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1383 
Mahasiswa 

Ikuti Pembekalan KKN 

Sebanyak 1383 mahasiswa 
Unnes mengikuti pembekalan 
KKN Tahap I, sabtu (5/9) 

di Gedung Auditorium Sekaran 
Gunungpati. KKN ini terdiri dari 
998 mahasiswa KKN Lokasi, 
295 mahasiswa KKN Alternatif 
dan 90 mahasiswa KKN PPM. 
Melalui program Posdaya mereka 
disiapkan untuk terjun di 3 
kabupaten (Demak, Temanggung, 
Wonosobo) yang tersebar di 12 
kecamatan, 180 desa/kelurahan. 
Sedangkan KKN Alternatif dan 
PPM menggunakan lokasi di Kota 
Semarang, Kabupaten Semarang, 
dan Kabupaten Kendal.

Prof.Dr.Totok Sumaryanto 
menyampaikan bahwa KKN 
ini mengangkat tema posdaya 
masyarakat dengan menggandeng 
Yayasan Damandiri karena memiliki 
visi yang sama tentang konservasi 
yang meliputi pendidikan, kesehatan 
dan infrastruktur. “Targetnya di setiap 

desa yang menjadi lokasi KKN bisa 
terbentuk satu posdaya, lantaran 
KKN terus berlanjut. Bagi KKN yang 
sudah memiliki posdaya, mahasiswa 
melanjutkan memberdayakan kembali 
sampai ke marketing” imbuhnya di 
sela-sela pembekalan KKN.

Rektor Unnes Prof Fathur 
Rokhman mengatakan mahasiswa 
diharapkan mampu menerapkan ilmu 
pengetahuan yang diperoleh selama 
di perkuliahan dalam masyarakat. 
Selain bisa menghubungkan antara 
teori dan praktis, menurut Beliau 
mahasiswa juga dituntut memahami 
kebutuhan masyarakat. Dengan 
begitu mahasiswa harus mampu 
merancang program yang sesuai 
kebutuhan. 

“Program KKN posdaya tak 
berhenti saat KKN saja melainkan 
berkesinambungan. Unnes telah 
menggandeng lembaga perbankan 
untuk memberikan pinjaman lunak 
bagi posdaya yang membutuhkan” 

lanjut Prof Fathur setelah melepas 
mahasiswa KKN secara simbolis 
dalam acara pembekalan KKN.

Hadir pula dalam kesempatan 
itu, Ketua Yayasan Damandiri Prof 
Haryono Suyono. Prof Haryono 
mengharapkan agar mahasiswa 
mampu mengajak masyarakat untuk 
memberdayakan potensi yang dimiliki 
dan disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat setempat. Jika masih 
banyak warga yang buta huruf, perlu 
diupayakan program pemberantasan 
buta aksara. Begitu juga di bidang 
lainnya. “Yang penting bagaimana 
mahasiswa bisa membaur, dengan 
tokoh masyarakat untuk bersama 
membangun masyarakat sesuai 
potensinya,” katanya.

Selain Posdaya, materi 
pembekalan lainnya meliputi tata 
tertib KKN, strategi pelaksanaan 
KKN, Program Kerja KKN, 
Laporan dan Evaluasi KKN. Dalam 
rangka meningkatkan kesadaran 
masyarakat dalam kewajiban 
membayar pajak, diberikan materi 
tentang pajak agar mahasiswa KKN 
dapat menyampaikannya kepada 
masyarakat di lokasi KKN. KKN 
Unnes Tahap I ini dilaksanakan dari 
tanggal 8 September sampai dengan 
22 Oktober 2014. (Mashuri)
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LP2M-PT Pertamina Budidayakan Tanaman Jahe Gajah di 
Kelurahan Kandri

Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 

(LP2M) Unnes bekerjasama dengan 
PT Pertamina melaksanakan 
program budidaya tanaman 
jahe gajah di Kelurahan Kandri, 
Kecamatan Gunungpati Semarang.

Program ini merupakan tindak 
lanjut dari perjanjian kerjasama 
yang telah ditandatangani antara 
LP2M Unnes - PT Pertamina dalam 
rangka pembentukan Kawasan 
Ekonomi Masyarakat di Kecamatan 
Gunungpati Semarang melalui 
Program Kemitraan Bina Lingkungan 
(SME & SR) Partnership Regional 
Jateng DIY.

