
T: +62248508087/+62248508089 E: lp2m@mail.unnes.ac.id Innovation for brighter future

BULETIN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG JUNI 2017

Dwi Dharma

DESA BINAAN 
“KAMPUNG ALAM MALON”
Kampung Malon merupakan satu 
bagian dari wilayah Kelurahan 
Gunungpati, Kecamatan Gunungpati 
Semarang, yang pada Tahun 2016 
ditunjuk menjadi salah satu dari 16 
wilayah yang menerima program 
“Kampung Tematik” Kota Semarang. 
Wilayah yang berada di perbukitan 
tersebut mempunyai potensi sumber 
daya manusia dan sumber daya 
alam yang dapat dikembangkan 
untuk lebih maju lagi. Kampung 
Malon mempunyai potensi hasil 
perkebunan, baik durian, klengkeng, 
coklat maupun buah-buahan lainnya. 
Disamping hasil kebun tersebut, 
di Kampung Malon juga terdapat 
pengrajin batik yang cukup dikenal, 
yaitu Batik Zie dan Batik Salma. 
Kampung  Malon juga mempunyai 
padepokan “Ilir-Ilir” yang semula 
diharapkan bisa untuk mewadahi seni 
dan budaya masyarakat setempat, 
hanya saja padepokan tersebut belum 
dimanfaatkan secara optimal. Dengan 

potensi yang dimiliki tersebut, Malon 
dicanangkan sebagai kampung tematik 
“Kampung Alam Malon”. Dengan 
adanya potensi sumber daya alam 
maupun sumber daya manusianya, 
Kampung Malon tersebut dapat 
dijadikan dan dikembangkan sebagai 
kawasan wisata alam yang cukup 
menarik. Pengembangan wisata 
alam ini nantinya dapat menjadi 
alternative pilihan bagi pariwisata 
yang ada di Kota Semarang. 
Selama ini pengelolaan Kampung 
Tematik dilakukan oleh “Kelompok 
Kampung Alam” yang diketuai oleh 
bapak Marheno, Kelompok yang 
beranggotakan kelompok pengrajin 
batik, karangtaruna dan kelompok 
tani tersebut dibentuk tahun 2016, 
seiring dengan pencanangan Kampung 
Tematik Malon. Melihat potensi wilayah 
yang sangat banyak, Kampung Alam 
Malon telah diresmikan untuk menjadi 
“Desa Binaan” bersama antara Unnes, 
Pemkot Semarang dan PT. Indonesia 

Power. Peresmian Desa Binaan 
tersebut telah dilakukan pada tanggal 
12 Mei 2017, dengan penandatangan 
prasasti serta pembukaan selubung 
penanda “Kampung Alam Malon”. 
Pembentukan Desa Binaan tersebut  
sejalan dengan instruksi Rektor 
yang menyampaikan adanya wujud 
kepedulian UNNES kepada masyarakat 
sekitar, dengan membentuk “Desa 
Binaan” lingkar kampus. Dengan 
adanya kepedulian UNNES bagi 
masyarakat sekitar, diharapkan 
dapat mewujudkan UNNES sebagai 
menara air bukan menara gading 
bagi masyarakat sekitar kampus di 
Gunungpati.  Selanjutnya potensi 
Kampung Alam Malon tersebut 
dapat menjadi sarana Tri Darma 
Perguruan Tinggi bagi dosen dan 
mahasiswa Unnes, baik dari darma 
penelitian maupun pengabdian kepada 
masyarakat. 

