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Workshop 
Penyusunan 
Proposal Penelitian 
Kompetitif
Pusat Kependudukan dan lingkungan 
Hidup, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Negeri Semarang 
selenggarakan Workshop Penyusunan 
Proposal Penelitian Kompetitif.

LPPM Universitas Negeri Semarang, 
menyelenggarakan Workshop 
Penyusunan Proposal Penelitian 
Kompetif diruang rapat LPPM dan 
dibuka oleh Prof. Dr. Totok Sumaryanto, 
M.Pd. serta diikuti oleh 84 orang 
peserta workshop . 

Nara Sumber dari Workshop ini adalah: 
Dra. Desmelita, M.Si. Subdit Penelitian 
Direktorat Riset dan Pengabdian 
Masyarakat, Kemenristek Dikti Jakarta; 
Prof. Dr. Totok Agung Dwi Haryanto 
,M.P, Ph.D. dari Unsoed; dan Prof. 
Sucihatiningsih, M.Si.. Workshop ini 
bertujuan untuk persamaan persepsi 
tentang buku pedoman penyusunan 
proposal penelitian dan pengabdian 
Edisi X. 

Penelitian kompetitif merupakan 
Penelitian yang didanai oleh 

Kemenristek Dikti yang dapat di raih 
oleh dosen sesuai kompetensinya. Dari 
tujuan adanya persamaan persepsi, 
maka yang dimaksud dalam kegiatan 
workshop ini adalah supaya para 
dosen universitas negeri Semarang 
mendalami dan memahami buku 
pedoman penyusunan proposal 
penelitian dan pengabdian edisi X.
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Raisa Sukses 
Memecahkan 
Histeria Kampus 
Konservasi
Dibuka dengan kidung yang berjudul Serba Salah, Raisa 
sangat memukau sepanjang konser berlangsung. Raisa 
membawakan11 lagu pada konser tersebut. Penonton 
semakin histeris ketika Dara kelahiran Jakarta, 6 Juni 1990 
membawakan single terbarunya yang berjudul Kali Kedua, 
dan lagu Could it be Love dibawakan oleh Raisa ketika 
menutup konser meriah tersebut.

Konser musik dalam rangka memperingati Dies Natalis 
Unnes ke 51 ini adalah konser musik pertama dan terbesar 
yang pernah diselenggarakan Universitas Negeri Semarang. 
Selain Raisa, konser musik tersebut juga dimeriahkan oleh 
kolaborasi DJ Bernad dengan tari kreasi tradisional dari 
mahasiswa Unnes, serta lokal band kota Semarang.

Sebelumnya, pada hari Sabtu dan Minggu (16-17/04/16) juga 
diselenggarakan Integrated Expo yang diisi dengan pameran 
Alutsista dari Kodam IV Diponegoro, produk unggulan dari 
setiap fakultas di Unnes yang memamerkan hasil karya 
tingkat nasional sampai internasional dari mahasiswa dan 
dosen dalam bidang seni, budaya, teknologi, sains, dan 
keilmuan. Dalam pameran tersebut juga terdapat bazaar 
clothing dan food corner yang memeriahkan Integrated Expo 
tersebut. (fahpribadi)
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Workshop Penyusunan Proposal 
Insentif HKI

Pusat Unggulan Sain dan Teknologi, Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri 
Semarang menyelenggarakan Workshop Penyusunan 
Proposal Insetif HKI. di ruang rapat LPPM dibuka Prof. Dr. 
Totok Sumaryanto, M.Pd. dan dihadiri 60 orang peserta 
workshop . 