Budidaya tanaman jahe gajah 
yang sudah dimulai pada bulan 
Juli 2014 ini dilaksanakan oleh 
kelompok Wanita Tani Jahe Mandiri 
Kelurahan Kandri dan difasilitasi 
sepenuhnya oleh LP2M Unnes. 
Diharapkan melalui program ini 
dapat meningkatkan perekonomian 
keluarga, mendukung kegiatan 
desa wisata kandri, serta kegiatan 
eduwisata pertanian jahe dan 
tanaman obat di wilayah Kandri.

Guna meningkatkan kapasitas 
Kelompok Tani, maka KWT Jahe 
Mandiri Kandri juga melakukan studi 
banding ke Brebes terkait budidaya 
jahe gajah. Disana, mereka belajar 

membuat pupuk kompos, membuat 
sekam bakar, memilih jahe bibit 
unggul, perawatan pemupukan, 
perawatan pasca panen dll.

Ketua Kelompok Wanita Tani 
Rumiyati mengatakan diharapkan 
kelompok mampu membuat 4000 
polibag jahe. Nantinya jumlah bibit 
tersebut akan di serahkan kepada 
masing-masing RT untuk dikelola.

“Perkiraan panen selama 8 bulan 
masa tanam, per polibag mampu 
menghasilkan 2-3 kg jahe, sehingga 
estimasi total dari 4000 polibag 
akan diperoleh hasil 8-12 ton jahe” 
katanya.(AW)

Monitoring dan Evaluasi Eksternal Program Penelitian 
Desentralisasi, dan Program Penelitian Kompetitif Nasional

Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 

Unnes mendapat kepercayaan 
dari Direktorat Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 
Ditjen Dikti sebagai host monitoring 
dan evaluasi eksternal Program 
Penelitian Desentralisasi baru 
maupun lanjutan baik dari sumber 
dana DIPA DP2M Dikti maupun 
DIPA Perguruan Tinggi tahun 2014. 

Monitoring dan evaluasi eksternal 
diselenggarakan pada Senin s.d. 
Rabu (22-24/9) di Ruang sidang 
LP2M Unnes Gd. G Lt.1, Kampus 
Sekaran Gunungpati Semarang.

Dari 86 jumlah keseluruhan 
penelitian, 71 penelitian program 
Desentralisasi meliputi 6 penelitian 

Disertasi Doktor, 39 penelitian hibah 
bersaing, 13 penelitian fundamental, 
5 Penelitian hibah pascasarjana dan 
8 penelitian unggulan Perguruan 
Tinggi. Sedangkan program 
penelitian Kompetitif Nasional 
sebanyak 15 penelitian meliputi 1 
penelitian kerjasama Luar negeri dan 
Publikasi Internasional, 5 penelitian 
MP3EI, 1 penelitian Kompetensi dan 
8 penelitian strategis nasional. 

Prof. Bardi Murachman selaku 
tim pakar/pemonev dari DP2M 
Dikti mengatakan bahwa tujuan 
monitoring dan evaluasi adalah 
untuk mendapatkan gambaran 
mengenai kinerja penyelenggaraan 
program penelitian dalam tahun 2014 
mencakup: (1) hasil penelitian; (2) 

hambatan-hambatan yang dihadapi; 
(3) jumlah publikasi ilmiah yang dapat 
dihasil dari kegiatan penelitian; (4) 
informasi mengenai peran lembaga 
penelitian dalam pembinaan 
penelitian.

Selanjutnya Ketua LP2M, Prof 
Totok menyampaikan bahwa 
monitoring dan evaluasi bertujuan 
untuk melihat dan mengevaluasi 
kemajuan penelitian dengan 
memperhatikan log book (catatan 
harian, laporan kemajuan penelitian, 
dan laporan penggunaan anggaran 
dengan sistem on line. Hasil monev 
akan menentukan kuota penelitian 
dari Dikti untuk desentralisasi 
penelitian perguruan tinggi. (SR)
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Focus Group Discussion (FGD)

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan Keberlanjutannya
bagi SMA-SMK Kota Semarang

Pusat Pendidikan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

LP2M Unnes, menggelar Focus 
Group Discussion, Jumat (19/9) 
di Ruang Pertemuan LP2M Gd. G 
Lt.1. 

