpengaruh terhadap 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, 
penyerapan anggaran negara dan 
pencegahan korupsi dalam pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. Perubahan 
yang tertuang dalam perpres No. 70 tahun 
2012 bertujuan untuk menghilangkan 
multi tafsir yang membuat penyerapan 
anggaran seringkali menjadi terlambat, 
sekaligus memperjelas arah reformasi 
kebijakan pengadaan.

Narasumber yang menyampaikan 
materi kegiatan ada 3 (tiga), Nur 
Qudus, S.Pd,MT , Drs. Bambang 
Sugiyarto, MT dan Drs. Hery Suroso, 
ST, MT. Laporan ketua panitia, kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman aparatur pemerintah tentang 
ketentuan dan tata cara melaksanakan 
pengadaan barang dan jasa pemerintah 
serta memberikan pembekalan kepada 
pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran, pejabat pembuat komitmen 
dan panitia pengadaan untuk memiliki 
kompetensi di bidang pengadaan barang 
dan jasa pemerintah. Mewakili Ketua 
LP2M Unnes, Drs. Sunyoto, M.Si, selaku 
Kepala pusat sain dan teknologi LP2M 

memberikan pengarahan kepada peserta 
Bimtek sekaligus membuka acara. 
Beliau menyampaikan kepada peserta 
Bimtek mengenai pentingnya memahami 
perpres No. 70 tahun 2012 tersebut 
sebelum melakukan kegiatan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah agar ketika 
dihadapkan pada pemeriksa maka tidak 
akan ditemukan pelanggaran terhadap 
aturan pemerintah karena memang sudah 
melaksanakan aturan sesuai dengan 
seharusnya.(Rizki Darmawan)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M) Unnes 

merespon Kurikulum 2013 dengan 
mengadakan Focus Group Discussion 
tentang bagaimana mengembangkan dan 
implementasinya. Kegiatan dilaksanakan 
tanggal 10 September 2013 di ruang 
pertemuan LP2M, dibuka oleh sekretaris 
Prof. Dr. Totok Sumaryanto, M.Pd. 
Kegiatan ini diketuai oleh Dr. Eva 
Banowati, M.Si., dikuti oleh para dosen 
peneliti bidang pendidikan, kelompok 

studi pendidikan dan pemberdayaan, dan 
60 perwakilan mahasiswa dari seluruh 
prodi pendidikan di lingkungan Unnes 
yang berjumlah 32. Bertindak sebagai 
moderator Drs. Apik Budi Santoso, 
M.Si., dan sebagai pembicara Kasubdit 
Kurikulum Dikdas Povinsi Jawa Tengah 
Drs. Hari Wulyanto, S.Pd., M.Si dan 
Drs. Tijan, M.Si dari LP3 Unnes. Pada 
kegiatan ini mendiskusikan kerangka 
kerja pengembangan dan implementasi 
kurikulum 2013 didasarkan pada peran 

kurikulum sebagai integrator sistem nilai, 
pengetahuan dan keterampilan dalam 
membentuk watak dan perilaku peserta 
didik. Melalui proses pembelajaran, 
kurikulum yang di dalamnya terkandung 
sistem nilai diarahkan pada penguasaan  
kompetensi pengetahuan, keterampilan 
dan sikap. Implementasinya peserta didik 
diharapkan mampu mengaktualisasi 
dan menginternalisasikan sistem nilai 
tersebut dalam bentuk perilaku dan 
watak mulia. (Eva Banowati)
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Pusat Pengembangan KKN

TRAINING OF TRAINERS DOSEN PEMBIMBING 
LAPANGAN KKN MAHASISWA UNNES

“Anda bisa mencintai orang lain tanpa memimpin, akan tetapi Anda tidak bisa memimpin 
orang lain tanpa mencintai”

Ketua LP2M Unnes Drs. Bambang Budi Raharjo, M.Si memberikan arahan 
sekaligus membuka Training of Trainers DPL KKN, didampingi Kepala Pusat 
Pengembengan KKN Drs. Hamonangan Sigalingging, M.Si (kanan) dan Ketua 
Panitia Nina Oktarina, S.Pd., M.Pd (kiri)

Foto : LP2M/Rizki Darmawan

Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 
2013 bertempat di Ruang Pertemuan 