(Nana Kariada TM) 
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR KOTA SEMARANG  
(KERJA SAMA LP2M UNNES DAN PT. INDONESIA POWER)
LP2M UNNES terus berupaya untuk 
menjalin kerja sama dengan berbagai 
pihak dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi di bidang penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. Pada 
awal tahun 2017 ini LP2M UNNES 
dipercaya oleh PT. Indonesia Power 
Unit Pembangkitan Semarang untuk 
melaksanakan berbagai program 
pemberdayaan masyarakat. Salah 
satu kegiatan tersebut adalah 
pemberdayaan masyarakat pesisir 
Kota Semarang melalui budi daya 
bandeng dan pelatihan ekonomi 
produktif pembuatan bandeng presto. 
Bagi PT. Indonesia Power, kegiatan ini 
merupakan salah satu perwujudan visi 
perusahaan, yaitu menjadi perusahaan 
publik dengan kinerja kelas dunia 
dan bersahabat dengan lingkungan, 
berkomitmen untuk mewujudkan 
Corporate Social Responsibility (CSR) 

dalam pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Development). Dalam 
kegiatan ini telah diberikan bantuan, 
pelatihan, dan pendampingan 
terkait budidaya ikan bandeng 
yang berlokasi di Tapak, Kelurahan 
Tugurejo, Kecamatan Tugu. Bantuan 
diberikan berupa bibit ikan bandeng 
(nener) sebanyak 20.000 ekor untuk 
tambak seluas 2 Ha, serta bantuan 
pakan ikan. Dalam jangka waktu 4 
bulan, petani tambak telah berhasil 
panen raya bandeng dengan hasil 
yang memuaskan. Selain budi daya 
bandeng, juga diberikan pelatihan 
ekonomi produktif pasca panen 
bandeng. Selama ini para petani 
tambak atau masyarakat pesisir belum 
banyak yang mengolah bandeng 
menjadi produk yang bernilai jual 
lebih tinggi, misalnya bandeng presto. 
Produk ini dipilih karena merupakan 

salah satu produk unggulan Kota 
Semarang. Melalui penerapan 
teknologi pembuatan bandeng 
presto LTHPC (Low Temperature 
High Pressure Cooker), tim pelaksana 
pengabdian kepada masyarakat 
UNNES telah berhasil memberikan 
pelatihan keterampilan kepada 
masyarakat di tiga kelurahan kota 
Semarang, yaitu Kelurahan Kemijen, 
Kecamatan Tugu; Kelurahan Kemijen, 
Kecamatan Semarang Utara, dan 
Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan 
Gayamsari. Kepada masing-masing 
khalayak sasaran diberikan satu set 
alat pemasak bandeng presto LTHPC 
kapasitas 50 kg dan dilatih bagaimana 
membuat bandeng presto hingga mahir. 
Selain aspek produksi, tim pelaksana 
juga memberikan pendampingan 
aspek manajemen usaha dan 
pemasaran produk. (Sunyoto)

INKUBATOR UNIT BISNIS LP2M UNNES
Komitmen UNNES dalam menumbuh-
kan dan mendorong kewirausahaan dil-
ingkungan civitas akademik tercermin 
dengan pembentukan Inkubator Unit 
Bisnis LP2M UNNES melalui SK Rektor 
Nomor 319/O/2016 tanggal 4 Mei 2016 
tentang Pendirian Inkubator Unit Bisnis 
pada Lembaga Penelitian dan Peng-
abdian kepada Masyarakat Universitas 
Negeri Semarang. Program Inkubator 
Bisnis UNNES ditujukan untuk mem-
berikan layanan bagi sivitas akademika 
baik dari mahasiswa maupun dosen 
Universitas Negeri Semarang yang 
sedang merintis perusahaan start up 
di segala bidang. Dengan adanya pro-
gram ini diharapkan akan lahir wirausa-
ha-wirausaha muda yang tangguh dari 
Universitas Negeri Semarang. Melalui 
program ini, berbagai kegiatan pengua-
tan kapasitas pengelolaan bisnis dan 
inovasi dilakukan sehingga mencip-
takan iklim bagi tumbuh dan berkem-

