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Kemenristek Dikti Ganjar Hadiah 
Bagi Penelitian Terpublikasi Internasional

Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi mendorong 
klasifikasi perguruan tinggi untuk 
meningkatkan kualitas dan 
kemandiriannya melalui riset yang 
dilakukan. “Klasifikasi tersebut 
dimaksudkan agar perguruan tinggi 
lebih produktif dan mandiri “, kata 
Direktur Jenderal Penguatan Riset 
dan Pengembangan Kemenristek Dikti 
Muhammad Dimyati di Semarang, 
Jumat (27/11). Hal itu diungkapkan 
usai membuka “1st Universitas Negeri 
Semarang (Unnes) International 
Conference on Research Innovation 
and Commercialization for Better Life 
2015” di Hotel Patra Jasa Semarang.

Menurut Dimyati, klasifikasi perguruan 
tinggi itu sebenarnya sejalan dengan 
visi Presiden Joko Widodo yang 
memfokuskan pada pengembangan 
pangan perekonomian, energi 
dan kemaritiman. “Seperti Unnes, 
misalnya, lebih condong ke arah 
pengedepankan etika. Demikian 
pula perguruan tinggi lain dengan 
kekhasannya sendiri. Perguruan tinggi 
akan difasilitasi seperti itu,” katanya. 
Ia menjelaskan klasifikasi perguruan 
tinggi diharapkan mampu berimplikasi 
positif terhadap peningkatan 
kualitas dan itu akan diiringi dengan 
gelontoran dana pendidikan 
yang semakin besar. Dimyati 

menambahkan bahwa penelitian 
yang terpublikasi internasional 
akan diberi hadiah. Langkah ini 
dilakukan untuk mendorong peneliti 
mengekpresikan karya publikasinya 
di jurnal internasional. “Kami berikan 
penghargaan, berupa dana antara 
Rp50-100 juta,” katanya. Pemberian 
insentif berupa dana terhadap dosen 
peneliti itu, kata dia, direncanakan 
mulai diberikan pada 2016 sebagai 
program resmi Kemenristek Dikti, 
namun dengan berbagai persyaratan 
yang harus dipenuhi.

(bersambung ke hlm 2)
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Dwi Dharma



KEMRISTEKDIKTI...
(sambungan hlm 1)

Ia menyebutkan setidaknya ada tiga persyaratan, yakni 
dimuat dalam jurnal terakreditasi dan terindeks internasional, 
memiliki lebih dari lima “impact factor”, dan sitasi (dirujuk) 
lebih dari tiga penelitian. “Untuk dosen yang penelitiannya 
sudah terpublikasi di tingkat internasional namun selama lima 
tahun ke belakang belum pernah mendapatkan intensif juga 
akan kami pertimbangkan,” kata Dimyati. Rektor Unnes Prof 
Fathur Rokhman mendukung langkah Kemenristek Dikti yang 
akan memberikan insentif berupa dana untuk dosen-dosen 
yang penelitiannya terpublikasi di jurnal tingkat internasional. 
Menurut dia, Unnes terus mendorong seluruh dosennya 
untuk menghasilkan penelitian yang terpublikasi ke jurnal 
internasional sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi 
yang harus dipenuhi.

“Bahkan, kami akan memberikan hadiah sebesar Rp20 juta 
bagi dosen yang mampu mempublikasikan penelitiannya 
di jurnal internasional dan terindeks. Ini sebagai dorongan 
bagi dosen untuk meneliti,” katanya. “Jadi, satu dosen, satu 
publikasi berbasis hasil penelitian. Dorongan ini menjadi 
bagian penting pengembangan sumber daya manusia 
(SDM) dosen,” ungkap guru besar Fakultas Bahasa dan Seni 
(FBS) Unnes itu. Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Unnes Prof Totok 
Sumaryanto mengatakan seminar internasional yang digelar 
Unnes itu diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Ada 

perwakilan dari perguruan tinggi di India, Selandia Baru, 
Libya, Jepang, Thailand, Malaysia, Inggris, Mesir dan Belanda 
dari berbagai disiplin ilmu yang akan mempresentasikan hasil 
penelitiannya. 

Bersamaan dengan itu pula telah ditandatangani Minutes 
of Meeting (MoM) antara LP2M dengan para Narasumber 
4 Negara. Joop Van De Flier (Nehem International the 
Netherlands), Prof.Chow Yang Lee (University Sains 
Malaysia), Prof.Rahim MD.Sail (University Putra Malaysia), 
Asst.Prof.Rotchanatch Darnsawasdi (Prince of Songkla 
University Thailand) dan Dr. Suwa Ayami (Hiroshima 
University Japan). Ke depan diharapkan setelah kegiatan ini, 
akan ada research collaboration, kerjasama publikasi dan 
pemanfaatan hasil penelitian. (AW)

Kolaborasi LILIDA dan Posdaya 
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Gebyar Posdaya mahasiswa KKN 
kembali digelar. Kali ini menggandeng 
SMK di Kabupaten Batang, yaitu 
SMKN 1 Batang, SMKN 2 Tulis, dan 
SMK Balado. Hal tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan ketrampilan siswa 
dalam ikut membantu meningkatkan 
perekonomian keluarga, khususnya 
keluarga prasejahtera.

Perhelatan yang diselenggarakan di 
pendopo Kabupaten Batang, Kamis 
(10/12) ini diikuti oleh sekitar 400 orang 
dan dihadiri oleh Jajaran pimpinan 
Pemerintah Kabupaten Batang, Unnes, 
BUMN dan Yayasan damandiri.