LP2M Unnes diselenggarakan Training 
of Trainers Dosen Pembimbing 
Lapangan KKN Mahasiswa Universitas 
Negeri Semarang. Acara tersebut 
dihadiri oleh Ketua LP2M, Kepala 
Pusat Pengembangan KKN, satgas 
KKN serta calon Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL). Pada kesempatan 
itu, Nina Oktarina, S.Pd, M.Pd, selaku 
ketua panitia melaporkan hal-hal terkait 
kegiatan ToT DPL KKN. Kegiatan ini 
diikuti oleh 110 orang calon DPL. Tujuan 
kegiatan memberikan penyegaran 
tentang tata tertib, tanggung jawab dan 
tugas DPL sehingga KKN dapat berjalan 
lancar.
Kegiatan ToT DPL KKN tahun 2013 ini 
dibuka dan diresmikan oleh Ketua LP2M. 
Pada kesempatan itu, beliau memberikan 
pengarahan kepada calon DPL tentang 
tugas-tugas yang harus mereka 
laksanakan. Beliau menyampaikan suatu 
ungkapan “Anda bisa mencintai orang 
lain tanpa memimpin, akan tetapi Anda 
tidak bisa memimpin orang lain tanpa 
mencintai”. 
(Bersambung ke hlm 4)

Pusat Studi Wanita

PELATIHAN TABLE MANNER UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PRIMA 

Suasana kegiatan table manner di Hotel Ciputra Semarang, 28 September 
2013 yg di ikuti Pimpinan, Kepala Pusat, Satgas KKN, dan seluruh staf 
LP2M Unnes

Foto : LP2M/Rizki Darmawan

Pusat Studi Wanita LP2M Universitas Negeri Semarang 
pada tanggal 29 September 2013 menyelenggarakan 

kegitan pelatihan table manner bagi pimpinan, pusat, dan 
staf LP2M Unnes. Bertindak sebagai ketua pelaksana Evi 
Widowati, SKM., M.Kes., sedangkan fasilitator adalah J. 
Srihadi dari Hotel Ciputra Semarang. Kegiatan ini bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas seluruh tim LP2M Unnes 
agar dapat lebih meningkatkan kualitas layanan prima 
khususnya dalam upaya-upaya penggalangan kerjasama. 
Hasil yang diharapkan adalah menambah pengetahuan dan 
pengalaman tim LP2M Unnes terkait dengan tata cara dalam 
table manner. Peserta pelatihan table manner sebanyak 40 
orang terdiri dari pimpinan, pusat, satgas KKN, dan staf 
LP2M Unnes. 

(Bersambung ke hlm 4)
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PELEPASAN KKN
(Sambungan hlm 1)

Upacara tersebut juga akan melepas 
157 mahasiswa KKN Alternatif yang 
terbagi menjadi 11 kelompok. tersebar 
pada 4 kecamatan dengan dibimbing 
oleh 5 Dosen Pembimbing Lapangan. 
Mahasiswa KKN Lokasi diterjunkan 
peda tanggal 3 September 2013 dengan 
waktu efektif 45 hari sampai tanggal 
17 Oktober 2013. Mahasiswa KKN 
Alternatif akan diterjunkan tanggal 4 
September 2013 dan melaksanakan 
KKN sampai tanggal 18 Oktober 2013. 
Kepala Pusat Pengembangan KKN juga 
menegaskan bahwa sebagai salah satu 
wujud penerapan nilai – nilai konservasi, 
setiap mahasiswa KKN diwajibkan 
menanam 3 (tiga) pohon produktif di 
lokasi KKN.

Pembina upacara memberikan 
pengarahan pada para mahasiswa. Beliau 
menyampaikan tentang hakekat KKN, 
yang merupakan tugas mahasiswa dengan 
melakukan pemberdayaan masyarakat 
untuk membangun masyarakat di tempat 
para mahasiswa melaksanakan KKN. 
Sebagai civitas akademika Universitas 
Konservasi, mahasiswa diharapkan 
dapat membimbing dan membina 
masyarakat untuk mengenali potensi-
potensi yang ada di dalam masyarakat itu 
sendiri kemudian diberdayakan dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat. 

Selama melaksanakan KKN, mahasiswa 
juga bisa belajar dari kehidupan sosial 
masyarakat sehari-hari dan juga belajar 
berbagi dengan warga. Selain itu, para 
mahasiswa disamping membawa modal 
keilmuan mereka dari kampus, mereka 
juga harus bisa berperilaku santun, 
ramah, peduli, tanggung jawab, jujur dan 
suka menolong.  Dengan menerapkan 
perilaku mulia tersebut maka mahasiswa 
akan dapat berbaur secara akrab 
dengan masyarakat supaya kehadiran 
mahasiswa dapat diterima dengan 
baik di tengah - tengah masyarakat 
sehingga dapat mengimplementasikan 
program-program KKN yang telah 
disusun. Sekaligus menanamkan, 
mengembangkan, mensosialisasikannilai 
konservasi dengan menerapkan dan 
mengembangkan konservasi fisik, 
budaya, sosial kemasyarakatan, sssesuai 
bakat dan kemampuan mahasiswa.

