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3696 Mahasiswa  
Terjun ke Masyarakat
3696 mahasiswa UNNES mengikuti 
Pembekalan KKN Lokasi Tahap II 
dan KKN Alternatif tahap IIB tahun 
2017 dalam waktu 2 hari yang dibagi 
menjadi beberapa tempat. Pada hari 
pertama Pembekalan dilaksanakan 
di Gd. LP2M, LP3, K3 FH dan C6 
FIS, sedangkan pada hari kedua 
dilaksanakan di Gedung Auditorium 
UNNES, LP2M, LP3 dan C7 FIS. KKN 
tahap II ini merupakan mahasiswa 
kependidikan yang diharapkan 
dapat menjadi ujung tombak dalam 
perberdayaan masyarakat. 

Prof. Haryono Suyono Penasehat 
yayasan Damandiri menyampaikan 
materi pemberdayaan masyarakat 
khususnya Posdaya, beliau juga 
memberikan candaan khas beliau 
kepada mahasiswa dan mengajak 
mahasiswa menyanyikan lagu 
lingkaran besar, di akhir materi beliau 
memberikan bibit kelor untuk dapat di 
tanam dilokasi KKN.

Sekretaris LP2M Prof. Etty Soesilowati 
menyampaikan, mahasiswa harus 
mampu berbaur dengan masyarakat 
serta harus dapat memberdayakan 
masyarakat dengan program-program 
yang berkualitas.

KKN tahun 2017 mengangkat tema 
Pemberdayaan masyarakat dengan 
program yang menyakup 4 bidang 
yaitu bidang Pendidikan, Bidang 
Ekonomi, Bidang Kesehatan dan 
Bidang Infrastruktur yang kemudian 
di jabarkan menjadi program-program 
sesuai potensi dan kebutuhan di 
masyarakat serta mahsiswa harus 
mampu menghubungkan antara teori 
dan praktik dimasyarakat. 

Materi pembekalan KKN tahap II 
meliputi Materi Tta Tertib pelaksanaan 
KKN, Wawasan, Kebijakan dan 
Strategi KKN, Materi Kewilayahan 
(Camat Lokasi KKN), Pemberdayaan 
Masyarakat (Prof. Haryono), Materi 4 

Pilar Konsesus Kehidupan (Kesdam 
IV Diponegoro), Program Kerja KKN, 
Evaluasi pelaksanaan KKN dan ditutup 
dengan Post Test. 

Penyampaian Ketua Pusbang KKN 
Dr. Dwijanto bahwa mahasiswa 
wajib mendukung program UNNES 
konservasi dengan ikut serta 
melakukan penanaman bibit pohon 
minimal 2 bibit per-mahasiswa, selain 
itu sebagai wujud dukungan menjaga 
kesenian dan budaya Mahasiswa KKN 
juga harus mengangkat kesenian dan 
budaya yang ada di lingkungan KKN 
serta menggali kembali budaya yang 
sudah mati suri.

Pelepasan Mahasiswa secara simbolis 
dilaksanakan di Gedung Auditorium 
UNNES. Pada kesempatan ini 
Mahasiswa dilepas oleh Wakil Rektor 
Bidang Akademik Prof. Rustono dan 
Prof. Haryono serta di damping oleh 
ketua LP2M, Dekan dan Wakil Dekan 
serta para undangan.  
(Pusat Pengembangan KKN)
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Sinergi antara UNNES, STIP Farming,  
Pemkot Semarang dan PT. Pertamina Persero

Banyaknya potensi disektor 
silvoagriculture, silvopastura dan 
silvoagrofishery di Kelurahan 
Kandri dan Kelurahan Cepoko 
telah menginspirasi LP2M untuk 
bekerjasama dengan PT. Pertamina 
Persero dengan mendirikan Eduwisata 
di Kelurahan Kandri dan Agrowisata 
di Kelurahan Cepoko melalui 
program Small Medium Enterprises . 
Kawasan Eduwisata yang menempati 
lahan eks bengkok seluas +/- 2,5 
ha dibuatlah rumah pintar petani, 
kolam ikan, kandang ternak, rumah 
kompos, beserta sarana Gazebo dan 
sanitasinya.

Kawasan Agrowisata Cepoko 
menempati lahan dinas Pertanian 
seluas +/- 3 ha diisi dengan 
penanaman bibit kelengkeng, jambu, 
durian beserta sarana pengairan dan 
perkantorannya.