Nara Sumber dari Workshop ini adalah: Drs, Dedi 
Alamsyah, Kepala Subdit Evaluasi dan Faslitasi KI, dari 
Kemenristek Dikti Jakarta. Awal mula diselenggarakannya 
workshop ini adalah karena di tahun 2016, Direktorat 
Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal 
dan Pengembangan membuka program unggulan 
Berpotensi HKI (UBER HKI) yang dipergunakan untuk 
bantuan pendaftaran dan percepatan perolehan paten, 
guna mendorong dan meningkatkan perolehan paten 
Perguruan Tinggi. Program bantuan Pendaftaran Paten 

UBER HKI ditujukan bagi pelaksana penelitian dan pengabdian 
yang menyelesaikan kegiatannya dan siap diajukan patennya. 
Juga dibuka Program raih HKI yang digunakan untuk bantuan 
pendaftaran dan percepatan publikasi perolehan paten guna 
mendorong dan meningkatkan perolehan paten. (MY)

Foto : LP2M/Rizki Darmawan

2



FGD Penyusunan Dokumen Profil Desa Binaan

FGD Penyusunan Modul 
Pembelajaran Pengurangan 
Resiko Bencana Bagi Siswa tahun 
2016

Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat selenggarakan 
FGD penyusunan Profil Desa Binaan 
di ruang rapat LPPM pada tanggal 
24 Februari 2016, dibuka oleh Ketua 
LPPM Prof. Dr. Totok Sumaryanto, 
M.Pd. FGD Penyusunan Profil Desa 
Binaan ini diikuti 30 orang yang terdiri 
Dosen FIP,FBS, FIS, FMIPA, FT,FIK, FE, 
dan Tendik LPPM.

global tersebut. Program yang 
dijalankan dalam mengahadapi tren 
global tersebut adalah membuat 
model pemberdayaan masyarakat 
yang mampu menggerakan seluruh 
elemen masyarakat dalam satu 
kawasan. Model tersebut yang 
dinamakan program desa binaan yang 
mengintegrasikan aspek pendidikan, 
ekonomi, lingkungan, infrastuktur dan 
kegiatan dan lingkungan. Dalam lima 
tahun terakhir perkembangan jumlah 
desa binaan hasil kegiatan LP2M 
semakin meningkat dan tersebar 
di berbagai daerah, khususnya di 
wilayah Jawa Tengah. Pengalaman dan 
cerita sukses pelaksanaan program 
desa binaan dapat menjadi bahan 
pembelajaran untuk masyarakat secara 
umum. Oleh karena itu diperlukan 
pendataan dan penyusunan dokumen 
profil masing-masing desa binaan yang 
telah dilakukan oleh civitas akademika 
LP2M sebagai bahan sharing informasi 
dan bahan belajar.

Kegiatan ini mendapat respon yang 
positif dari peserta dan penting untuk 
dibuat profil desa binaan agar dapat 
diketahui atau di akses oleh seluruh 
masyarakat di seluruh Wilayah Jawa 
Tengah. (MY)

Khairi Nurrahman dari Yayasan Bintari 
dan Drs. Sunyoto, M.Si. sebagaimana 
sumber mengatakan bahwa Pemilihan 
pendekatan pemberdayaan masyarakat 
dalam program-program pengabdian 
kepada masyarakat lebih dipengaruhi 
oleh tren global, sedangkan program 
yang dijalankan oleh LPPM adalah 
: pemberdayaan masyarakat yang 
bisa menghadapi pengaruh tren 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
menyelenggarakan FGD Penyusunan Modul Pembelajaran 
Pengurangan Resiko Bencana Bagi Siswa tahun 2016, dibuka 

oleh Ketua LPPM Prof. Dr. Totok Sumaryanto, M.Pd. FGD 
Penyusunan Modul Resiko bencana bagi siswa ini diikuti oleh 
36 Orang terdiri dari  Dosen FIP, FBS, FIS, FMIPA,FT, FIK dan 
Tendik LP2M. 

Hari Wuljanto, S.Pd., M.Si. Kepala Seksi Kurikulum 
Bidang Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Tengah, Prof. Dr. 
Dewi Liesnoor Setyowati, Dr. Juhadi dan Dr. Isti Hidayah 
selaku Nara Sumber dalam kegiatan ini, telah melakukan 
serangkaian kegiatan pendidikan kebencanaan di Sekolah 
sebagai kegiatan kerjasama antara Universitas Negeri 
Semarang dengan Unicef terkait pengurangan resiko bencana 
Jawa Tengah. Program ini juga telah dilaksanakan oleh 
Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 
Negeri Semarang dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, 
PMI, BPBD Kabupaten Daerah Rawan Bencana diantaranya 
: Kabupaten Brebes, Pemalang, dan Klaten. Produk dari FGD 
ini adalah Modul Pembelajaran Pengurangan Resiko Bencana 
bagi Siswa. Kabupaten Brebes, Pemalang dan Klaten sudah 
divalidasi ahli dan praktisi Guru SD dan SLTP di daerah rawan 
bencana, (MY)
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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