bangnya pengusaha baru di Universitas 
Negeri Semarang. Struktur organisasi 
dan kepengurusan Inkubator Unit Bis-
nis LP2M UNNES terdiri atas, Kepala 
Inkubator, Sekretaris, Bendahara, Tata 
usaha bagian Akuntansi, dan Tata 
Usaha bagian umum. Selain pengurus 
harian tersebut juga dibantu oleh para 
tenaga ahli yang berasal dari kelompok 
dosen dan tenaga kependidikan di ling-
kungan Unnes, tenaga teknis, praktisi 
maupun pakar dari luar Unnes sesuai 
dengan spesialisasi dan kompetensi 
yang diampu. Meskipun belum genap 
satu tahun berdiri, Inkubator Unit Bisnis 
LP2M UNNES telah memiliki 5 (lima) 
tenant inwall hasil hilirisasi riset dosen. 
Bahkan pada tahun 2017 memperoleh 
penghargaan dari Program Perusahaan 
Pemula Berbasis Teknologi Perguruan 
Tinggi (PPBT PT) tahun 2017. Selama 
tahun 2017 masing-masing tenant 
tersebut di atas mendapatkan fasilitas 

pengembangan produk usaha, legalitas 
usaha, pelatihan kewirausahaan, fasili-
tasi pemasaran, bahkan hingga fasilita-
si pameran dan HKI. Pada tahun 2016, 
tiga dari lima tenant inwall tersebut di 
atas, melalui pendampingan Inkuba-
tor Unit Bisnis LP2M UNNES berhasil 
meraih award untuk riset pengemban-
gan produk melalui program Calon 
Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi 
Perguruan Tinggi (CPPBT-PT). Semen-
tara itu pada tahun 2017, Inkubator 
Unit Bisnis LP2M UNNES juga mem-
fasilitasi calon tenant dengan mengikuti 
program Calon Perusahaan Pemula 
berbasis teknologi (CPPBT PT) tahun 
2017. Dari 15 usulan program, seban-
yak 7 usulan lolos dan memperoleh 
hibah CPPBT PT tahun 2017. Selan-
jutnya pada tahun berikutnya ketujuh 
usulan program ini akan diproyeksikan 
sebagai calon tenant inwall pada tahun 
2018.  (Margunani)
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SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) KERJASAMA 
UNNES & PETRONAS DI JAWA TENGAH

LP2M UNNES pada tanggal 7 Juni 2017 telah 
mengadakan kontrak kerjasama SIA dengan 
PETRONAS Carigali Muriah Ltd (PCML) di Jakarta. PCML 
merupakan salah satu Kontraktor Kontrak Kerjasama Migas 
(KKKS) Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan di bawah 
koordinator Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS). Kick Off Meeting 
dilakukan di Jakarta oleh Bapak Andiono Setiawan selaku 
Senior Manager CAA Department, PC Muriah Ltd dan Bapak 
Totok Sumaryanto selaku Ketua LP2M UNNES dengan No. 
Kontrak 4500016525 efektif tertanggal 31 Mei 2017 s.d 30 
Mei 2018. Sejak tahun 2016, PETRONAS Carigali Muriah Ltd 
memasok gas ke Pembangkit Listrik Tambak Lorok sebanyak 
116 MMscfd, dengan volume 487.200 bbtu. Gas yang masuk 
PLTGU Tambaklorok dialirkan melalui pipa transmisi dari 

