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BATAN-LP2M UNNES 
PANEN PADI SIDENUK
9 Agustus 2016 menjadi salah satu 
momentum berharga dalam jalinan 
kerjasama LP2M Universitas Negeri 
Semarang dengan Badan Tenaga Atom 
Nasional (BATAN). Benih padi SIDENUK 
(Si Dedikasi Nuklir) yang merupakan 
hasil rekayasa teknologi nuklir yang 
dilakukan oleh BATAN, telah berhasil 
diujicobakan dengan ditanam di lahan 
sawah di pegunungan, tepatnya di 
Kelurahan Kliwonan, Kecamatan 
Gunungpati Kota Semarang. Walikota 
Semarang, Hendrar Prihadi, SE, MM, 
didampingi oleh Rektor UNNES, Prof. 
Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Sekretaris 
Utama BATAN, Ir. Falconi Margono 
S., MM, Kepala Dinas Pertanian Kota 
Semarang, Ir. WP. Rusdiana, MP, dan 
Sekretaris LPPM UNNES, Prof. Dr. Etty 
Soesilowati M.Si., melakukan kegiatan 
panen padi SIDENUK bersama dengan 
petani.

BATAN sebagai lembaga yang 
melaksanakan tugas pemerintah di 

bidang penelitian, pengembangan dan 
pendayagunaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi nuklir, telah melakukan 
berbagai kegiatan penelitian dan 
pendayagunaan teknologi nuklir untuk 
rekayasa genetika pada benih-benih 
tanaman pangan. Peluang inilah yang 
dimanfaatkan oleh LP2M UNNES untuk 
mengembangkan kerjasama dalam 
penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi kepada masyarakat. Hal ini 
sejalan dengan pesan Rektor UNNES 
yang menyampaikan bahwa UNNES 
sebagai lembaga pendidikan jangan 
menjadi “Menara Gading” di tengah 
masyarakat, tetapi menjadi “Menara 
Air” yang mengalirkan manfaat kepada 
masyarakat sekitar, melalui berbagai 
jalan inovasi dan kerjasama.

Padi SIDENUK merupakan varietas 
padi hasil pemuliaan BATAN yang 
dihasilkan dari radiasi sinar Gamma 
untuk memunculkan sifat-sifat unggul 
melebihi indukannya. Keunggulan padi 

varietas SIDENUK antara lain memiliki 
batang yang kokoh sehingga tahan 
rebah, rasa pulen, dan tahan hama baik 
wereng, potong leher, maupun hama 
daun. Keunggulan ini telah dibuktikan 
oleh Petani di Kelurahan Kliwonan 
yang sedari awal penanaman telah 
diminta untuk menguji coba dengan 
membandingkannya dengan padi 
varietas lain. Hasilnya, padi dengan 
varietas lain tidak tahan Wereng, 
sehingga terpaksa dipanen lebih awal. 
Sedangkan dari segi hasil, petani juga 
menyampaikan jika pada umumnya 
saat panen hanya 6,2 ton per Hektar, 
dengan menggunakan padi SIDENUK 
panen mencapai 8.6 ton per Hektar.

Tindak lanjut dari hasil kerja sama 
ini adalah LP2M UNNES dan 
Dinas Pertanian Kota Semarang 
mengujicobakan penanaman padi 
SIDENUK di wilayah pesisir Kota 
Semarang dan merancang uji coba 
penanaman varietas tanaman pangan 
unggulan lainnya dari BATAN, di 
wilayah Kota Semarang. 

(Satya Budi Nugraha)
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PROGRAM PEMBANGUNAN INKUBATOR BISNIS HASIL RISET LP2M  
Komersialisasi Hasil Penelitian, Kemitraan dan Bina Lingkungan)