Kegiatan yang diikuti tak kurang 
dari 50 Kepala Sekolah SMA dan 
SMK baik negeri maupun swasta 
se-kota Semarang dilakukan 
dalam rangka mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan (kendala) 
dalam pemenuhan Standar 
Nasional Pendidikan (SNP) dan 
keberlanjutannya bagi SMA-SMK 
kota Semarang. 

Ketua panitia, Dr.Isti Hidayah 

mengatakan, sebagai bagian dari 
penentuan rancangan pembangunan 
jangka pendek maupun jangka 
panjang khususnya pembangunan 
bidang pendidikan, maka kajian 
pembiayaan terkait pemenuhan 
SNP (Standar Nasional Pendidikan) 
SMA-SMK menjadi hal yang penting 
dilakukan untuk efisiensi dan 
efektivitas mutu pendidikan.

“Kajian ini merupakan salah 
satu standar pendidikan (standar 
pembiayaan) khususnya bagi sekolah 
di kota Semarang yang jarang 
atau belum pernah dilakukan oleh 
perguruan tinggi (Universitas Negeri 
Semarang)” lanjutnya.

Unnes Dalam Ajang 
Jateng Fair 2014

Pameran Jateng Fair 2014 
kembali digelar pada 29 
Agustus – 14 September 

2014 di Kompleks PRPP Jawa 
Tengah, Jalan Anjasmoro 
Tawangsari Semarang. Dengan 
mengusung tema “Ayo Wujudkan 
Jateng Kreatif dan Hebat!” 
event tahunan yang sudah 
berlangsung ke-41 itu, hadir dalam 
4 konsep: pameran, hiburan, 
rekreasi serta kompetisi.

Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 
(LP2M) selaku koordinator atas nama 
Unnes ikut ambil bagian dalam event 
yang diselenggarakan selama 17 hari 

ini. Keikutsertaan dalam kegiatan 
JATENG FAIR 2014 merupakan 
kesempatan baik bagi Unnes untuk 
menampilkan karya-karya unggulan 
Unnes baik produk maupun layanan 
seperti teknologi hasil penelitian 
maupun pengabdian kepada 
masyarakat yang telah dihasilkan oleh 
para dosen dan mahasiswa. 

Berbagai produk dan layanan 
dapat dijumpai di Stand Unnes, 
antara lain dari FIK, FT, FMIPA, FBS, 
LP2M, LP3, Badan Konservasi, UPT 
Perpustakaan, UKM Busana, Pusat 
Sentra HKI dan unit lainnya. Salah 
satu produk unggulan mahasiswa 
yang ditampilkan adalah kreasi 
busana dari plastik dan kertas bekas 
oleh UKM Busana.

Melalui Jateng Fair, diharapkan 
dapat memberikan manfaat antara 

lain (1) menunjukkan produk/
karya inovasi hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
dihasilkan dosen dan mahasiswa 
Unnes. (2) ajang promosi produk/
karya inovasi unggulan Unnes 
sehingga masyarakat atau dunia 
usaha/industri sebagai pengguna 
dapat menjalin kerjasama atau 
membeli produk milik Unnes tersebut. 
(3) ajang promosi Unnes sebagai 
lembaga pendidikan tinggi yang 
mampu mengahasilkan karya-karya 
teknologi yang bermanfaat bagi 
masyarakat luas, (4) mengangkat 
citra Unnes sebagai perguruan tinggi 
yang unggul dimana hasil karya/
teknologi yang dihasilkan mampu 
bersaing dengan lembaga/perguruan 
tinggi lain. (SR)
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Diharapkan melalui kegiatan 
ini akan menghasilkan kajian 
pembiayaan pendidikan yang 
dapat memberikan konsekuensi 
dalam menyusun RAPBS rencana 
tindaklanjut sebatas rekomendasi 
bagi pemerintah dan pemerintah 
daerah.(AW)
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Juara I Lomba Posdaya, Posdaya Sinar Mawar binaan Unnes maju 
ke kompetisi Regional

Focus Group Discussion

Penguatan Kelembagaan Dengan Manajemen Proyek 

Pos Pemberdayaan Keluarga 
(Posdaya) Sinar Mawar binaan 

Universitas Negeri Semarang 
(Unnes) meraih juara I dalam 
Lomba Posdaya Damandiri Award 
2014 Tingkat Korwil 1 Jateng DIY. 
Penghargaan diberikan oleh Ketua 
Yayasan Damandiri Prof Haryono 
Suyono, Selasa (2/9), di Rumah 
Dinas Bupati Magelang.