lapangan Kepodang sepanjang 200 km. Lapangan Kepodang 
Blok Muriah berlokasi di Laut Jawa sebelah utara Kabupaten 
Rembang. Sehubungan dengan semakin berkembangnya 
kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat terdampak 
sekitar wilayah operasi hususnya wilayah Kota Semarang dan 
Kabupaten Rembang, diperlukan kajian dampak social (Social 
Impact Assessment) pada wilayah kerja PETRONAS Carigali 
Muriah Ltd, yang meliputi Kota Semarang (Kecamatan 
Semarang Utara, Semarang Timut, dan Gayamsari) serta 
Kabupaten Rembang (Kecamatan Sarang dan Lasem). 
Kajian ini berfungsi untuk mengenali dan memahami 
dampak-dampak nyata serta tanggapan para stakeholder.
LP2M UNNES yang memiliki Pusat Kanjian Kependudukan 
& Lingkungan Hidup merasa terpanggil untuk berpartisipasi 
dalam memetakan dan mengevaluasi dampak sosial ekonomi 
program kerja PETRONAS, baik berupa Program CSR yang 
sudah dilakukan maupun Program Bina Lingkungan yang 
akan dilaksanakan dimasa mendatang. Lingkup area yang 
dikaji sesuai dengan wilayah kerja PETRONAS Carigali 
Muriah Ltd, yakni meliputi : Kota Semarang (Kecamatan 
Semarang Utara, Semarang Timut, dan Gayamsari) serta 
Kabupaten Rembang (Kecamatan Sarang dan Lasem). 
Pendekatan yang digunakan menggunakan kerangka 
sistem Social Impact Asssessment (SIA), meliputi (1) 
Pemahaman isu, (2) Memprediksi dan menganalisa 
dampak sosial, (3) Mengembangkan strategi, dan (4) 
Mengembangkan program monitoring. (Etty Soesilowati)

Implementasi SIPBM di Kabupaten Brebes  
(Program kerjasama LP2M UNNES, Unicef, dan Baperlitbangda Kabupaten Brebes) 
Sistem Informasi Pembangunan 
Berbasis Masyarakat (SIPBM) 
merupakan sebuah inovasi yang 
berkontribusi terhadap pembangunan 
daerah. Inovasi ini diperkenalkan 
oleh Unicef dan diimplementasikan di 
Kabupaten Brebes tahun 2017 sebagai 
program kerjasama Unicef bersama 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M) Universitas 
Negeri Semarang (UNNES). SIPBM 
bertujuan untuk melengkapi data rutin 
sektor dalam rangka mempercepat 
pencapaian program Tuntas Wajar 
9 Tahun dan menyediakan informasi 
by name by address di daerah untuk 
micro planning sehingga pemerintah 
dapat memetakan daerah-daerah 
yang memiliki kantong permasalahan. 
Di samping itu, model SIPBM seiring 
dengan konsep pemberdayaan 
masyarakat dan dapat menggerakkan 
modal sosial (social capital) di tingkat 
masyarakat sehingga masyarakat 
bahu membahu menyelesaikan 

permasalahan di lingkungan mereka. 
Pelaksanaan program SIPBM di 
Kabupaten Brebes terinci dalam 
tahapan kegiatan, yaitu tahap awal 
dilakukan Training Of Trainers (TOT) 
SIPBM. Kegiatan ini dilaksanakan 
selama 3 hari (19-21 Jan 2017 ), 
20 orang ini dilatih di Aula Dinas 
Kesehatan Kabupaten Brebes oleh 
Narasumber SIPBM Nasional Nehru 
Sagina dan Zakir Akbar. Para peserta 
adalah perwakilan Baperlitbangda, 
Dinas Kebudayaan dan Patiwisata, 
Dinas Pendidikan, Dinpermades (Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa), BPS 
Kabupaten Brebes, Pendamping Desa 
(PD) beserta Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (KPMD) dari 
Desa Parereja Kec. Banjarharjo, 
Desa Cenang Kec.Songgom, Desa 
Purwodadi Kec.Tonjong, Desa 
Kaligiri Kec. Sirampog, dan Desa 
Paguyangan Kec. Paguyangan. Tidak 
ketinggalan Tim Pusat Pendidikan dan 
Pemberdayaan Masyarakat mewakili 

LP2M UNNES turut menjadi bagian 
peserta TOT tersebut. Tahap kedua 
adalah Pelatihan pendata tingkat desa 
terpilih. Pelatihan Pendata SIPBM 
Kabupaten Brebes di Aula Islamic 
Centre Kabupaten Brebes selama 
3 hari (9-11/2017). Sebanyak 65 
orang pendata dilatih cara mengisi 
Instrumen Keluarga (IK). Keterwakilan 
pendataan berasal dari 4 Desa yakni 
Desa Parereja Kecamatan Banjarharjo, 
Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong, 
Desa Kaligiri Kecamatan Sirampog dan 
Desa Cenang Kecamatan Songgom. 
2017. Selanjutnya kegiatan pendataan 
dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari 
sampai 06 Maret, diikuti kegiatan 
monitoring dan evaluasi. Tahap ke tiga 
adalah data yang sudah dikumpulkan 
oleh pendata, kemudian dilakukan 
entry data oleh petugas entry data 
SIPBM, yang sebelumnya telah 
dilakukan juga pelatihan entry data. 