Inkubator LP2M UNNES sebagai 
implementasi Komersialisasi Hasil 
Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat melalui Kegiatan 
Pengembangan Unnes 2015 tercatat 
157 Proposal kegiatan disetujui oleh 
Menristek Dikti dari berbagai skim 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dan 38 proposal dana 
LP2M Unnes sendiri. Hasil karya 
penelitian dan pengabdian dosen 
tersebut memiliki potensi sebagai 
keunggulan dan keanekaragaman 
Unnes, yang selama ini belum 
dimanfaatkan secara optimal untuk 
dikembangkan menjadi income 
generating. Kecenderungan yang 
banyak ditemui adalah output penelitian 
dan pengabdian hanya berhenti 
sampai tahap publikasi.  Pemanfaatan 

potensi hasil penelitan dan pengabdian 
maupun produk barang/jasa dari 
mitra Unnes, akan ditindaklanjuti 
oleh Inkubator Unit Bisnis (Inkub). 
Inkub LP2M Unnes didesain untuk 
membina dan mempercepat 
keberhasilan pengembangan bisnis 
melalui rangkaian program pendidikan, 
pelatihan, pendampingan dan 
fasilitasi. Tujuan Inkub menjadikan 
hasil penelitan dan pengabdian 
menjadi perusahaan yang profitable, 
memiliki pengelolaan organisasi dan 
keuangan yang benar, serta menjadi 
perusahaan yang sustainable, hingga 
akhirnya memiliki dampak positif 
bagi masyarakat. Sarana pendukung 
untuk kelancaran penyelenggaraan 
tatakelola Inkub LP2M Unnes telah 
diselenggarakan diskusi terfokus 

tentang: Kajian Legalitas Hukum, 
Penyusunan Pedoman Umum dan 
Pedoman Operasional Inkubator Unit 
Bisnis Hasil Riset dan Pengabdian 
kepada masyarakat LP2M Unnes yang 
diselenggarakan pada tanggal 27 – 29 
Juni 2016. Nara sumber eksternal 
Dinas Koperasi dan UKM Propinsi 
Jawa Tengah (Drs. Deddy Supriyadi), 
Solo Techno Park (Susilo Budi Ariyanto, 
ST, MT.), Direktur Incubator Business 
Center Unit Jawa Tengah (Mustafa ST., 
MT., M, Kom) dari internal Sekertaris 
LP2M (Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si.), 
Ketua Badan Pengembang Bisnis 
Unnes (Henny Murtini, SE, M.Si), dan 
Ketua BPM Unnes (Dr. Suwito Eko 
Pramono, M.Pd). 

(Margunani)

UNNES LOLOSKAN 3 PROPOSAL CPPBT 
MENUJU HILIRISASI HASIL RISET

Berkaitan dengan Undang-undang No. 
12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi Pasal 4 (c) fungsi dari Pendidikan 
Tinggi mengembangkan iptek dengan 
memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora, dan pasal 5 (c) bertujuan 
dihasilkannya iptek melallui penelitian 
yang memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora agar bermanfaat 
bagi kemajuan bangsa. Memaknai 
fungsi dan tujuan dari Undang-
undang tersebut, maka Pendidikan 
Tinggi dalam hal ini perguruan tinggi 
merupakan salah satu lembaga 
pendidikan tinggi yang melakukan 
kegiatan riset, baik riset dasar maupun 
riset terapan.

Dewasa ini, pada umumnya riset-riset 
tersebut masih bersifat riset dasar 
dan riset terapan yang masih berskala 
laboratorium dan belum siap untuk 
pengembangan yang siap menjadi 
industri. Sesuai dengan perkembangan 
duania pendidikan tinggi, maka sudah 
saatnya perguruan tinggi menjadi 
pendidikan tinggi entrepreneur, apalagi 
dengan digabungkan dengan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi dengan 
Kementerian Riset dan Teknologi 

sehingga menjadi Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 
Dengan hal tersebut menjadikan 
dorongan Kementerian Ristekdikti 
untuk melakukan terobosan dengan 
mendorong hasil riset perguruan 
tinggi yang mayoritas didanai oleh 
pemerintah harus bisa dikembangkan. 
Artinya hasil riset tersebut diuji cobakan 
pada lapangan yang sesungguhnya. 
Hal tersebut yang melatarbelakangi 
Kemenristekdikti mengembangkan 
Insentif Calon Perusahaan Pemula 
Berbasis Teknologi sebagai Upaya 
Peningkatan Daya Saing Perguruan 
Tinggi.

