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Pameran Unggulan Unnes kembali 
digelar. Perhelatan tahunan yang 
digelar dalam rangka menyemarakkan 
Dies Natalis Unnes ke-50/Lustrum 
ke-5 ini berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya. Pameran kali ini 
diselenggarakan di DP Mall Semarang 
Jumat hingga Minggu (24-26/4) dengan 
tujuan untuk lebih memperkenalkan 
dan memamerkan karya unggulan 
Unnes kepada khalayak umum. Tahun 
ini, LP2M terpilih menjadi koordinator 
penyelenggaraan pameran. 

Menampilkan stand-stand dari seluruh 
fakultas yang meliputi karya unggulan 
dosen dan mahasiswa serta produk 
penelitian pengabdian, pameran ini 
juga diramaikan stand dari bank mitra 

kerjasama Unnes, perusahaan property, 
agen perjalanan wisata dan pengrajin 
batik di Semarang dan sekitarnya. 
Yang lebih menarik, bagi pengunjung 
yang ingin belajar membatik, panitia 
menyediakan 1 (satu) stand khusus 
untuk belajar membatik.

Selain materi pameran tentang produk 
unggulan fakultas, pengunjung juga 
dimanjakan dengan penampilan para 
peserta lomba Menyanyi Pop Solo Tk. 
SMA se-kota Semarang dan sekitarnya. 
Dengan meniru konsep reality show 
seperti Indonesian Idol dan X-Factors, 
lomba ini menjadi daya tarik tersendiri 
bagi para pengunjung. 

Alhasil pameran unggulan Unnes tak 

pernah sepi dari pengunjung. Cahya 
Ningrum (SMA Sedes) sebagai juara 
I, Chytara Denis G (SMA Sedes) 
juara II, Ratna W (SMA 1 Kendal) 
Juara III, Alvina Oktanita (SMA 2 
Semarang) dan Bernadinus Hendra 
N (SMP PL Domenico Savio) sebagai 
Juara Harapan I dan II. Pemenang 
mendapatkan uang pembinaan, piala 
dan piagam penghargaan.

Prof.Dr.Fathur Rokhman,M.Hum., 
Rektor Unnes secara langsung 
menyerahkan hadiah dan piagam 
kepada para pemenang saat 
penutupan pameran. 

(Bersambung ke hlm 3)
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Peneliti Harus Perhatikan Kode Etik Penelitian

Penguatan Kapasitas Stakeholder Provinsi dalam Implementasi System 
Building Approach (SBA)

Begitu penting sebuah penelitian 
dilengkapi ethical clearance sebelum 
kegiatan penelitian dilakukan, yang 
artinya penelitian tersebut turut dalam 
menegakkan hak azasi manusia yang 
merupakan hak dasar, yang harus 
dilindungi, dihormati, dan tidak boleh 
diabaikan oleh siapapun termasuk 
insan peneliti.

Kuantitas penelitian di bidang 
kesehatan dan bidang terkait seperti 
keolahragaan dan biologi semakin 
meningkat. Universitas Negeri 
Semarang saat ini telah memiliki 
program studi Kesehatan Masyarakat, 
Biologi, serta Keolahragaan. Tak 
kurang dari 300 penelitian kesehatan 
dilakukan. 

Peningkatan tersebut mengindikasikan 
urgensi pembentukan Komisi Etik 
Penelitian Kesehatan di lingkungan 
UNNES. Kehadiran Komisi Etik 
Penelitian Kesehatan UNNES 
diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas penelitian yang dilakukan 
di bidang tersebut, khususnya pada 
penelitian yang menggunakan subjek 
manusia dan hewan coba.

Dalam rangka meningkatkan 
pemahaman pentingnya etik penelitian 
dan prosedur untuk mendapatkan 
etik penelitian, Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Unnes menyelenggarakan Pelatihan 
Etik Tingkat Dasar, bekerja sama 
dengan Komisi Nasional Etik Penelitian 
Kesehatan (KNEP) Balitbang Kemenkes 
RI, Kamis – Jumat (28-30/5) di LP2M.