(Bersambung ke halaman 4)
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Entry data ini ditarget minimal sehari 
adalah 100 IK, ada sekitar 10 petugas 
entry data dan diharapkan dalam 
waktu sebulan mereka sudah selesai 
melakukan entry data tersebut. 
Admin entry data juga melaksanakan 
rekonfirmasi data bila ada pengisian 
IK yang keliru, setelah fix semua 
data terkumpul, kemudian data 
dikembalikan ke desa untuk digunakan 
sebagai basis perencanaan data 
ditingkat desa. Tahap ke empat adalah 
dilakukan workshop pemanfaatan 
modul perencanaan dengan 
menghadirkan 17 orang, kegiatan ini 
diikuti peserta selama 2 hari (14-
15 Juni 2017) di Hotel Plasa Tegal. 
Sebagai narasumber fasilitator adalah 
Moh Nehru Sagera selaku konsultan 
Sisitem Informasi Pembangunan 
Berbasis Masyarakat (SIPBM) Nasional. 
Keterwakilan peserta meliputi 3 orang 
dari desa intervensi SIPBM, 2 personil 
dari Kecamatan Paguyangan, unsur 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
Dinas Pendidikan dan  
Olahraga 1 orang, Baperlitbangda 
1 orang, tenaga ahli desa 1 orang 
dan organisasi peduli pendidikan 
(FMPP) 1 orang. Tahap ke lima 
adalah rencana aksi melalui gerakan 
mengembalikan anak putus sekolah 
kembali bersekolah atau dikenal 
dengan istilah GKS (Gerakan Kembali 
ke Sekolah). Data ini diambil dari 
SIPBM yang sudah dikumpulkan dan 
dientry lalu direkonfirmasi, selanjutnya 
tim menyusun agenda aksi dan 
advokasi agar kegiatan mengembalikan 
anak putus sekolah dengan target 
yang sudah ditentukan bisa berhasil 
dengan baik dan ada komitmen 
bersama dari Pemerintah Daerah dan 
Stakeholder yang lain dalam rangka 
upaya pengembalian anak putus 
sekolah kembali bersekolah. Jaminan 
keberlanjutan program ini adalah bila 
terjadi pergantian kepemimpinan 
atau mutasi pejabat maka sistem 
tetap jalan dan program bisa tetap 
jalan dengan baik. (Isti Hidayah)

WORKSHOP PERMOHONAN DAN 
PEMERIKSAAN SUBTANTIF PATEN
Tahun 2014 terdapat 8.023 jumlah 

permohonan paten yang didaftarkan di 

Indonesia, hanya 10 persen yang diajukan 

oleh warga Indonesia dan sisanya oleh 

warga asing. Dari 10 persen paten dalam 

negeri tersebut, hanya sekitar 50 persen 

terkait dengan industri. Kondisi di atas juga 

dirasakan oleh UNNES dimana hingga 2010 

dari sekitar 1000 dosen, tidak satu pun 

yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI), termasuk paten, yang dimintakan 