 Kegiatan pendanaan Calon 
Perusahaan Pemula Berbasis 
Teknologi dari Perguruan Tinggi 
adalah pendanaan yang diberikan 
melalui skema insentif yang diberikan 
kepada lembaga yang terkait dalam 
pengembangan inovasi di Perguruan 
Tinggi. Yang dimaksud lembaga 
tersebut adalah: lembaga pengelola 
inovasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
Jenderal Penguatan Inovasi, No: 

016/F/Kp/VIII/2016 tentang Penetapan 
Penerima Pembiayaan Program Insentif 
Calon Perusahaan Pemula Berbasis 
Teknologi (CPPBT) Di Perguruan Tinggi 
Negeri Tahun 2016 untuk dibiayai 
melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, 
Unnes menembus tiga proposal yang 
lolos. Tiga proposal yang diterima 
antara lain:

• Eka Yuli Astuti, S. Pd., MA dengan 
judul “Produk Septic Tank 
Treatment Berbasis Teknologi 
Enhanced Biological Phosphorus 
Removal (EBPR) sebagai Pengurai 
Limbah dan Bio Reaktivasi 
Mikrobia.

• Drs. Sunyoto, M. Si dengan judul 
“Rancang Bangun LTHPC dan 
UPSE”

• Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian 
Wisika Prajanti, M. Si dengan judul 
“Produksi Bumbu Racik Herbal 
Siap Saji Sebagai Add Branding 
Kampus Konservasi”

(Sucihatiningsih DWP)
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MENDONGKRAK POTENSI PANGAN LOKAL DI ERA GLOBAL

Seperti telah menjadi kesepakatan bersama bahwa arah 
kebijakan prioritas pembangunan kota Semarang adalah 
peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan 
dengan dukungan rekayasa teknologi. potensi lokal yang 
banyak terdapat di Kota Semarang adalah produk pertanian 
umbi-umbian. Pengembangan pangan non beras tidak saja 
bertujuan diversifikasi pola pangan tetapi juga mengurangi 
ketergantungan impor beras. Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) tahun 2014 telah berhasil menginventarisasi 
13 jenis sumber daya genetic spesifik tanaman pangan non 
padi yang berada di kota Semarang meliputi ubi jalar, ubi 
kayu, suweg, ganyong, gembili dan lain-lain.

LP2M Unnes dengan dukungan dana dari LIPI telah 
mengembangkan produk umbi-umbian supaya lebih 
digemari masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain memiliki nilai 
tambah melalui industri penepungan. Tepung merupakan 
bentuk hasil pengolahan umbi-umbian yang dilakukan 
dengan memperkecil ukuran dengan menggunakan metode 
penggilingan. Sebelum dilakukan proses penggilingan, bahan 
baku tepung harus melalui proses pengeringan. Pada tahap 
ini seringkali industry kecil mengalami hambatan karena 
proses pengeringan menggunakan teknik konvensional yang 
bergantung pada matahari. Berdasarkan permasalahan 
tersebut maka Tim pengembang rancang bangun teknologi 
tepat guna Unnes (Etty Soesilowati, Nana Kariada, 
Margunani, Rosidah & Dangan Saputro ) mengembangkan 
mesin pengering umbi. Rancang bangun alat pengering 
sistem blower untuk menciptakan angin sehingga proses 
pengurangan kadar air dapat berlangsung lebih cepat. 

Dihulu industri yang dijadikan mitra produksi tepung adalah 
UMKM “Rejeki Berkah” yang beralamat di Dusun Sabrangan, 
Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota 
Semarang, sedangkan di hilir yang dijadikan mitra adalah 
industri makanan “Enake” yang beralamat di Jl. Lamongan 
II Semarang. Mitra “Enake” merupakan UMKM kuliner yang 
mempergunakan bahan baku non gandum namun memiliki 
keterbatasan dalam pengolahan tepung umbi menjadi aneka 
macam olahan makanan, labelling, dan belum dimilikinya 
Nomor P-IRT. Kerjasama ABG (Academision, Bussines, 
and Goverment) telah menghasilkan varian tepung beserta 
turunannya.

