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Dwi Dharma

Workshop 
Penyusunan Standard Operating Procedure
LP2M memiliki tanggungjawab 
yang besar dalam pengembangan 
bidang penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. Termasuk di 
dalam meningkatkan kualitas dan 
kuantitas SDM beserta penyusunan 
Standartd Operating Prosedure 
yang akan dibuat. Oleh karena itu 
LP2M menyelenggarakan kegiatan 
dengan judul “Workshop Penyusunan 
Standartd Operating Prosedure” yang 
betujuan meningkatkan Pengetahuan 
dan Ketrampilan bagi dosen dan 
tendik dalam penyusunan SOP sesuai 
tupoksinya dibidangnya masing-
masing sebagai prosedur yang jelas 
dalam melakukan pekerjaan maupun 
pelayanan prima.

Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang 
Borobudur LP2M Semarang, pada 
hari Senin tanggal 20 Februari 2017. 
Dibuka Oleh Prof. Etty Soesilowati, 
M.Si.,dengan narasumber Dr. 
Suwito Eko Pramono, M.Pd. yang 
menyampaikan tentang Pentingnya 
Penyusunan SOP yang terbagi menjadi 

dua bagian penting yaitu Pengantar 
SOP dan Prosedur Penyusunan SOP. 
Pada materi pertama yaitu pengantar 
SOP dibahas tentang (1) bagaimana 
dasar pemikiran kinerja dan SOP dapat 
dilakukan dengan cara : (a) Mekanisme 
yang jelas; (b) Efektif dan Efesien; (c) 
Produktivitas yang tinggi; (d) Pelayanan 
Prima; (2) Posisi dan Arti SOP : (a) 
merupakan bagian Sistem Administrasi 
Modern;(b) upaya mewujudkan 
persamaan persepsi (c) mewujudkan 
kinerja efektif dan efisien; (d) upaya 
menyederhanakan kompleksitas 
pekerjaan; (3) Konklusi SOP : (a) telah 
menjadi kebutuhan bagi organisasi 
Modern; (b) menjadi branding karena 
konsistensi kinerja dan pelayanan (c) 
disusun sistematis dan sistemis. Selain 
itu dibagian pertama juga dibahas 
tentang : (1) Pengertian SOP; (2) Tujuan; 
(3) Fungsi; (4) Manfaat; (5) dan Prinsip-
prinsip. Sedangkan dibagian kedua 
yaitu tentang Prosedur penyusunan 
SOP yang terdiri dari : (1) Bentuk 
SOP; (2) Arti Anotasi; (3) Prosedur; (4) 
unsur dasar SOP ;(5) Pengambilan 

Keputusan; (6) Penyimpana dokumen 
dan (7) pindah halaman. Menurut Dr. 
Suwito Eko Pramono, M.Pd. bahwa 
dalam menyusun SOP prosedur yang 
melibatkan pimpinan, maka perlu 
dicantumkan dalam penyusunan 
SOP, jangan sampai atasan langsung 
maupun atasan pejabat yang ada 
diatasnya tidak tahu. 

Peserta terlihat aktif dan sangat luar 
biasa dalam mengikuti kegiatan ini, 
dimana peserta kegiatan ini diikuti 
40 orang terdiri dari dosen sekaligus 
tenaga kependidikan, Output dari 
kegiatan adalah Dokumen SOP 
yang sudah berstandar BPM adalah 
: Penelitian Internal dan eksternal; 
Pengabdian Internal dan Eksternal, dan 
yng belum berstandar BPM tentang 
SOP Penelitian dan Pengabdian melalui 
SIPP; SOP Pelaksanaan Pembayaran 
Dana Dikti Penelitian dan Pengabdian,; 
Rekrutmen Riviewer Penelitian dan 
Pengabdian tahun 2017.

(M Yamin)



2

PELATIHAN 
METODOLOGI 
PENELITIAN 
BERPERSPEKTIF 
GENDER

LP2M memiliki tanggungjawab yang 
besar dalam pengembangan bidang 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Termasuk di dalam 
meningkatkan kualitas dan kuantitas 
SDM beserta proposal-proposal 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang diusulkan. Oleh 
karena itu LP2M menyelenggarakan 
kegiatan ilmiah dengan judul “Pelatihan 
metodologi penelitian berperspektif 
gender” yang betujuan untuk 
meningkatkan kapasitas dosen Unnes, 
anggota PSGA Unnes dan anggota 
ASWGI Jawa Tengah sebagai upaya 
persiapan penyusunan proposal 
penelitian berperspektif gender tahun 
2017 dan 2018.