L P 2 M
h t t p : / / l p 2 m . u n n e s . a c . i d

Kiat dan Strategi Penyusunan Proposal untuk 
Memperoleh Hibah Dana RISPRO LPDP

Perguruan tinggi sebagai rumah ilmu 
sudah seharusnya banyak memberi 
kesempatan kepada semua elemen 
pendukung terutama staff pengajar 
untuk bisa melaksanakan Tridarma 
perguruan tinggi sebaik-baiknya. 
Tuntuntan peningkatan kualitas dosen 
dengan indikator utama yaitu luaran 
luaran penelitian yang beruapa Paten/
Haki, Perangkat Teknologi/ TTG, 
Artikel ilmiah nasional/internasional 
menjadi pemicu semangat para dosen 
untuk melakukan aktifitas penelitan 
sesuai bidang kajian masing-masing. 
Disisi lain, kesadaran para dosen 
untuk melakukan penelitian menjadi 
tanggung jawab pihak pemerintah 
dalam hal ini Kemenristek Dikti untuk 
mengalokasikan dan penelitian yang 
memadai. Seperti yang sudah diketahui 
setiap tahun Kemeristikdikti selalu 
memberi kesempatan ke pada semua 
staff dosen dari seluruh indonesia 
tentunya yang sudah memenuhi 
persyaratan boleh mengajukan dana. 
Ada beberapa skema pendanaan yang 
bisa dipilih dengan dana tertentu. 
Untuk para peneliti senior dengan 
kemampuan dan pengalamannya bisa 
menggambil skema dengan dana yang 
besar dan multi tahun. 

Disampingi sumber dana dari DIKTI, 
banyak lembaga juga menawarkan 
pendanaan, termasuk salah 
satunya pendanaan dari lembaga 
pengelola dana penelitian (LPDP). 
Bantuan Dana RISPRO adalah 
program pendanaan riset bersifat 
multidisiplin dan dilaksanakan 
dalam tahun jamak (multiyears) yang 
ditujukan untuk mendorong inovasi 
produk riset dan mengarah pada 
komersialisasi/implementasi luaran 
riset. Tujuan bantuan dana ini agar 

dapat mendorong riset yang dapat 
meningkatkan daya saing bangsa. 
Universitas Negeri Semarang, sebagai 
salah satu perguruan tinggi yang 
selalu berkomitmen untuk selalu 
meningkatkan jumlah dan mutu dari 
penelitian sangat menyambut baik 
dengan adanya sumber pendanaan 
riset yang cukup lumayan besar. 
Untuk itu, pada tanggal 16 Juni 
2016 melaksanakan workshop yang 
bertema “Kiat dan Strategi Penyusunan 
Proposal untuk Memperoleh Hibah 
Dana RISPRO LPDP” yang diikuti oleh 
50 orang dosen di lingkungan Unnes 
yang dibuka oleh Prof.Totok selaku 
ketua LPPM Unnes Kegiatan workshop 
ini mengundang dua narasumber 
yang sangat berpengalaman dalam 
pelaksanaan kegiatan riset yang di 
danai dana RESPRO yaitu bapak 
Prof. Nizam (Unnes) dan Dr. Siswo 
(Undip). Peserta workshop yang 
sebagian besar peneliti senior di Unnes 
sangat antusias. Seksi tanya jawab 
berlangsung sangat dinamis. Namun, 
karena keterbatasan waktu, proses 
pendapingan penyusunan proposal 
usulan dana RESPRO dilanjutkan 
dengan korespondensi email. Kegiatan 
worskshop ditutup oleh Prof. Etty 
selaku sekretaris LPPM Unnes. 
(Karnowo)
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