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Oemah Pintar Petani  
Sarana Peningkatan Potensi Lokal

Kawasan Ekonomi Masyarakat 
(KEM) Kelurahan Kandri dan 

Cepoko Kecamatan Gunungpati, 
Semarang, bentukan PT Pertamina, 
Unnes dan Pemkot Semarang 
diresmikan oleh Walikota pada 
Minggu (14/12). Dalam kesempatan 
itu juga diresmikan pula Oemah 
Pintar Petani yang merupakan salah 
satu bagian dalam program KEM.

Walikota Semarang Hendrar 
Prohadi mengatakan, diharapkan 
program KEM dan Oemah Pintar 
Petani bisa mengangkat potensi lokal 
melalui program pembentukan desa 
eduwisata dan agrowisata. 

“Kota Semarang wilayahnya 
memang tidak terlalu luas, namun 
cukup banyak prestasi di bidang 
pertanian, perkebunan dan lain 
sebagainya. Lima sampai sepuluh 
tahun ke depan wilayah Gunungpati 
akan menjadi pusat wisata dengan 

agrowisata, eduwisata, wisata air di 
Waduk Jatibarang, Goa Kreo serta 
wisata jenis lainnya, “ lanjut Hendi.

Selanjutnya, General Manager 
Operation IV PT Pertamina Bapak 
Subagyo mengatakan bahwa 
Pertamina mempunyai dua tanggung 
jawab besar. Pertama meningkatkan 
profit dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan negara, sedangkan 
yang kedua melaksanakan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. Peran 
dan tanggung jawab sosial salah 
satunya dilaksanakan dalam Program 
Bina Lingkungan (PKBL) yang 
berkomitmen untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan kemampuan usaha kecil 
mitra binaan.

“terdapat banyak PKBL binaan 
Pertamina yang telah mandiri dan 
tangguh hingga pemasarannya 
merambah ke pasar luar negeri, 

diharapkan Cepoko dan Kandri 
mampu menjadi desa yang mandiri 
dengan memanfaatkan secara 
maksimal program KEM ini,” 
imbuhnya.

Peresmian KEM dan Oemah 
Pintar Petani juga diiringi dengan 
penanaman 700 pohon di kawasan 
setempat yang meliputi jambu 
krystal, durian dan jerut purut serta 
tabur benih ikan pada Jumat, 
(5/12). Selain sebagai pusat 
pengetahuan pertanian, Oemah 
Pintar Petani diharapkan menjadi 
tempat berkumpul para petani 
serta tempat pelatihan-pelatihan 
di bidang pertanian yang hasilnya 
dapat memberi kontribusi kepada 
Pemerintah Kota Semarang.

(Bersambung ke hlm 2)

Foto : LP2M/Martanto

1



Pusat Pengembangan KKN

POSDAYA!!
Unnes, Pemkab. Demak dan Damandiri Siap Berantas Kemiskinan

Universitas Negeri 
Semarang melalui Mahasiswa KKN 
Vokasi yang bekerjasama dengan 
Pemerintah Kabupaten Demak 
dan Yayasan Damandiri Jakarta 
selenggarakan Gebyar Posdaya di 
pendapa kabupaten, rabu (22/10).

Sebanyak 74 desa di kabupaten 

Demak.
”Posdaya merupakan wahana 

pemberdayaan keluarga yang 
dapat membangun jiwa gotong 
royong, peduli, kerja keras dan ulet. 
Pendidikan menjadi satu dari empat 
pilar posdaya selain kesehatan, 
kewirausahan dan lingkungan hidup,” 
ujarnya.

Unnes menjadi salah satu 
perguruan tinggi negeri yang diberi 
kepercayaan untuk mengembangkan 
posdaya di Demak. ”Ada empat 
kecamatan yang menjadi sasaran 
kegiatan posdaya ini yakni Bonang, 
Wedung, Dempet dan Guntur.