Kegiatan ini diselenggarakan di 
Ruang Borobudur LP2M Semarang, 
pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 

2017. Dengan 3 orang Narasumber 
antara lain: narasumber 1: Prof. Dr. 
Totok Sumaryanto F, M.Pd. yang 
menyampaikan tentang potensi 
peluang kerjasama penelitian dan 
pengabdian dengan Universitas 
Negeri Semarang, narasumber 2: 
Prof. Keppi Sukesi dari Universitas 
Brawijaya terkait konsep teoritikal 
dalam penelitian berperspektif gender, 
narasumber 3: Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti, 
M.Si dari UNS yang menyampaikan 
terkait metode pengumpulan data dan 
analisis penelitian gender. Sementara 
Ketua Panitia kegiatan ini sekaligus 
ketua/koordinator ASWGI Provinsi 
Jawa Tengah adalah Evi Widowati, 

S.KM., M.Kes. (Ketua PSGA LP2M 
Unnes). 

Antusiasme peserta terlihat sangat luar 
biasa dalam mengikuti kegiatan ini, 
dimana peserta kegiatan ini terdiri dari 
35 orang dosen sekaligus peneliti dan 
pengabdi Unnes dan 26 orang peserta 
dari luar Unnes yang merupakan 
anggota Asosiasi Studi Wanita, Gender 
dan Anak Indonesia (ASWGI Provinsi 
Jawa Tengah) seperti: PSW Undip, 
Unika, Unsoed, UNS, Untag, Unisula, 
UMM, UMS, Unisri, UIN Walisongo, 
UMK, Stain Kudus, IAIN Purwokerto 
dan lainnya.

(Evi Widowati)

Workshop  
Integrasi Wawasan Konservasi dalam Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sebagai implikasi dari salah satu 
penguatan kebijakan tahun 2017 
sebagai tahun reputasi “integrasi 
konservasi dalam tridharma perguruan 
tinggi”, maka setiap perencanaan 
kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat (bidang pendidikan 
maupun non kependidikan) harus 
mampu mengimplementasikannya. Hal 
ini sekaligus sebagai kontribusi dalam 
mewujudkan misi dan misi Universitas 
Negeri Semarang (UNNES). 

Sebagai usaha untuk menjamin 
kualitas dan kuantitas rencana 
(proposal) dan pelaksanaan kegiatan 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat bagi dosen UNNES, 
penting dilakukan penguatan 
pengetahuan dan keterampilan bagi 
para dosen UNNES dalam pemilihan 
dan penentuan tema-tema penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat 

yang mengintegrasikan wawasan 
konservasi. Kegiatan ini juga sekaligus 
memberikan kesempatan kepada 
semua dosen peserta workshop 
untuk menyamakan persepsi tentang 
integrasi konservasi dalam penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat 
baik bidang kependidikan maupun non 
kependidikan.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh 
Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan 
Masyarakat LP2M Unnes, pada hari 
Senin, tanggal 13 Pebruari 2017, 
tempat di Ruang Borobudur LP2M 
Semarang dengan Nara sumber antara 
lain: Prof. Dr. Ir. Amin Retnoningsih, 
Kepala UPT Konservasi Universitas 
Negeri Semarang, dan ketua 
penyelenggara kegiatan sekaligus 
ketua PPM adalah Dr Isti Hidayah, 
M.Pd 

Peserta hadir sejumlah 86 orang, 
yang terdiri dari wakil dari fakultas, 
lembaga yang ada di UNNES serta 
program pasca sarjana sejumlah 9 
orang, wakil dari pusat dan gugus yang 
ada di LP2M sebanyak 17 orang, dan 
60 orang dosen dari berbagai prodi 
dan fakultas di lingkungan UNNES. 
Antusias peserta sangat luar biasa 
mengikuti kegiatan dari awal sampai 
akhir. Pada sesi pendampingan 
masing-masing peserta mencoba 
untuk menyusun topik/tema penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat 
dengan pengintegrasian wawasan 
konservasi. Hasil dari kegiatan 
workshop peserta kegiatan dapat 
menyusun tema penelitaian dan 
pengabdian kepada masyarakat 
dengan mengintegrasikan wawasan 
konservasi secara tepat.

