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Selangkah lagi
LP2M raih peringkat cluster “Mandiri”
Selangkah lagi Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M) 

Universitas Negeri Semarang (Unnes) 
berstatus cluster mandiri.   Saat ini, 
LP2M Unnes masih dalam cluster 
utama sejak tahun 2010.

Status yang diberikan oleh 
Direktorat Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Ditjen Dikti 
Kemdikbud ini didasarkan pada 
penilaian kinerja penelitian melalui 
Sistem Informasi Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
(SIMLITABMAS).

LP2M Unnes dipandang memiliki 
keunggulan pada komponen SD 
(Sumber Daya Penelitian) dan LP 

(Luaran Penelitian) namun masih 
rendah di komponen MP (Manajemen 
Penelitian) dan RG (Revenue 
Generating) sehingga masuk ke 
dalam cluster utama.  

“Untuk bisa meraih status mandiri 
setidaknya harus memiliki Pusat 
inkubasi bisnis.  Meningkatkan 
jumlah HAKI (Hak Paten, Hak Cipta, 
Merk Dagang, dan Desain Industri), 
kerjasama penelitian luar negeri dan 
publikasi internasional terindeks juga 
menjadi hal penting dalam rangka 
mencapai status tersebut,” ungkap 
Prof Totok selaku Ketua LP2M 
Unnes.

Setiap perguruan tinggi melalui 
sistem penilaian kinerja penelitian 

yang dilaksanakan oleh Ditjen Dikti 
melalui Ditlitabmas, diharapkan 
mampu mengelola kegiatan penelitian 
yang memenuhi standar yang terukur, 
sesuai dengan Rencana Strategis 
Penelitian Perguruan Tinggi (RSPPT), 
Sistem Penjaminan Mutu Penelitian 
di Perguruan Tinggi (SPMPPT) dan 
memenuhi standar isi dengan kriteria 
minimal tentang kedalaman dan 
keluasan materi penelitian. 

Diharapkan para dosen dan 
mahasiswa Unnes untuk lebih 
giat melaksanakan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 
dengan target luaran yang sesuai 
dengan indikator penjaminan mutu 
penelitian dan pengabdian. (AW)

LP2M Unnes

210 Proposal Desentralisasi 2015 Direview

LP2M Unnes selenggarakan 
Desk Evaluation Proposal 
Penelitian Desentralisasi 

pendanaan tahun 2015 pada selasa 
(20/5).  Penelitian tersebut meliputi 
Penelitian Unggulan Perguruan 
Tinggi, Hibah Pascasarjana, 
Fundamental, Hibah Bersaing, 
Kerjasama Antar Perguruan Tinggi/ 
Pekerti, dan Disertasi Doktor.

Proposal berdasarkan skim yang 
di evaluasi berjumlah 210 proposal 

yang terdiri dari 22 proposal 
penelitian unggulan perguruan tinggi, 
8 proposal hibah pascasarjana, 48 
proposal fundamental, 115 proposal 
hibah bersaing, 1 proposal hibah 
pekerti, 16 proposal disertasi doktor. 

“Saat ini LP2M Unnes menempati 
Klaster Utama sehingga diberi 
kewenangan DP2M Dikti untuk 
menyeleksi dan membahas usulan 
proposal penelitian desentralisasi 
secara mandiri dengan melibatkan 

reviewer internal,” kata Prof. 
Totok saat membuka acara Desk 
Evaluation di Gd. G Lt.  I Kampus 
Unnes Sekaran Gunungpati 
Semarang.

Kegiatan yang melibatkan 20 
(dua puluh) reviewer internal ini 
bertujuan untuk mengevaluasi 
kelayakan 210 proposal menurut 
norma akademik sehingga proposal 
layak untuk dapat diterima dan 
didanai. (SR)
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Sipaktani
Sinergitas Stakeholders Pertanian Menuju Kesejahteraan  

Tampilan dari laman sipaktani.com
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Sipaktani (Sistem Informasi 
Produkdan Komoditas 
Pertanian) adalah 

sebuah sistem informasi  yang 
komprehensif produk dan 
komoditas berikut informasi terkait 
bidang pertanian dari departemen 
pemangku kepentingan pertanian 
sehingga dapat disajikan data 
dasar komoditas pertanian cepat 
saji untuk petani, pedagang, publik, 
akademisi, penyuluh, dan dinas 
pemangku kepentingan pertanian 
melalui SMS, WAP dan Website. 