Pelatihan yang menghadirkan 5 (lima) 
narasumber dari KNEP Kemenkes RI 
dan KEPK FK Undip ini diikuti oleh 40 
peserta baik dari KEPK Unnes maupun 
dari perguruan tinggi kesehatan lain 
di Provinsi Jateng dan DKI Jakarta. 
Melalui pelatihan ini, para peserta 
tersertifikasi ketrampilan etik dasar oleh 
KNEP Balitbang Kemenkes RI. (AW)
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Untuk mendukung Sistem Perlindungan Anak (SPA) di Jawa 
Tengah maka masalah pemenuhan hak-hak anak harus 
menjadi perhatian serius oleh semua pihak antara lain: pihak 
pemerintah dalam hal ini SKPD-SKPD di Provinsi Jawa 
Tengah, akademisi khususnya para peneliti anak dan juga 

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang ada disetiap 
universitas, LSM peduli anak, tenaga kerja sosial, jurnalis, 
pihak swasta dan semua stakeholder yang terkait dengan 
anak mengingat saat ini marak terjadi kasus-kasus Kekerasan 
terhadap Anak (KtA).

Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) 
Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Penguatan 
Kapasitas Stakeholder Provinsi dalam Implementasi 
System Building Approach (SBA) dengan tujuan agar para 
stakeholder terkait anak mampu memberikan kontribusi yang 
positif dalam Sistem Perlindungan Anak yang terencana 
dan mampu masuk dalam program/kegiatan dengan sistem 
penganggaran yang memadai. Dalam kegiatan ini BP3AKB 
Provinsi Jawa Tengah meminta tim PSGA, LP2M Unnes 
(Evi Widowati, S.KM., M.Kes) untuk menjadi fasilitator 
pada kegiatan ini disamping dari Yayasan Setara (Hening 
Budiawati) dan Unicef (Naning Julianingsih) pada Senin-
Selasa (15-16/6) di Hotel Kesambi Semarang. (EW)
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PAMERAN UNGGULAN...
(Sambungan hlm 1)

“Unnes sangat mengapresiasi 
bakat-bakat seni yang dimiliki oleh 
siswa-siswa SMA. Diharapkan 
Fakultas Bahasa dan Seni Unnes bisa 
menjadi pilihan yang tepat dalam 
mengembangkan bakat-bakat mereka” 
kata Prof.Fathur saat menutup acara 

pameran. “ini sesuai dengan misi 
Unnes di bidang konservasi budaya” 
imbuhnya. Penampilan Benny sebagai 
bintang tamu stand up comedy cukup 
menyihir para tamu undangan dalam 
penutupan pameran. 

“Pameran Unggulan Unnes 2015 
yang diselenggarakan di DP Mall 

ini diharapkan mampu membawa 
kebermanfaat bagi masyarakat 
umum, khususnya dapat menggiring 
hilirisasi dan komersialisasi hasil riset 
dan inovasi riset” Kata Pof Totok 
Sumaryanto selaku Penanggung jawab 
Pameran. (AW)
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Unnes Unicef Kembangkan Program Perlindungan Anak (PPA) Berbasis 
Pelayanan Terpadu Anak dan Keluarga (PETAK)

Pemerintah Indonesia sedang 
dalam proses membangun sistem 
perlindungan anak antara lain dengan 
reformasi yang berfokus pada keluarga 
dan kepedulian masyarakat untuk 
anak-anak, khususnya terhadap 
kelompok kurang beruntung yaitu 
pada sebagian besar yang berada 
dalam pengasuhan di insititusi. Dalam 
rangka untuk memajukan reformasi 
ini, maka sebuah percontohan akan 
dikembangkan dan di uji coba ditiga 
provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Sulawesi Selatan) di lima kabupaten 
(Kabupaten Tulungagung dan Klaten, 
Kota Surakarta dan Kota Makasar serta 
Kabupaten Gowa).