Terakhir Beliau berpesan kepada 
mahasiswa untuk berhati-hati 
berkendara menuju tempat lokasi 
KKN dan mendoakan agar diberi 
keselamatan melaksanakan KKN dari 
mulai diterjunkan sampai kembali lagi 

TRAINING OF TRAINERS
(Sambungan hlm 3)

Hal ini disampaikan kepada calon 
DPL supaya mereka menyadari untuk 
melaksanakan tugas-tugas sebagai 
DPL mereka harus mencintai tugas-
tugasnya, mencintai para mahasiswa 
yang akan dibimbingnya. Apabila 
calon DPL telah benar-benar mencintai 
tugasnya sebagai DPL maka dalam 
menjalankan tugasnya DPL tidak akan 
mengeluh ketika dihadapkan dengan 
berbagai rintangan dan persoalan terkait 
dengan tugasnya, sehingga DPL akan 
mempunyai kemampuan memimpin dan 
membimbing mahasiswa dengan baik.
Calon DPL adalah dosen –dosen yang 
telah memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan antara lain: Dosen tetap PNS 
yang tidak sedang studi lanjut; Dosen 
yang tidak sedang menduduki jabatan di 
tingkat program studi, jurusan, fakultas 
maupun universitas; Memiliki komitmen 
dan loyalitas dalam kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat; Memiliki 
kemampuan berkomunikasi secara 
baik dan santun; Mampu bekerjasama 
dengan tim; Memiliki kemampuan 
dan pengetahuan yang sesuai dengan 
tema KKN; dan syarat yang terakhir 
Menyatakan kesediaan dan kesanggupan 
sebagai DPL dengan mendaftarkan diri 
secara online di portal KKN. Selain itu 
calon DPL juga akan diploting untuk 
menjadi DPL KKN Alternatif, KKN 
Lokasi Tahap 1 maupun Tahap 2, KKN 
Vokasi dan KKN PPM untuk tahun 2013. 

Tata tertib yang harus ditaati dan 
dilakukan oleh setiap calon DPL adalah 
sebagai berikut: Calon DPL harus 
melakukan pendaftaran secara on-line 
di http://kkn.unnes.ac.id; Calon DPL 
yang memenuhi syarat administrasi 
wajib mengikuti pembekalan calon 
DPL KKN Unnes; DPL wajib hadir 
dan mendampingi pembekalan 
mahasiswa; DPL wajib mengikuti 
penerjunan dan penarikan mahasiswa 
KKN Unnes; DPL wajib melaksanakan 
koordinasi, bimbingan, monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan program KKN 
mahasiswa yang dibimbingnya; DPL 

melaksanakan bimbingan/monitoring 
minimal 3 kali ke lokasi KKN; DPL 
wajib memeriksa laporan KKN yang 
telah dibuat mahasiswa bimbingan dan 
untuk selanjutnya memantau proses 
unggah laporan pada portal KKN; 
DPL memberikan hasil evaluasi KKN 
mahasiswa sesuai dengan ketentuan telah 
ditetapkan.
(Rizki Darmawan)

TABLE MANNER
(Sambungan hlm 3)

Pada kesempatan itu Ketua LP2M Unnes 
yang diwakili Sekretaris pada sambutan-
nya mengatakan bahwa Visi Unnes yaitu 
menjadi universitas konservasi, bertaraf 
internasional yang sehat, unggul dan 
sejahtera, membawa konsekuensi logis 
bahwa seluruh unit yang ada di Unnes 
termasuk LP2M harus go international 
yang salah satunya harus banyak meng-
galang kerjasama baik dari dalam negeri 
ataupun dari luar negeri. 
Penggalangan kerjasama khususnya 
dengan pihak luar negeri tidak hanya 
butuh kecerdasan dalam intelegensi, 
namun juga kepribadian dan etika-
etika khusus. Salah satunya adalah 
meningkatkan kualitas layanan prima 
yang bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas seluruh tim LP2M Unnes baik 
dari staf LP2M, Satgas KKN, Kapus, 
perwakilan anggota pusat studi, kepala 
pusat studi dan manajemen LP2M 
terkait dengan table manner agar dapat 
lebih meningkatkan kualitas layanan 
prima upaya penggalangan kerjasama. 
Penggalangan kerjasama antara lain 
dilakukan melalui acara jamuan makan 
bersama para mitra kerjasama. Pelatihan 
table manner ini dilaksanakan untuk 
mendukung dan melatih pimpinan dan 
staf dalam jamuan makan bersama 
mitra kerjasama.  Kegiatan ini mendapat 
sambutan yang baik dari para peserta 
pelatihan terlihat dari antusiasisme 
peserta dalam merespon fasilitator dalam 
mempraktekan pelaksanaan pelatihan. 
(SR)

ke kampus, diberikan kemudahan dan 
perasaan senang  dalam melaksanakan 
kegiatan, serta mendapatkan nilai KKN 
seperti yang diharapkan.
(Rizki Darmawan)
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