2



Kolaborasi LILIDA dan Posdaya 

Menristekdikti Sambangi Stand LP2M

Bupati Batang H. Yoyok Riyo Sudibyo 
dalam sambutannya mengucapkan 
terimakasih kepada Unnes yang telah 
bahu membahu bersama sama warga 
membangun Batang. 

“Kami merintis LILIDA (Lumbung 
Informasi Inovasi Daerah) untuk 
membangun desa tertinggal menjadi 
desa mandiri” Ungkapnya.

Lilida merupakan progam berbasis 
database yang telah dipetakan sesuai 
data sosial, mulai dari alamat tinggal, 
jumlah anggota keluarga, pekerjaan, 

penghasilannya, potensi desa dan 
lain-lain. “Tahapan berikutnya adalah 
dilaksanakan rapat lelang kepedulian 
yang bertujuan untuk membangun 
dan meningkatkan kesejahteraan 
warga berdasar data sosial tersebut,” 
imbuhnya.

“Sebelum kegiatan ini saya telah 
berkeliling Batang, dan ternyata 
saya menemukan banyak sekali 
potensi yang dapat dikembangkan. 
Saya menghimbau kepada pemuda-
pemuda Batang jangan terburu-buru 
merantau ke Jakarta, kemudian saya 
memberikan pinjaman modal tanpa 
agungan sebesar maksimal 20 juta,” 
pungkasnya.

Selanjutnya Sekretaris Yayasan 
Damandiri Subiakto Tjakrawerdaja 
menambahkan diharapkan LILIDA dan 
Posdaya dapat bersinergi dalam upaya 
membangun Batang. 

“Program Posdaya melalui pemetaan 
data base dan upaya pemberdayaan 
potensi warga pedesaan ini sangat 
sejalan dengan LILIDA, karena terkait 
dengan peningkatan kesejahteraan 
warga terutama keluarga prasejahtera” 
pungkasnya.

Selain dialog, Gebyar Posdaya juga 
diramaikan dengan pameran produk 
hasil posdaya dan produk siswa SMK. 
(AW)

Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi senantiasa 
mendorong komersialisasi dan hilirisasi 
hasil riset perguruan tinggi. “Produk 
jangan hanya berhenti di riset saja, 
tidak cukup menjadi prototype saja, 
namun produk itu harus bermanfaat 
bagi masyarakat,” ujar Menristekdikti 
usai membuka Pameran Hasil 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
PT dan Balitbangda, di Crown Hotel 
Semarang.

Prof. Nasir menjelaskan perguruan 
tinggi nantinya bisa bekerja sama 
dengan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah (Balitbangda) 
setempat untuk mendiseminasi hasil 
penelitian itu pada dunia usaha. “Kalau 

sudah didiseminasi terhadap dunia 
usaha, bagaimana bentuknya? Apakah 
badan usaha kecil atau koperasi? 
Kami tadi sudah bekerja sama dengan 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah (UKM),” katanya.

“Tingkat kesiapan hasil penelitian yang 
akan diindustrikan dapat dilihat melalui 
TRL (technology readiness level), 
dimana TRL dapat diartikan sebagai 
indikator yang menunjukkan seberapa 
siap suatu teknologi dapat diterapkan 
atau diadopsi oleh pengguna atau 
calon pengguna” lanjut Prof.Nasir. 
Penelitian inovatif apabila sudah 
mencapai TRL level 9, maka dapat 
diindustrikan. “Namun, kalau penelitian 
yang dilakukan masih pada tahapan-

tahapan awal, harus ada penelitian 
lebih lanjut untuk meningkatkannya 
pada tahapan inovatif,” kata Prof. Nasir.

Pameran Hasil Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat Perguruan 
Tinggi dan Balitbangda yang digelar 
selama dua hari, yakni 12-13 Oktober 
2015 itu, diikuti oleh belasan perguruan 
tinggi termasuk LP2M Unnes. Dalam 
pameran tersebut, LP2M Unnes 
menampilkan beberapa hasil riset dan 
pengabdian unggulannya, antara lain 
sipaktani.com (system informasi produk 
dan komoditas pertanian), handmade 
berbahan baku gulma dan limbah, batik 
mangrove serta tepung umbi. (AW)
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Mengakhiri tahun 2015, LP2M telah 
melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya dalam mengelola penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 
Berkaitan dengan penelitian, telah 
diupayakan berbagai terobosan 
dan inovasi yang muaranya tidak 
hanya menghasilkan laporan saja, 
tetapi sampai pada luaran publikasi 
jurnal nasional maupun internasional 
bereputasi, serta peningkatan jumlah 
perolehan HKI.

Di bidang pengabdian kepada 
masyarakat, sudah diupayakan 
kepada pemberdayaan masyarakat 
yang bermanfaat untuk pengentasan 
kemiskinan. Bidang KKN telah 
terbentuk berbagai macam KKN seperti 

KKN Tematik Posdaya, KKN Alternatif 
dan KKN Kerjasama dengan berbagai 
mitra seperti CSR, bank Mitra, PT PLN, 
PT Pertamina dll.

Tahun 2016 adalah tahun akselerasi 
inovasi, maka LP2M akan terus 
berupaya melakukan inovasi-inovasi 
dengan akserasi sesuai dengan target 
Renstra Unnes dan LP2M.

Mudah-mudahkan peringkat LP2M 
segera naik menjadi PT Mandiri….
Semoga.

Prof. Totok Sumaryanto
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