Unnes melalui Pusat Studi Gender dan 
Anak (PSGA) menggandeng UNICEF 
akan menyelenggarakan serangkaian 
kegiatan dalam rangka persiapan 
pelaksanaan model uji-coba tersebut 
di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa 
Timur akan diselenggarakan yaitu (1) 
Lokakarya Penyusunan Draft Action 
Plan Pengembangan Model Uji-Coba 
Program Perlindungan Anak (PPA) 

berbasis Pelayanan Terpadu Anak dan 
Keluarga (PETAK) dan (2) Pelatihan 
Pekerja Sosial dalam rangka Uji-coba 
Model Program Perlindungan Anak 
(PPA) berbasis Pelayanan Terpadu 
Anak dan Keluarga (PETAK). Kegiatan 
Lokakarya Penyusunan Draft Action 
Plan yang diselenggarakan di Hotel 

Santika Premier Semarang pada Selasa 
s.d. Rabu (9-10/6) ini bertujuan untuk 
mendapatkan masukan tentang Action 
Plan Pengembangan Model Uji Coba 
Program Perlindungan Anak Berbasi 
PETAK. (EW)
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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
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LP2M Siap Songsong Hilirisasi dan 
Komersialisasi Hasil Penelitian

Upaya peningkatan daya saing 
bangsa dapat dicapai melalui kegiatan 
Tridharma di perguruan tinggi. Jika 
riset menjadi core Tri Darma Perguruan 
Tinggi maka dua darma yang lain, yakni 
pendidikan dan pengabdian kepada 
masyarakat harus berdasarkan hasil 
riset. Dengan riset materi pembelajaran 
senantiasa up to dated sehingga 
lulusan pun menjadi andal dan mampu 
bersaing di skala regional, nasional, 
ataupun global. Dengan riset pula 
diperoleh gagasan dan teori baru 
yang memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan. Dari sisi pendidikan 
diharapkan lahir lulusan yang inovatif, 
sedangkan dari sisi riset akan muncul 
inovasi teknologi yang diaplikasikan 
untuk industri dan terapan lainnya.

LP2M sebagai organik Universitas 
Negeri Semarang yang bergerak di 
bidang peneliti & pengabdian kepada 
Masyarakat senantiasa berupaya 
menciptakan terobosan baru untuk 
menunjang pembangunan nasional 

secara komprehensif dan oleh 
karenanya penelitian perlu diarahkan 
pada upaya inovasi dan hilirisasi sesuai 
kebutuhan msyarakat. 

Menyadari pentingnya peran 
risetdi perguruan tinggi, LP2M 
mengembangkan Pusat-pusat 
penelitian unggulandengan 
memanfaatkan kepakaran yang ada 
di berbagai fakultasyang berfokus 
pada : (1) Inovasi Pendidikan yg 
Berkualitas; (2) Saintek; (3) Konservasi; 
(4) Sumberdaya & Peningkatan 
Kualitas Hidup; dan (5) Seni Budaya & 
Sosial Humaniora.Melalui pendekatan 
multidisiplin, kegiatan riset memerlukan 
road map yang jelas sehingga berakhir 
dengan sebuah produk kompetitif. 

Terintegrasinya penelitian pendidikan 
tinggi dengan pengembangan 
seharusnya juga menjadi jawaban 
atas keterpurukan sektor-sektor yang 
menjadi basis perekonomian kita. 
Mengapa terpuruk?Industri yang 
dikembangkan selama ini adalah tipe 
manufaktur yang berorientasi ekspor 
dan kurang memiliki keterkaitan 
dengan basis ekonomi lokal. Implikasi 
yang timbul adalah minimnya nilai 

tambah dari kegiatan industri terhadap 
masyarakat dan tertinggalnya 
sektor-sektor ekonomi lokal. Basis 
perkenomian kita menjadi rapuh dan 
mudah goyah jika terjadi goncangan 
ekonomi global.

Kerjasama dengan mitra 
industridanpemerintah daerahdapat 
dilakukan melalui kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. 
Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat merupakan wahana bagi 
terwujudnyahubungan kerja antara 
lembaga penghasil konsep dan 
teknologi dengan masyarakat atau 
dunia industri di satu sisi, dan di sisi 
lain memutus rantai ketergantungan 
dengan pihak luar negeri. Pola inilah 
yang disebut sebagai hilirisasi hasil 
riset perguruan tinggi yang akan 
menumbuhkan hubungan sinergis 
academician, business, community, 
dan government (ABCG). Dengan 
demikian, budaya penelitian (yang 
bernuansa penciptaan produk secara 
berkelanjutan) akan tumbuh di dunia 
industri Indonesia, dan budaya industri 
(yang bernuansa time to market) akan 
tumbuh pula di perguruan tinggi di 
Indonesia. (ES)
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