Keempat kecamatan itu bisa 
dibilang angka kemiskinannya masih 
tinggi,” ungkapnya. Sementara itu, 
Wakil Bupati Harwanto mengapresiasi 
positif pengembangan posdaya 
yang dilakukan Yayasan Damandiri 
dan Unnes. Kerja sama tersebut 
diharapkan terus dipertahankan dan 
ditingkatkan. (AW)

Demak telah dikembangkan pos 
pemberdayaan keluarga. Diharapkan 
melalui Posdaya dapat meningkatkan 
pemberdayaan keluarga sehingga angka 
kemiskinan semakin berkurang.

Demikian disampaikan Prof Haryono 
Suyono, Ketua Yayasan Damandiri saat 
menghadiri Gebyar Posdaya sekaligus 
mencanangkan Posdaya di kabupaten 
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Oemah Pintar...
(Sambungan hlm 1)

Unnes melalui Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(LP2M) telah banyak melakukan 
pendampingan kepada masyarakat, 
salah satunya di Cepoko dan Kandri 
yang nantinya ingin dijadikan sebagai 
wilayah eduwisata dan taman buah.

Ketua LP2M Unnes Prof.Totok 
Sumaryanto mengatakan kerja sama 

yang dilakukan Unnes dengan PT 
Pertamina ini dilaksanakan sebagai 
pelaksanaan salah satu Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan 
Pengabdian kepada Masyarakat.

“Unnes tidak ingin menjadi 
universitas menara gading 
melainkan menara air yang bisa 
mengairi seluruh masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan, 
perekonomian, dan pengentasan 
kemiskinan,” lanjut Totok. (AW)
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Pusat Pengembangan KKN

4816 Mahasiswa KKN Tahap II Dilepas oleh Rektor

Sebanyak 4.816 mahasiswa 
KKN Unnes tahap II (non 

Kependidikan) tahun 2014 dilepas 
secara resmi pada Jumat (31/10) di 
lapangan depan Rektorat Unnes.

KKN Tahap II yang terdiri dari KKN 
Lokasi, Alternatif, Vokasi dan PPM ini 
akan diterjunkan di 8 kabupaten/kota 
yang meliputi kabupaten Semarang, 
kota Semarang, kabupaten Demak, 
Kabupaten Jepara, kabupaten 
Kendal, Kabupaten Batang, 
Kabupaten Pekalongan dan 

Kabupaten Tegal yang tersebar di 77 
kecamatan.

Kapus Pengembangan KKN 
Dr. Dwijanto mengatakan bahwa 
untuk mendukung keberlanjutan 
program pasca KKN, mahasiswa 
diwajibkan membentuk posdaya di 
desa lokasi KKN yang belum memiliki 
posdaya dan memperkuat posdaya 
yang sudah ada. Sebagai bentuk 
perwujudan Unnes Konservasi di luar 
kampus, setiap mahasiswa peserta 
KKN diwajibkan untuk menyumbang 

dan menanam 3 (tiga) pohon 
produktif di lokasi KKN, imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, 
Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd (PR 3) 
selaku Pembina Upacara berpesan 
kepada para mahasiswa bahwa 
KKN tidak seperti kegiatan kuliah 
di kampus. KKN adalah kegiatan 
dimana mahasiswa berada di 
tengah-tengah masyarakat, bergaul 
dengan kehidupan masyarakat 
yang sesungguhnya sehingga 
mahasiswa harus memiliki kesiapan 
mental, disiplin dan tanggung jawab 
yang baik sebelum terjun dalam 
melaksanakan program-program 
KKN, lanjutnya. 