Untuk mencapai tujuan income 
restoration perlu dilakukan berbagai 
kegiatan yang bersifat aplikatif dan 

berkesinambungan dengan model 
business partnership. Untuk tujuan 
tersebut, tahun 2016-2018 LP2M 
UNNES menggandeng STIP Farming 
dan Bappeda Kota Semarang 
melakukan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat. Program dilakukan 
dengan membentuk kelembagaan 
ditingkat lokal, memanfaatan 
teknologi tepatguna, pelatihan 
dan pendampingan manajemen, 
pembibitan, pembuatan pupuk 
organik, pembuatan kompos, 
penanganan pascapanen, diversifikasi 
produk, pengembangan seni budaya 
lokal, pembuatan souvenir, hingga 
memasarkannya dalam bentuk gelar 
budaya dan paket-paket wisata dengan 
dukungan sumber dana Ditjen Riset 
dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Ristek-Dikti melalui skim IPTEK bagi 
Wilayah (IbW). 

Kegiatan IbW diikuti tidak saja Dosen 
tetapi juga mahasiswa dalam bentuk 
KKN Alternatif. Kini kawasan Eduwisata 
Kandri dan Agrowisata Cepoko telah 

tumbuh menjadi wilayah destinasi 
baru untuk tujuan pariwisata Kota 
Semarang. Tidak kurang 5 even per 
bulan dikunjungi wisatawan yang 
hendak belajar berkebun maupun 
outbond . Kelompok Tani Muda 
Mandiri dan Kelompok Sadar Wisata 
(POKDARWIS) Kel. Kandri telah 
menjadi pengelola Kawasan Eduwisata. 
Sementara Kawasan Agrowisata 
Cepoko selain menjadi tempat wisata 
buah kini telah tumbuh menjadi pasar 
buah dan pusat penjualan bibit buah 
unggul yang tiap akhir minggu ramai 
dikunjungi. Sebagai pengelola Kawasan 
Agrowisata adalah Kelompok Tani 
Gunung Subur. 

Untuk lebih mengenalkan wisata 
Kandri, LP2M telah membuat booklet 
panduan wisata kandri dan guide 
ekoeduwisata serta bekerjasama 
dengan instansi terkait. Dengan 
adanya IbW, Tim berharap masyarakat 
Gunungpati khususnya Kandri & 
Cepoko kesejahteraannya meningkat 
dan selanjutnya dapat berkontribusi 
terhadap peningkatan PAD Kota 
Semarang. (Etty Soesilowati)

2



UNNES Dukung Kemandirian Pangan Pondok Pesantren 
Gunung Jati Ba’alawy

Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati 
Ba’alawy (Ponpes SGJB) yang terletak 
di Dusun Malon, Gunungpati, Kota 
Semarang adalah salah satu dari sedikit 
pondok pesantren yang berupaya 
mengembangkan kemandirian dalam 
pengelolaan sumberdaya sekitar untuk 
mendukung kehidupan sehari-hari para 
santrinya. 

Ponpes yang berdiri sejak 2011 di 
bawah asuhan KH. Drs. M. Masroni 
ini mulai tahun 2016 secara resmi 
telah membuka kelas SMK Pertanian 
untuk memfasilitasi sekolah lanjutan 
baik bagi para santrinya maupun 
untuk masyarakat umum. Selanjutnya 
Pengelola Ponpes SGJB Malon 
melalui SMK Pertanian tersebut 
mengembangkan konsep pertanian 
terpadu untuk kepentingan praktik 
keterampilan bagi siswa sekaligus 
bermanfaat bagi mencukupi kebutuhan 
konsumsi warga ponpes. 

Peluang ini ditangkap oleh Tim 
Pengabdian kepada Masyarakat dari 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Universitas Negeri 
Semarang (LP2M UNNES) untuk 
memberikan tambahan pengetahuan 
dan keterampilan bagi warga ponpes, 
khususnya para santri, dalam 
membudidayakan ikan air tawar. 
Adapun yang lebih spesial, budidaya 
ikan air tawar ini memanfaatkan air 
sisa wudhu dari aktivitas para santri 
yang selama ini terbuang sia-sia. 
Air sisa wudhu yang masuk kategori 
limbah domestik/rumah tangga, 
sejatinya masih relatif bersih dan bisa 
dimanfaatkan lebih lanjut. 

Salah satunya adalah untuk sumber 
air bagi budidaya ikan air tawar. 
Pemanfaatan air sisa wudhu tersebut 
sebenarnya juga merupakan salah 
satu upaya konservasi lingkungan 

dengan memanfaatkan kembali (reuse) 
air limbah untuk penggunaan yang 
lebih bermanfaat. Hasil yang diperoleh 
dari budidaya ikan air tawar ini dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
konsumsi sehari-hari warga Ponpes 
maupun untuk penyelenggaraan acara 
peringatan hari-hari besar Islam yang 
secara rutin dilakukan oleh Ponpes 
SGJB Malon. 