Konsep ini berlatar belakang 
pada fakta empirik bahwa belum 
tersedianya data akurat produk dan 
komoditas tani di Jawa Tengah yang 
reliable; Info terkini ke petani selalu 
ketinggalan sehingga nilai penjualan 
produk di bawah standar tengkulak 
selalu untung dan nilai jual petani 
rendah; Terdapat ego sektoral/ 
departemental pemerintah dalam 
hal informasi sharing data pertanian 
sehingga terdapat liabilitas data 
untuk produksi target, pemenuhan 
ketahanan pangan di Jawa Tengah; 
Perlu adanya keadilan dan fairness 
dalam bidang perdagangan 
komoditas tani dan info program 
pemerintah; Belum adanya 

instrumen yang komprehensif di 
Jawa Tengah untuk menilai tracking, 
long run produksi pertanian untuk 
pengambilan keputusan/ kebijakan; 
Perlu transparansi publik bidang 
pengendalian harga pencapaian 
produksi ketahanan pangan dan 
bina program pertanian.

Tujuan dan fungsinya  untuk 
melakukan  koordinasi antar 
institusi  pemangku kepentingan 
pertanian; layanan cepat saji harga 

dan komoditas tani; kompilasi info 
tani terkini dari berbagai institusi; 
pemetaan potensi dan monitoring 
produksi pertanian;bursa produk 
dan komoditi pertanian; menjual 
niali petani lebih tinggi; menghapus 
kartel tengkulak. Berikut ini adalah 
fasilitas Sipaktani dalam tampilan 
sistem yang mudah dipahami untuk 
dioperasionalkan. (SDWP)

146 Proposal 
Penelitian 
Desentralisasi 2015  
lolos Desk 
Evaluation

Sebanyak 146 proposal 
Penelitian Desentralisasi 
Pendanaan Tahun 2015 lolos 

Desk Evaluation.  Proposal tersebut 
meliputi 13 proposal penelitian 
unggulan perguruan tinggi, 5 
proposal hibah pascasarjana, 36 
proposal fundamental,  75 proposal 
hibah bersaing, 1 proposal hibah 
pekerti, dan 16 proposal penelitian 
disertasi doktor.

Selanjutnya proposal yang 

lolos akan dibahas oleh reviewer 
secara online melalui 
Simlitabmas pada 
Selasa, (24/6) di Gd. 
G Lt I Kampus Sekaran 
Gunungpati Semarang.

Kegiatan pembahasan 
proposal penelitian 
desentralisasi yang 
melibatkan 14 (empat belas) 
reviewer sesuai bidang 
keahliannya ini bertujuan 
untuk mengevaluasi kelayakan 
proposal menurut norma 
akademik sehingga layak 
untuk didanai pada tahun 2015.  
Kekuatan penelitian, kelayakan 
produk dan pertanggungjawaban 
akademik menjadi penentu proposal 
tersebut dapat diterima dan didanai. (SR)
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Sentra Haki

Focus Group Discussion
Tingkat Kesiapan Teknologi Dalam Pengukuran Paten

Pusat Studi Kesehatan

LP2M rintis Pusat Kajian/Research Center Pendidikan Kesehatan

Pusat Studi Kesehatan 
Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LP2M) Universitas 
Negeri Semarang (Unnes) 
selenggarakan kegiatan seminar 
dan lokakarya nasional pendidikan 
kesehatan di Hotel Grasia 
Semarang pada Selasa, (17/6).  

Kegiatan yang diikuti oleh 
30 (tiga puluh) orang delegasi 
dari 3 Perguruan Tinggi LPTK 
pengembang program studi 
kesehatan masyarakat di 
Indonesia ini menurut Prof.
Dr.Etty Soesilowati Sekretaris 

LP2M Unnes dilatarbelakangi 
oleh banyaknya permasalahan 
terkait pendidikan kesehatan di 
sekolah.  Permasalahan tersebut 
selanjutnya mendorong berbagai 
pihak, termasuk akademisi untuk 
melakukan penguatan peran 
sekolah dalam upaya promosi 
kesehatan. 