Mahasiswa dituntut untuk 
dapat mensosialisasikan dan 
mengembangkan nilai-nilai konservasi 
kepada masyarakat, untuk itu 
mereka harus mampu menyesuaikan 
diri dengan budaya masyarakat , 
menjaga sopan santun dan hormat 
terhadap setiap elemen masyarakat 
di lokasi KKN. Selain itu beliau juga 
berpesan kepada mahasiswa agar 
selalu menjaga nama baik Universitas 
Negeri Semarang yang selama ini 
telah mendapatkan kepercayaan dari 
masyarakat.(RD)

Sentra HKI & Bantuan Hukum

LP2M Fasilitasi Pendaftaran Paten
 Hak Paten dapat diartikan 

sebagai pengakuan yang diberikan 
institusi atas hasil kreasi dengan 
sifat sebagai sesuatu yang sangat 
eksklusif sehingga orang lain tidak 
dapat mengakui hal yang sama 
untuk kedua kalinya. 

untuk meningkatkan pemahaman 
pada dosen, mahasiswa dan pelaku 
industri terhadap pentingnya produk 
untuk dipatenkan, Pusat Sentra HKI, 
dan Bantuan Hukum LP2M Unnes 
selenggarakan workshop Kemahiran 
Penyusunan Dokumen Paten, Kamis 
(13/11) di Gd. G. Ruang Pertemuan 
LP2M Unnes. 

Ketua LP2M Unnes Prof.Totok 
dalam sambutannya mengatakan 
perlunya mendaftarkan karya inovatif 
dosen dengan mematenkannya. 

Bahkan ditegaskan LP2M akan 
memfasilitasi pendaftaran dan 
pendampingan mengajuannya 
sampai dengan pemeliharaannya

“penyusunan dokumen paten 
mestinya dipahami oleh para dosen 
dan peneliti untuk mengoptimalkan 
kedayagunaan dan kemanfaatan 
inovasi produktif dosen melalui 
peneltian linier proses amandemen 
UU N0. 18 Tahun 2002 pada tahun 
2014” imbuhnya.

Kegiatan yang diikuti oleh 65 
peserta dari dosen dan mahasiswa 
ini bertujuan untuk mensosialisasikan 
kebijakan negara (Dirjen HKI) dalam 
bentuk program-program yang 
mampu mendorong produktivitas 
inovatatif untuk di patenkan, 
mentransformasikan dokumen 

paten yang harus dipenuhi dalam 
memperoleh HKI, melatih secara 
praktis dan strategis penyusunan 
dokumen paten, membangun 
komitmen dan peningkatan 
kerjasama dalam mengefektifkan 
kelompok-kelomok strategis inovasi 
untuk mematenkan produknya dan 
sekaligus mengoptimalkan dan 
memberdayakan fungsi Sentra HKI 
LP2M Unnes. 

Hadir sebagai narasumber Ir. 
Kemisno dari Direktorat Paten 
Ditjen HKI Kemenkumham RI 
dengan materi “startegis menyusun 
dokumen paten dan praktek 
menyusun dokumen paten”, dan Drs. 
Pramono (Sentra HKI Unnes) dengan 
materi “percepatan paten dalam 
deskripsinya”. (SR)

Fo
to

 : 
LP

2M
/M

ar
ta

nt
o

3



Buletin Dwi Dharma LP2M Unnes

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung G Lantai I Kampus Sekaran,Gunungpati,Telp/
Fax (024) 8508087/8508089, Semarang 50229. 
email: lp2m@unnes.ac.id

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

“LP2M yang merupakan wadah civitas akademika berolah pikir, 
berolah karsa dan karya diharapkan semaikn “membumi” dan 

mampu bekerjasama secara “triplehelix” sehingga produk LP2M 
bermanfaat dan dapat dinikmati masyarakat.”

Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si
Sekretaris LP2M

“Terima kasih kepada seluruh pusat dan staf LP2M yang sudah 
bekerja keras mewujudkan akselerasi program dan kegiatan 
yang hebat. Tahun 2015 diharapkan menjadi awal tahun bagi 
LP2M yang unggul, berprestasi dan masuk dalam cluster 
mandiri. Menjadi pioneer LPTK yang inovatif baik dalam 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. ”

Prof. Dr. Totok Sumaryanto F, M.Pd
Ketua LP2M
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