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2017 Mahasiswa KKN Tahap I 
Dilepas oleh Pembantu Rektor IV
Sebanyak 2017 mahasiswa KKN 
tahap I (non Kependidikan) tahun 
2015 dilepas secara resmi oleh Prof. 
Dr. Sukestiyarno, Pembantu Rektor 
Bidang Pengembangan dan Kerjasama 
pada Jumat (5/9) di lapangan depan 
Rektorat Unnes. KKN Tahap I yang 
terdiri dari 1171 KKN Lokasi dan 846 
KKN Alternatif Tahap 2 gelombang A 
ini akan diterjunkan di 4 kabupaten/
kota yang meliputi kabupaten 
Semarang, kota Semarang, kabupaten 
Demak dan kabupaten Kendal yang 
tersebar di 24 kecamatan dan 207 
desa. 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 
serta memperkuat posdaya yang sudah 
ada. Prof. Dr. YL Sukestiyarno selaku 
Pembina Upacara berpesan 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. Diharapkan 
Mahasiswa dapat mensosialisasikan 
dan mengembangkan nilai-nilai 
konservasi kepada masyarakat, untuk 
itu mahasiswa diminta harus mampu 
menyesuaikan diri dengan budaya 
masyarakat, menjaga sopan santun 
dan hormat terhadap setiap elemen 
masyarakat di lokasi KKN. Selain itu 
beliau juga berpesan agar mahasiswa 
menjaga nama baik Universitas 
Negeri Semarang yang selama ini 
telah mendapatkan kepercayaan dari 
masyarakat. (AW)
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Sukses Story Pegiat Lingkungan Hidup
Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan 
tentang program konservasi yang sudah dan telah dilakukan 
masyarakat, Pusat PKLH LP2M menyelenggarakan Focus 
Group Discussion (FGD) “Sukses Stori Masyarakat Pegiat 
Lingkungan” di ruang pertemuan LP2M, Senin (24/8).

Kegiatan yang diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari 
dosen dan mahasiswa pegiat lingkungan di Unnes ini 
menghadirkan 3 narasumber pegiat lingkungan hidup 
yaitu Dr.Anon Priyantoro,SPd.MPd Kepala SMKN I Bumijawa 
Kabupaten Tegal, Ibu Ismi dan Bapak Suratno yang keduanya 
dari Semarang.

Pak Anon adalah salah satu Kepala Sekolah di SMK yang 
berhasil mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup ke 
dalam kurikulum di sekolah. Dia mengatakan bahwa perilaku 
cinta lingkungan diwujudkan dalam sendi-sendi kehidupan 
warga sekolah, mulai dari penataan lingkungan sekolah, 
inovasi kegiatan, perlindungan fauna dengan menangkarkan 
burung hantu yang hidup disekolah serta membentuk kader 
lingkungan yang seluruh anggotanya adalah siswa disekolah 
tersebut. Sementara itu, Bu Ismi “sampah”, begitu panggilan 
akrab yang melekat padanya karena kecintaannya dalam 
mengolah sampah yang selama ini menjadi masalah bagi 
kebanyakan orang. Sejak tahun 2008, mulai merintis bank 
sampah untuk menanggulangi permasalahan sampah di 
daerah Jomblang Semarang. Setelah sukses dengan bank 
sampah, selanjutnya melakukan inovasi untuk mendaur ulang 
sampah plastik menjadi aneka macam handycraft seperti tas, 
tempat sampah, dompet dsb.

Sukses story para pegiat lingkungan dilengkapi dengan 
kehadiran bapak suratno seorang nelayan dari Tambak Rejo 
Kelurahan Tanjung Mas Semarang. Berawal dari kondisi 
pesisir Tambak Rejo yang rusak akibat abrasi dan penurunan 
tanah, kemudian memotivasi Pak Suratno melakukan upaya-
upaya untuk menangani permasalahan tersebut. Bersama 
kelompok peduli lingkungan CAMAR yang dibentuk pak 
suratno dengan fasilitasi dari Unnes, kemudian menanam 
bibit mangrove disepanjang pantai, sungai, dan tegalan 
tambak. Hasilnya sekarang tanaman mangrove tumbuh 
dengan baik yang memberikan kesan teduh, indah, dan 
banyak mendatangkan bebagai satwa seperti burung-burung 
pantai. “Keberadaan mangrove telah memberikan dampak 
secara ekonomi dengan kehadiran kepiting bakau yang 
memiliki nilai ekonomi tinggi” ungkapnya. (AW)

Tingkatkan Peringkat Universitas 
Melalui Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi
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Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi pada 
jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus dan 
Thomson Reuters) senantiasa dilakukan oleh Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unnes 
melalui Penjaminan Mutu LP2M. Salah satunya dengan 
menyelenggarakan Workshop Pendampingan Publikasi Pada 
Jurnal Internasional Bereputasi, Selasa (25/8) di LP2M Unnes.