Juara II dan III dalam lomba 
tersebut diraih oleh kelompok 
Kusuma Jaya binaan Universitas 
PGRI Semarang dan Mersi Sejahtera 
Husada binaan Politeknik Kesehatan 
Kemenkes (Poltekkes) Semarang. 

Prof Haryono mengatakan, 
Damandiri terus berupaya 

mengoptimalkan pengelolaan 
potensi keluarga dan masyarakat 
untuk menciptakan peluang kerja. 
Menurutnya, hal itu sesuai dengan 
program pemerintah dalam upaya 
menekan angka kemiskinan.

“Proses pemberdayaan sumber 
daya manusia pedesaan perlu 
dikembangkan dengan tidak 
menganggap keluarga di desa 
sebagai keluarga bodoh dan malas,” 
ujarnya.

Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 
(LP2M) Unnes Prof Totok Sumaryanto 
mengatakan, secara kelembagaan 
Unnes terus menempa mahasiswa 
supaya terus berperan dalam 

masyarakat.
Menurut Prof Totok, setiap 

mahasiswa perlu mengembangkan 
rasa percaya diri yang kuat agar 
tidak ragu-ragu mendorong dan 
membantu keluarga di pedesaan 
untuk maju dan berprestasi.

“Dalam hal ini, lembaga perguruan 
tinggi bertugas menjembatani agar 
mahasiswa terus membangun kerja 
sama dan jiwa gotong-royong di 
tengah masyarakat,” katanya.

Satuan Tugas Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Unnes telah menerjunkan 
mahasiswa KKN sejak Oktober 2012 
untuk merintis dan membina Posdaya 
Sinar Mawar. Bersama masyarakat 
setempat, mereka merancang dan 
menjalankan program pemberdayaan 
di empat bidang, yaitu pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

Pada bidang pendidikan, Posdaya 
Sinar Mawar telah mengoptimalkan 
fungsi PAUD Assyifa yang ada di 
desa Wonokerto, menyosialisasikan 
minat baca, dan mengikuti kegiatan 
bina keluarga balita.

Rektor Unnes Prof Dr Fathur 
Rokhman M.Hum mengapresiasi 
Satgas KKN yang telah mendampingi 
Posdaya Sinar Mawar. Beliau 
berharap, program-program 
pemberdayaan keluarga terus 
berjalan untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat. (AW)

Pusat Kependudukan dan 
Lingkungan Hidup LP2M 

Unnes selenggarakan Focus Group 
Discussion (FGD) Penguatan 
Kelembagaan dengan Manajemen 
Proyek di ruang Pertemuan LP2M, 
Kamis (28/8). Kegiatan diikuti 40 
peserta yang terdiri dari Kapus, 
anggota PKLH dan seluruh 
staf LP2M ini bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang 
bagaimana menangani proyek.

Ketua panitia Ir. Nana Kariada 
T.M., M.Si, menuturkan bahwa 
manajemen proyek merupakan 
suatu proses dari perencanaan, 

pengaturan, kepemimpinan, dan 
pengendalian dari suatu proyek 
oleh para anggotanya dengan 
memanfaatkan sumber daya 
seoptimal mungkin untuk mencapai 
sasaran yang telah ditentukan.

Ir. Purnomo selaku narasumber 
dari Bappeda menegaskan Fungsi 
dasar manajemen proyek terdiri dari 
pengelolaan lingkup kerja, waktu, 

biaya, dan mutu. Pengelolaan 
aspek-aspek tersebut dengan benar 
merupakan kunci keberhasilan dalam 
penyelenggaraan suatu proyek.

Kegiatan ini mendapat sambutan 
baik dari para peserta. Antusiasisme 
peserta dalam merespon materi 
terwujud dalam jalinan diskusi antara 
narasumber dan peserta.(SR)
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