(Isti Hidayah)
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Klinik Manuskrip Pendampingan Penulisan Artikel 
untuk Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi
Berkaitan dengan Permenristekdikti 
No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian 
Tunjangan Profesi Dosen dan 
Tunjangan Kehormatan Profesor maka 
LP2M mengadakan kegiatan klinik 
manuskrip yang dikhususkan untuk 
professor. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan strategi 
dan kiat mempublikasi artikel ilmiah 
pada Jurnal International (terindeks 
Scopus), meningkatan pemahaman 
cara-cara menulis artikel ilmiah 
yang akan dipublikasikan di Jurnal 
Internasional (Scopus) dan membantu 
memenuhi kewajiban professor sesuai 
Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017.

Adapun peserta Peserta workshop 
klinik manuskrip mengundang 40 
profesor Unnes. Workshop klinik 

manuskrip dilaksanakan pada hari 
Jumat-Sabtu , 9-10 Februari 2017 di 
Gedung LP2M UNNES lantai 3 Ruang 
Borobudur. Kegiatan workshop klinik 
manuskrip mengundang Dr. Jamari 
dari Universitas Diponegoro sebagai 
narasumber pada hari Jumat, 9 
Februari 2017 dengan materi Strategi 
dan kiat mempublikasi artikel ilmiah 
pada Jurnal International (SCOPUS) 
dan Prof. Johan Weintre dari University 
of Western Australia sebagai 
narasumber pada hari Sabtu, 10 
Februari 2017 dengan materi Kiat- kiat 
penulisan artikel ilmiah untuk di submit 
di Jurnal Internatioanal terindeks 
Scopus.

Rektor Universitas Negeri Semarang, 
Prof. Dr.Fathur Rokhman, M. Hum 

mengapresiasi kegiatan ini dan 
mendukung para professor untuk 
melakukan publikasi. Bentuk dukungan 
dari Rektor Universitas Negeri 
Semarang berupa reward yang akan 
diberikan kepada professor yang dapat 
publikasi pada jurnal internasional 
bereputasi.

Kegiatan workshop klinik manuskrip 
ini didampingi oleh 16 Doktor lulusan 
luar negeri yang memiliki jurnal 
bereputasi di lingkungan Unnes. 
Luaran dari kegiatan workshop 
Strategi yaitu untuk diterima publikasi 
di Jurnal Internasional ini diharapkan 
dapat menghasilkan luaran berupa 
jurnal ilmiah dari hasil-hasil penelitian 
penelitian dari para peserta professor. 
(Sucihatiningsih DWP)

SOSIALISASI PANDUAN PENELITIAN 
DAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT DANA DIPA UNNES 
TAHUN ANGGARAN 2017
Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan 
pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 
2017 di Ruang Borobudur Gedung 
LPPM Lantai 3 ini diikuti oleh Wakil 
Dekan Bidang Akademik, Gugus 
Penjamin Mutu, Gugus Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat, serta 
Operator SIPP di tiap unit Fakultas. 
Acara berlangsung diawali dengan 
Pembukaan oleh Ketua LPPM, 
Prof. Dr. Totok Sumaryanto F, M.Pd, 
dengan menyampaikan sejumlah 
kemajuan dalam bidang penelitian 
yang telah diraih oleh UNNES. Acara 
inti sosialisasi yang dimoderatori oleh 
Satya Budi Nugraha, ST, MT, MSc 

diawali dengan penyampaian materi 
oleh Sekretaris LPPM, Prof. Dr. Etty 
Soesilowati, M.Si terkait kebijakan-
kebijakan terbaru dari Kemenristekdikti 
dan UNNES tentang Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat. 
Sedangkan pemateri kedua adalah 
Kepala UPT Pengembangan 
Konservasi, Prof. Dr. Ir. Amin 
Retnoningsih, M.Si. yang menjelaskan 
tentang berbagai tema konservasi yang 
bisa dimasukkan dalam penelitian-
penelitian unggulan UNNES. Tema-
tema tersebut diharapkan dapat 
mendukung peningkatan prestasi dan 
reputasi UNNES dalam penilaian UI 