Kegiatan yang diikuti oleh 23 peserta baik dosen Unnes 
maupun luar Unnes ini diharapkan mampu meningkatkan 
kuantitas dan kualitas publikasi dosen-dosen Unnes di tingkat 
Internasional. “Dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas 
publikasi maka diharapkan akan meningkatkan H-Index para 
dosen di Scopus” kata Prof Etty Soesilowati, Sekretaris LP2M 
saat membuka acara workshop. Sesuai dengan ketentuan 
panduan penelitian dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 
peneliti yang mempunyai H-index Scopus lebih dari atau 
sama dengan 2 diberikan hak untuk menjadi 2 ketua dan 2 
anggota sebagai peneliti dalam tahun yang sama, lanjut Prof. 
Etty.

Dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi pada 
jurnal internasional, selain mendukung upaya Unnes untuk 
bertransformasi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kategori 
Utama menjadi PTN kategori Mandiri, dari sisi peringkat 
universitas, juga akan berdampak positif pada meningkatnya 
peringkat Unnes pada skala nasional maupun internasional. 
(AW)
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Workshop Konstruksi Penelitian dan Pengabdian Menjadi Paten

Aplikasi Augmented Reality Sebagai Alat Bantu Pembelajaran

Suatu karya intelektual yang 
dihasilkan dan dikembangkan atas 
dasar pemikiran yang membutuhkan 
pengkajian dengan berbagai resiko, 
tentunya membutuhkan perlindungan 
atas pencipta, desainer atau penemu, 
karena dalam rangka menghasilkan 
ciptaan dan atau temuanya dengan 
tindakan yang mengandung resiko 
pelanggaran. Sekaligus perlindungan 
hukum untuk penghargaan yang 
akan memberikan rangsangan bagi 
para pihak untuk menciptakan karya-
karya intelektual baru, akan lebih 
berkreasi, sehingga akan menghasilkan 
keuntungan-keuntungan. 

Dalam rangka mentransformasikan 
secara konstruktif dokumen paten 
yang harus dipenuhi untuk memperoleh 
HKI, serta meningkatkan pemahaman 
pada dosen dan mahasiswa 
terhadap pentingnya produk untuk 
dipatenkan, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 
akan menyelenggarakan Workshop 
Konstruksi Penelitian dan Pengabdian 

Menjadi Paten, Rabu (26/8) di LP2M 
Unnes. Dengan menghadirkan 
narasumber dari Ditjen Kemenkumham 
RI Ir. Mahruzar dan Lidya Winarsih, 
workshop ini diikuti oleh 80 peneliti 
aktif Unnes dengan kategori Professor, 
Doktor, mahasiswa S3 penerima hibah 
Doktor, dan mahasiswa S1.
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“Diharapkan workshop ini dapat 
meemberikan pemahaman pada 
dosen, mahasiswa dan pelaku industri 
terhadap pentingnya produk untuk 
dipatenkan” ungkap Prof. Totok, Ketua 
LP2M Unnes pada saat membuka 
workshop. (AW)

Dalam rangka memberikan 
pengetahuan dan pemahaman tentang 
program dan aplikasi Augmented 
Reality dalam inovasi pendidikan 
sehingga mampu mendesain dan 
mempraktikkan aplikasi Augmented 
Reality untuk tujuan pembelajaran pada 
peserta didik atau audience tertentu, 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M) Universitas 
Negeri Semarang menyelenggarakan 
Workshop Aplikasi Augmented 
Reality dalam Inovasi Pembelajaran 
Berbasis IT (memanfaatkan Objek 
2 Dimensi sebagai marker untuk 

Objek 3 Dimensi) pada Kamis, 27/8 
di LP2M. Augmented Reality adalah 
teknologi yang dapat menggabungkan 
suatu objek 3D ke dalam lingkungan 
nyata menggunakan media webcam. 
Kelebihan metode ini adalah tampilan 
visual yang menarik, karena dapat 
menampilkan objek 3D yang seakan-
akan ada pada lingkungan nyata. 
Selain itu, kelebihan metode ini dari 
sisi interaktif adalah penggunaan 
marker untuk menampilkan objek 3D 
tertentu yang diarahkan pada webcam, 
sehingga penerapan konsep yang 
akan digunakan diharapkan dapat 

meningkatkan daya nalar dan daya 
imajinasi. 

Dengan menghadirkan Anang Kukuh 
Adisusilo, ST., MT, dosen Universitas 
Wijaya Kusuma Surabaya, kegiatan 
ini diikuti oleh 70 peserta baik dosen 
maupun mahasiswa. Diharapkan 
setelah mengikuti kegiatan ini, baik 
dosen maupun mahasiswa dapat 
menciptakan pembelajaran yang lebih 
menarik dan menyenagkan. (AW)
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