“Tentunya dengan harapan 
nantinya Semiloka ini menghasilkan 
terbentuknya Jejaring Nasional 
Pendidikan Kesehatan Sekolah 
di Indonesia, sekaligus merintis 
pembentukan Pusat Kajian/ 
Research Center  Pendidikan 

Kesehatan sekolah,” kata Prof. 
Etty ketika membuka Semiloka 
Nasional Pendidikan Kesehatan. 
Dr. Marius Widjajarta, SE (Direktur 
Yayasan Pemberdayaan Konsumen 
Kesehatan Indonesia),  Dr. dr. 
Sutopo Patriajati, MM, M.Kes (Pakar 
Managemen Pendidikan Kesehatan- 
Ketua IAKMI Jawa Tengah) dan 
Prof. Dr. Mungin Edy Wibowo, 
M.Pd, Kons (Pakar Bimbingan 
Konseling UNNES - Ketua Umum 
Asosiasi Bimbingan Konseling 
Indonesia) menjadi narasumber 
dalam semiloka ini. (IB)

Pusat Sain dan Teknologi 
Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LP2M) 
Universitas Negeri Semarang 
(Unnes) bekerjasama dengan 
Kementrian Ristek (Tim Asdep 
Data dan Informasi IPTEK) 
menyelenggarakan FGD (Focus 
Group Discussion) Tingkat 
Kesiapan Teknologi di Ruang 
Pertemuan LP2M, Jumat (28/3).

Kegiatan yang diikuti oleh 
Profesor, Doktor dan kandidat 
Doktor dari FT, FMIPA dan FE ini 
dibuka oleh Ketua LP2M Unnes 
Prof. Dr. F. Totok Sumaryono, 
MPd. Beliau menuturkan kegiatan 
ini mempunyai sinergitas yang 
konstruktif dalam mendukung 

pencapaian LP2M Unnes 
menjadi  Kategori Mandiri  dengan 
melakukan  secara operasional 
Tingkat Kesiapan Teknologi  hasil 
penelitian menuju proses HKI 
khususnya Paten.

“Unnes  mendapat prioritas 
dari Kemenristek untuk 
menyelenggarakan FGD dalam 
rangka sosialisasi  TRL ini karena 
mempunyai icon marketable 
konservasi. Kementrian  ingin tahu 
teknologi apa yang bisa di HKI-
kan melalui ukur Tingkat Kesiapan 
Teknologi yang ada di Unnes ini,” 
kata ketua panitia, Drs.Sunyoto,MT. 
selaku Kapus Sains dan Teknologi.

Technology Readiness Level 
(TRL) adalah ukuran tingkat 
kesiapan teknologi (dalam skala 1-9) 

sebagai indikator yang menunjukan 
seberapa siap atau matang suatu 
teknologi dapat diterapkan dan 
diadopsi oleh pengguna/calon 
pengguna.  Pada awalnya TRL 
dikembangkan oleh NASA sebagai 
tools untuk  mengukur kesiapan 
teknologi yang dikembangkannya; 
Mitigasi risiko: dengan 
mempertimbangkan risiko-risiko 
teknologi, pasar, dan pengelolaan 
maka akan dapat melalui transisi 
dari tahapan R & D menuju 
komersialisasi teknologi; memahami 
dengan baik beberapa persyaratan 
dalam validasi kematangan 
teknologi dan mendukung model 
komersialisasinya.

Pembicara terdiri dari Dr Ir. 
I Wayan Budiastra, Magr (Staf 
Ahli Menristek Bidang Tik dan 
Transportasi yang membahas 
Kebijakan  KemenRistek untuk 
sosialisasi Tingkat Kesiapan 
Teknologi dan percepatan Paten  
hasil penelitian di dari Perguruan 
Tinggi. Selanjutnya Pembicara 
kedua Susalit Setyo Wibowo,SSi, 
MT membahas dengan gamlang 
konsep dasar secara operasional 
Tingkat Kesiapan Teknologi- 
Technology Readiness Level (TRL).
(Rd)
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Pelindung : Rektor Unnes
Pembina : Totok Sumaryanto F
Pengarah Teknis : Etty Soesilowati
Pimpinan Redaksi : Rodiyah
Staf Redaksi : Slamet Riyadi

 Irwan Santoso

Editor : Ariyani Widyastuti 
Tata Letak : Martanto Setyo H
Sirkulasi : Riski Darmawan
 Supriyadi

Dari Redaksi
Kami menerima saran dan kritik yang membangun demi peningkatan mutu buletin kami 
dan semoga buletin tiga bulanan ini berguna bagi para pembaca sekalian

Pusat Sosial Humaniora

Lomba dan Festival Kesenian Substansi Penggalian dan 
Penyusunan Data Base Kesenian Nusantara

Pusat Sosial Humaniora 
LP2M Unnes 
menyelanggarakan 

Lomba dan Festival Kesenian 
Nusantara di Taman Budaya 
Raden Saleh dan Islamic 
Center Kota Semarang dengan 
tema “ Kreasi dan Seni untuk 
Membangun Karakter Siswa. 