Green Metric di tahun depan. Adapun 
pembicara ketiga adalah Martanto 
Setyo Husodo, A.Md yang menjelaskan 
tentang operasional teknis pengelolaan 
SIPP untuk operator di setiap Fakultas. 
Hal ini berkaitan dengan integrasi 
seluruh penelitian dan pengabdian 
di tiap Fakultas pada SIPP. Acara 
sosialisasi diakhiri dengan diskusi 
dan tanya-jawab dari seluruh peserta 
dengan para narasumber. Salah 
satu bahasan diskusi yang sangat 
menarik adalah kebijakan baru yang 
tertuang dalam Peraturan Rektor No. 
3 Tahun 2017 tentang Standar Biaya 
Keluaran (SBK) Bidang Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat 
UNNES yang diantaranya adalah biaya 
keluaran untuk Publikasi/artikel jurnal 
nasional tidak terakreditasi sebesar Rp 
2 juta, Publikasi/artikel jurnal nasional 
terakreditasi/jurnal internasional tidak 
bereputasi sebesar Rp 5 juta, publikasi/
artikel jurnal internasional bereputasi 
sebesar Rp 7,5 juta, serta lain-
lainnya. Dengan telah terlaksananya 
kegiatan ini diharapkan seluruh Dosen 
di UNNES dapat melaksanakan 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan roadmap 
yang telah dirancang oleh LPPM 
UNNES sekaligus memenuhi kewajiban 
publikasi dari hasil karya penelitian dan 
pengabdiannya tersebut.

(M Yamin)
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Workshop  
Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada 
Masyarakat Skema DRPM Kemenristekdikti
Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M) adalah 
unsur pelaksana akedemik di 
bawah Rektor yang melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi UNNES 
di bidang penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. LP2M memiliki 
tanggungjawab yang cukup besar 
untuk pencapaian sejumlah sasaran 
terutama bidang penelitian dan 
pengabdian. Termasuk didalamnya 
peningkatan kualitas SDM, proposal 
dan laporan yang dihasilkan, publikasi 
dan sarana prasarana pendukung 
penelitian dan pegabdian kepada 
masyarakat. Untuk meningkatkan 
kualitas SDM dan proposal pengabdian 
yang mampu berkompetisi dengan 
usulan proposal dari universitas di 
seluruh Indonesia. Oleh karena itu 
Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan 

Masyarakat LP2M UNNES 
menyelenggarakan kegiatan “Workshop 
Penyusunan Proposal Pengabdian 
Kepada Masyarakat Skim DRPM”.

Kegiatan workshop ini dilaksanakan 
pada hari Selasa, 21 Februari 2017, 
tempat: Ruang Borobudur, Gedung 
LP2M Lantai 3, LP2M Unnes Kampus 
Sekaran Gunungpati Semarang. 
Dengan Narasumber antara lain: 1). 
Dra. Suparni Setyowati Rahayu, M.Si 
(Penyusun Panduan & Reviewer PPM 
DRPM dari Polines) dengan materi: 
Kebijakan Ristekdikti program PPM; 
Kiat menyusun proposal Skim IbPUD, 
IbDM, Hi-Link, IbW, 2). Dr. Isti Hidayah, 
M.Pd (Kepala Pusat Pendidikan dan 
Pemberdayaan Masyarakat LP2M 
UNNES & Reviewer PPM DRPM), 3). 
Dr. Ir. Nana Kariada, M.Si selaku 

Success story IbM, IbW, IbPUD, 4).Drs. 
Sunyoto, M.Si selaku succes story 
IbM, KKN-PPM, IBPE.

Peserta sangat antusias mengikuti 
kegiatan dari awal sampai akhir, 
adapun peserta kegiatan ini terdiri dari 
dosen dilingkungan Universitas Negeri 
Semarang yang berjumlah 85 orang 
yang terdiri-dari: pusat dan gugus 
yang ada di LP2M 15 orang, dan 70 
orang dosen yang mendaftar secara 
online dari berbagai prodi yang ada di 
UNNES. Setelah mengukuti kegiatan 
para peserta dapat menyusun proposal 
PPM DRPM yang lebih berkulaitas, 
dan dampak pada lembaga yaitu 
menambah kuantitas proposal PPM 
DRPM dibanding tahun sebelumnya. 

(Isti Hidayah)