No. Jenis Tepung Harga/kemasan 
(0,5 kg)

1 Tepung Suweg Rp. 12.500,-
2 Tepung Ganyong Rp. 15.000,-
3 Tepung Qirut Rp. 22.500,-
4 Tepung Gembili Rp. 22.500,-
5 Tepung Pepaya Rp. 20.000,-
6 Tepung Labu Kuning Rp. 50.000,-
7 Tepung Ubi Ungu Rp. 14.000,-
8 Tepung Ubi Kuning Rp. 14.000,-
9 Tepung Ubi Putih Rp. 14.000,-
10 Tepung Ubi Orange Rp. 14.000,-
11 Tepung Mocaf Rp. 4.500,-
12 Tepung Pati Singkong Rp. 3.000,-
13 Tepung Pisang Rp. 15.000,-
14 Tepung Talas Rp. -
15 Tepung Wortel Rp. 100.000,-
16 Tepung Sukun Rp. 12.500,-
17 Tepung Kedelai Rp. 15.000,-
18 Tepung Jagung Putih Rp. 7.500,-
19 Tepung Jagung Kuning Rp. 6.500,-
20 Tepung Cassava Rp. 4.000,-
21 Tepung Kacang Hijau Rp. 15.000,-
22 Tepung Kacang Hijau 

Kupas
Rp. 20.000,-

23 Tepung Biji Durian Rp. 15.000,-

Produk-produk Hilir IPTEKDA Kerjasama Unnes, LIPI & 
Pemkot Berbasis Umbi

(Etty Soesilowati)
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DORONG PUBLIKASI
LP2M UNNES LAKUKAN CAMP MANUSCRIPT

Sebagai bagian dari tri dharma 
pergutuan tinggi dosen kini wajib 
dituntut untuk melakukan penelitian. 
Muara dari penelitian-penelitian 
tersebut salah satunya adalah 
publikasi ilmiah yang nantinya 
akan dimanfaatkan bagi insan ilmu 
pengetahuan. Salah satu ukuran 
produktivitas dosen juga dalat dilihat 
dari publikasi ilmiah yang telah 
dihasilkan.

Dalam rangka meningkatkan 
jumlah publikasi ilmiah bereputasi 
internasional, Lembaga Penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat 
universitas Negeri Semarang 
melakukan camp manuskrip jurnal 
bereputasi internasional di Salatiga 
pada tanggal 30 september hingga 
2 oktober 2016. Kegiatan ini adalah 
manifestasi lanjutan dari program klinik 
manuskrip sebagai salah satu program 
unggulan Gugus Penjaminan Mutu 
LP2M Unnes. Tujuan diadakannya 
camp manuskrip adalah percepatan 

kuantitas dan kualitas artikel ilmiah 
yang dipublikasi kan di jurnal 
internasional bereputasi yang terindeks 
scopus.

Terdapat 20 artikel yang terpilih 
mengikuti camp manuskrip dari 38 
artikel yang sudah mengirimkan 
artikel untuk di review. Artikel yang 
terpilih ini kemudian dilakukan 
proses pendampingan dengan tim 
pendamping camp manuskrip. Adapun 
camp manuskrip ini adalah yang 
pertama dan ditargetkan tahun depan 
akan ada 4 kali camp manuskrip dalam 
satu tahun.

Hadir dalam acara ini Dr. Jamhari 
dari Universitas Diponegoro sebagai 
pemateri utama yang memberikan 
tips dan trik untuk menulis di jurnal 
internasional terindeks scopus. 

Dalam camp manuskrip, semua 
penulis di dampingi oleh pendamping 
dalam rangka menyiapkan tulisannya 

agar sesuai dengan syarat dan 
standar submit di jurnal internasional 
bereputasi. Adapaun para pendamping 
adalah dosen-dosen di lingkungan 
Unnes yang bergelar doktor lulusan 
luar negeri yang notabene memiliki 
pengalaman menulis di jurnal terindeks 
scopus. Selain itu, penulis juga dibantu 
untuk memilih publisher jurnal yang 
bereputasi dan langsung melakukan 
submit artikel begitu selesai dilakukan 
proses klinik manuskrip.

Target dari kegiatan ini setidaknya ada 
10-15 artikel yang berhasil di submit ke 
jurnal terindeks scopus dan bereputasi 
Q3 atau Q4. Kemudian dari artikel yang 
telah di submit diharapkan semuanya 
dapat lolos untuk dipublikasikan. 
Tujuan akhirnya adalah meingkatkan 
rasio publikasi dosen Universitas 
Negeri Semarang yang menulis di jurnal 
internasional terindeks scopus. 

(Sucihatiningsih DWP)
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