perlindungan. Para dosen belum begitu 

mengetahui seluk-beluk paten, bagaimana 

prosedur pendaftaran/permohonan, syarat-

syarat yang harus dipenuhi, dan persyaratan 

administratif lainnya. Berkat berdirinya 

Sentra KI UNNES, telah membuahkan 

hasil yang cukup signifikan, hal ini terlihat 

dari perolehan KI, terutama Paten dan Hak 

Cipta. Hingga April 2017 telah diperoleh 

5 paten dan 88 Hak Cipta. Potensi dosen 

Unnes untuk mendapatkan paten cukup 

besar karena tiap tahun terdapat ratusan 

judul penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan dosen, 

dengan sumber dana DRPM Dikti maupun 

DIPA Unnes dimana salah satu luaran 

yang dianjurkan adalah hak paten. Namun 

karena kurang adanya pemahaman tentang 

permohonan paten maka hal ini dapat 

berpengaruh terhadap minat maupun 

perolehan paten oleh dosen Unnes. Pada 

sisi lain, terdapat beberapa dosen Unnes 

yang telah mengajukan permohonan paten 

namun prosesnya dirasakan terlalu lama 

sehingga perlu dilakukan beberapa upaya 

antara lain melalui mediasi pemeriksaan 

substantif paten. Atas dasar pemikiran 

tersebut, maka workshop ini dilaksanakan. 

Kegiatan berlangsung pada tanggal 22-23 

Mei 2019 bertempat di Gedung LP2M 

lantai 3, dengan peserta para dosen Unnes 

dan mahasiswa pelaksana PKM (Program 

Kreativitas Mahasiswa) yang berpotensi 

mendapatkan HKI. Sebagai nara sumber 

adalah para pimpinan dan pejabat yang 

terkait langsung dalam pengurusan paten, 

antara lain Ir. Timbul Sinaga, M.Hum 

(Direktur Paten, DTLS dan RD), Dr.Drs.Mercy 

Marvel, S.H.,M.Si.(Kasubdit Pemeriksaan), 

Halomoan Nasution, SE (Kasi Publikasi), 

dan para pemeriksa paten, yaitu: Ir. Aribudhi 

Nugroho Suyono, M.IPL, Drs. Dadan 

Syamsudin, M.Si, Drs. Abdi Sembiring, M, 

Si, dan Nico Endriarko Soelistyono, ST. Pada 

kesempatan ini telah dilakukan penyelesaian 

substantif atas 6 (enam) pemohon paten 

dari Universitas Negeri Semarang, yaitu:

No Nomor 

Permohonan

Judul Inventor

1 P00201507541 METODE DETEKSI KERENTANAN STRES OKSIDATIF PADA 

PASIEN TUBERKULOSIS PARU

Dr Ari Yuniastuti, S.Pt, 

M.Kes

2 P00201507731

METODE PEMBUATAN ADSORBEN DARI ABU LAYANG 

BATUBARA UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR 

MENGANDUNG LOGAM BERAT DAN ZAT WARNA KATIONIK

Dr. Widi Astuti, S.T., M.T 

3 P00201507774 ISOLASI(+)-SITRONELAL DARI MINYAK SEREH (Java citronella) 

DAN PENGGUNAANNYA UNTUKSINTESIS ISOPULEGIL ASETAT

Prof Dr. Edy Cahyono, M. Si 

4 P00201507855 TEKNOLOGI PRODUKSI BIODIESEL DENGAN REACTIVE 

DISTILLATION

Dr. Ratna Dewi 

Kusumaningtyas, ST, MT

5 P00201507639 SINTESIS ZEOLIT A DARI ABU LAYANG BATUBARA DAN 

PEGGUNAANNYA SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA

Dr. Jumaeri, M.Si

6 P00201300116 ORBITAL ELEKTRO MOTOR DAN GENERATOR Widya Aryadi, ST, MT

Proses permohonan paten melalui beberapa tahap, diawali dengan pendaftaran/permohonan 

paten ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI (melalui Sentra HKI LP2M UNNES), 

masa pemeriksaan/formalitas (18 bulan), publikasi (6 bulan), dan terakhir penyelesaian 

substantif paten. Penyelesain substantif paten adalah tahapan terakhir, dan pemohon paten 

akan mendapatkan saran/masukan dari pemeriksa paten untuk merevisi/menyempurnakan 

drafting patennya. (Sunyoto).
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