Kegiatan yang dilaksanakan 
dari tanggal 2-6 Juni 2014 ini 
di ikuti oleh seluruh provinsi 
yang ada di Nusantara. Lomba 
Tari tingkat SD terdiri dari 31 
provinsi diantaranya adalah 
: Sulawesi Tenggara, Papua, 
Jawa Barat, Bangka belitung, 
Jawa tengah, Jambi, Kepulauan 
Riau, Papua Barat, Kalimantan 
Barat, Lampung, Jawa Timur, 
Sumatera Utara, Bali, Riau, 
Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara 
Barat, Banten, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Selatan, Klimantan 
Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera 
Selatan, DI Yogyakarta, Maluku 
Utara, Sulawesi Barat, Bengkulu, 
DKI Jakarta, Maluku dan Gorontalo.

Kepala Pusat Sosial Humaniora 
LP2M Prof. Jazuli  menjelaskan, 
materi Lomba dan Festival kesenian 
Nusantara kali ini mengangkat 
kekayaan seni tradisi daerah yang 
dikembangkan sesuai dengan 
perkembangan arus moderinisasi 
namun tidak meninggalkan tradisi.  
Masing-masing peserta lomba 
dapat menampilkan kesenian tradisi 
yang dianggap paling beridentitas 
dari masing-masing perwakilan 
provinsi

“kegiatan ini adalah sebagai 
upaya untuk membuat data 
base seni budaya lokal dan 
nasional dengan cara melalui 
kegiatan menggali, memetakan, 
menginventarisasikan, melestarikan, 
dan mengembangkan produk 
kaya seni budaya lokal dan atau 
nasional,” katanya

Pelaksanaan program 
penyusunan data base seni 
budaya lokal dan atau nasional 
membutuhkan waktu yang relatif 
lama oleh karena itu memerlukan 

sinergitas kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Kementrian 
Pendidikan Dan Kebudayaan, 
yaitu kegiatan pengembangan seni 
dan budaya yang mengarah pada 
pengembangan kreativitas dalam 
penguasaan seni melalui berbagai 
jenis lomba berskala nasional 
maupun internasional. Kegiatan 
dinamakan Festival dan Lomba 
Seni Siswa Nusantara (FLS2N). 
Hasil dari kegiatan tersebut dapat 
dimanfaatkan sebagai database 
seni budaya pada tingkatan sekolah 
tertentu (SD, SMP, dan SMA/SMK), 
sehingga data base tersebut dapat 
dijadikan sebagai salah satu sumber 
informasi studi sosial dan humaniora 
khususnya bidang seni budaya, 
imbuhnya di sela-sela pembukaan 
acara pada Selasa (2/6).

 Harapan Implikasi dari 
tujuan tersebut antara lain: (1) 
menumbuhkan budaya kompetitif 
yang sehat di kalangan pelajar SD, 
SMP, dan SMA; (2) meningkatkan 
wawasan dan penguasaan seni 
budaya, pengetahuan, kemampuan, 
kreativitas dan kerja keras untuk 

mengembangkan seni budaya 
dan mengelola talenta; (3) 
membina dan mengembangkan 
kesadaran terhadap nilai luhur 
khasanah budaya sebagai filter 
terhadap pengaruh budaya 
global; (4) mempererat persatuan 
dan kesatuan bangsa serta 
memprkenalkan budaya daerah 
maupun seni kontemporer bagi 
generai muda dalam menghadapi 
masa kini dan yang akan datang; 
(5) meningkatkan apresiasi terhadap 
kekayaan seni dan budaya baik 
yang klasik maupun modern. 
Manfaat kegiatan adalah: (1) 
terciptanya iklim kondusif antar 
pengkaji seni budaya antar provinsi 
dan perguruan tinggi di Indonesia; 
(2) terciptanya budaya bangsa yang 
kuat dalam diri para pengkaji seni 
budaya dalam mengembangkan 
diri dan menjadi benteng pengaruh 
globalisasi; (3) terbentuk Bhinneka 
Tunggal iIka dalam semangat juang 
generasi muda, yang gilirannya akan 
terwujud gairah dikalangan pemuda 
bangsa untuk pengembangkan 
kekayaan seni budaya bangsa. (SR)
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