Selain itu, Tim Pengabdian yang 
beranggotakan Satya Budi N, Wahid 
Akhsin BNS dan Nana Kariada TM 
ini juga memberikan sosialisasi 
dan pelatihan kepada para santri 
untuk menumbuhkan motivasi dan 
kepercayaan diri dalam menggeluti 
bidang pertanian. 
(Nana Kariada TM)

  

KONSEP GENDER DAN 
PENGARUSUTAMAAN GENDER 
(PUG) DALAM PEMBANGUNAN 
NASIONAL
Senin, 16 Oktober 2017 bertempat di Gedung Keuangan 
Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol No. I D. 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Semarang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
meminta PSGA LP2M UNNES, melalui Kepala PSGA 
Evi Widowati, S.KM., M.Kes. untuk memberikan materi 
penyegaran tentang konsep dasar gender, pengenalan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan 
nasional hingga pengenalan awal  Gender Analysis Pathway 
(GAP) untuk semua pegawai di KPKNL Semarang, baik 
mulai dari kepala kantor hingga staf dilingkungan KPKNL 
Semarang. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan 
pemerintah pusat terkait PUG dan implementasi PUG 
khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan RI 
khususnya di KPKNL Semarang. 

Kegiatan ini diterima langsung oleh Wildan Ahmad Fananto, 
S.E., M.M selaku Kepala KPKNL Semarang  dan dibuka 
oleh Budi Hartanto, S.H. selaku Kasubbag Umum KPKNL 
Semarang. Dari kegiatan ini terlihat antusiasme yang tinggi 
dari peserta yang hadir dalam  mengikuti kegiatan ini. Kepala 
KPKNL, Wildan yang mengikuti kegiatan ini dari pembukaan 
hingga penutupan mengatakan sangat berterimakasih atas 
terlaksananya kegiatan ini dan menyatakan bahwa kegiatan 
ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan 
bagi para pegawai di lingkungan KPKNL terkait PUG dan 
implementasinya. (Evi Widowati)
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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
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START UP IUB LP2M UNNES TAMPIL DALAM 
SESI BUSINESS PITCHING PAMERAN I3E 2017 
DI SURABAYA

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
melakukan pembinaan dan upaya menumbuhkan wirausaha 
inovatif berbasis teknologi dengan menggelar Inovator 
Inovasi Indonesia Expo (I3E) di Surabaya, Jawa Timur, 19-20 
Oktober 2017. Ada yang berbeda pada gelaran Pameran 
I3E tahun 2017, yakni terdapat sesi Business Pitching 
untuk mempresentasikan ide bisnis dihadapan para calon 
investor. Start up Inkubator Unit Bisnis (IUB) LP2M UNNES 
mendapatkan kesempatan emas kala tampil pada sesi 
business pitching. Pasalnya dari 458 start up yang mengikuti 
sesi tersebut, hanya dipilih 21 produk unggulan yang 
memiliki prospek bagus ke depan salah satunya start up CV 
Kokoh dengan produknya “Degrasept 25ec”. Dihadapan 
para investor dan praktisi founder Degrasept 25 ec Eka 

Yuli Astuti S.Pd, MA memaparkan keunggulan produk, 
prospek bisnis dan kebutuhan anggaran untuk ekspansi 
pasar. Para investor memberikan apresiasi dan kesan 
positif dengan ide bisnis ini. Pameran I3E tahun 2017 
juga diikuti oleh para tenant IUB LP2M UNNES lainnya, 
seperti 1. CV Dukun Masak dengan produk bumbu racik, 
2. CV Fahara dengan produk Mesin Kristalisasi, 3. CV 
Sekar Tekno dengan produk Mesin Presto LTHPC, dan 
4. CV Plantamor dengan produk pracetak taman hijau 
dan gebalan rumput. Produk-produk tenant IUB LP2M 
UNNES banyak diminati oleh para pengunjung diajang 
tersebut. Hal ini diikuti dengan terjualnya produk-produk 
tenant dan tawaran kerjasama dalam pemasaran. 

Keberhasilan para tenant merupakan buah dari upaya 
keras IUB LP2M UNNES melalui pendampingan 
dan memperikan pelatihan usaha selama satu tahun 
terakhir. Dra. Margunani MP Kepala IUB LP2M UNNES 
menyampaikan “IUB LP2M UNNES bangga dengan 
prestasi para tenant, dan ke depan kami terbuka kepada 
semua start up yang ingin bergabung dan maju bersama 
kami”. (Margunani)
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