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Seminar Hasil Penelitian 
Dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat
Perguruan Tinggi berkewajiban 
melaksanakan Tridarma Perguruan 
Tinggi, yaitu menyelenggarakan 
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 
kepada Masyarakat sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2012. 
Demikian juga sesuai UU Nomor 14 
tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
mengenai kewajiban dosen, dinyatakan 
bahwa, dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan, dosen berkewajiban 
melaksanakan Tridarma perguruan 
tinggi. Hal ini ditegaskan kembali 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 49 Tahun 2014 Tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(SN DIKTI), yang kemudian dikuatkan 

kembali melalui Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan kegiatan Tri Darma 
Perguruan Tinggi di Universitas Negeri 
Semarang sudah dilaksanakan dengan 
baik oleh para dosen dan mahasiswa. 
Hal ini terlihat dari berbagai aktivitas 
pendidikan, penelitian, maupun 
pengabdian kepada masyarakat yang 
dilakukan dosen dan mahasiswa, baik 
sebagai bagian perkuliahan maupun 
kegiatan yang diselenggarakan Dikti, 
dinas/instansi, perusahaan, serta 
institusi lain. Bahkan pada tahun 2017 
ini, LP2M UNNES telah mendanai 
246 judul penelitian dan pengabdian, 
dengan rincian 212 judul penelitian dan 
pengabdian didanai PNBP UNNES dan 
34 judul penelitian dan pengabdian 
yang didanai DRPM Kemenristekdikti. 

Sesuai dengan Surat Perintah Kerja 
(SPK), pelaksanaan penelitian oleh 
dosen tahun anggaran 2017 telah 
berakhir pada bulan November 2017. 
Sebagai bentuk evaluasi kegiatan 
sekaligus sosialisasi hasil kegiatan, 
maka diadakan seminar hasil penelitian 
dan pengabdian. pada tanggal 27-
28 November 2017 di Hotel Grasia, 
S. Parman No.29, Gajahmungkur, 
Semarang Selatan, Kota Semarang, 
Jawa Tengah. Kegiatan ini penting 
untuk dilakukan karena merupakan 
wujud pertanggungjawaban dosen 
kepada lembaga maupun masyarakat. 
Selain itu seminar hasil juga berfungsi 
sebagai kontrol kualitas pelaksanaan 
penelitian dan pengabdian yang 
telah dilakukan. Diharapkan melalui 
peran LP2M, publikasi ilmiah sebagai 
salah satu luaran dari penelitian dan 
pengabdian semakin mendongkrak 
reputasi UNNES sehingga di tahun 
2018 bisa mencapai target 500 
artikel bereputasi untuk mendukung 
internasionalisasi UNNES sebagaimana 
yang diharapkan oleh Rektor UNNES. 
(Cahya W)
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Tim PSGA Lakukan Penelitian Baseline Gambaran Status Kesehatan 
Kerja Pembatik Di Desa Malon Kota Semarang

Tahun 2017 ini Ketua PSGA LP2M 
UNNES, Evi Widowati, S.KM., M.Kes. 
yang merupakan salah satu Dosen di 
Peminatan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) Jurusan Ilmu Kesehatan 
Masyarakat (IKM) FIK UNNES dan tim 
melakukan serangkaian kegiatan untuk 
melihat gambaran status kesehatan 
kerja para pembatik di Desa Malon 
Kota Semarang. Desa ini merupakan 
salah satu desa binaan UNNES. 
Kegiatan yang dilakukan ini melibatkan 

mahasiswa dan laboratorium kesehatan 
di jurusan tersebut. Pembuatan batik 
di Desa Malon menggunakan bahan 
pewarna alami yang berasal dari: kulit 
pohon, kulit buah, daun mangga, buah 
jenitri, indigo, jlawe, dan kulit jengkol. 
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 
proses pembuatan batik di Desa 
Malon dilakukan melalui 7 tahapan 
proses yaitu: memola, ngeblak, 
nyanting, mewarna, fiksasi, nembok 
dan plorodan. Semua proses kerja 

dilakukan dengan posisi yang tidak 
ergonomis, banyak alat kerja yang 
tidak ergonomis dan/atau mendorong 
pekerja untuk memiliki posisi kerja 
yang tidak ergonomis pula. Selain 
itu pembatik juga menggunakan 
bahan kimia iritan dalam proses 
kerjanya dimana bahan kimia tersebut 
berpotensi mengakibatkan gangguan 
kesehatan berupa: iritasi kulit, iritasi 
mata, dan iritasi saluran pernapasan.

Sementara dari hasil gambaran 
Kapasitas Vital Paru (KVP) pembatik 
diketahui bahwa tidak semua KVP 
pembatik dalam kategori “normal”, dan 
disisi lain diketahui bahwa tidak semua 
pekerja dalam bekerja menggunakan 
Alat Pelindung Diri (APD), yang 
mana semua APD yang digunakan 
tersebut tidak memenuhi standar 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 
Sehingga dibutuhkan upaya-upaya 
pengendalian K3 sebagai tindak lanjut 
dalam melindungi status kesehatan 
kerja para pekerja batik sekaligus 
mencegah terjadinya Kecelakaan Kerja 
dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang 
mungkin muncul. (Evi Widowati)

KKN Unnes Desa Jerukgiling Hadirkan Jembatan Pelangi

Kendal-Mahasiswa KKN Lokasi Tahap 
II B Unnes Desa Jerukgiling Kecamatan 
Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal 
mengembangkan potensi wisata desa 
binaannya dengan membuat jembatan 
Desa Jerukgiling menjadi jembatan 
pelangi. Kegiatan ini menjadi program 
unggulan mereka. 

Perenovasian dan pengecatan 
jembatan Jerukgilinng dilaksanakan 
sejak tanggal 21 November dan 
diharapkan selesai bulan Desember 
ini. Perenovasian jembatan Jerukgiling 
dilakukan untuk mengganti 4 
batang gelagar yang telah lapuk dan 
pengecatannya meliputi seluruh bagian 
atas jembatan serta gapura selamat 
Desa Jerukgiling. 

Rizki Candra Hardiyan, Koordinator 
Mahasiswa Desa Jerukgiling 
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FGD dengan Mitra LP2M UNNES

menjelaskan bahwa selama masa observasi 
bersama sembilan teman lain dari berbagai jurusan 
menemukan banyak potensi di Desa Jerukgiling, 
salah satunya dalam bidang infrastruktur yang 
berupa jembatan. Lantas munculah ide untuk 
membuat jembatan Jerukgiling menjadi jembatan 
pelangi sebagai sarana untuk mengembangkan 
potensi wisata Desa Jerukgiling.

“Jembatan Pelangi Jerukgiling diharapkan 
dapat mengembangkan potensi wisata di Desa 
Jerukgiling dan bisa menjadi awal dari Desa 
Jerukgiling sebagai Desa Wisata. Sehingga 
perkembangannya juga nanti akan merambat ke 
berbagai sektor termasuk perekonomian warga 

dan dapat lebih mensejahterakan kehidupan 
warga Desa Jerukgiling. Sekarang pengerjaannya 
sudah 60% dan warga sekitar juga terlihat 
antusias”, imbuh Rizki Candra Hardiyan.

Dalam proses pengerjaan jembatan pelangi 
mahasiswa KKN dibantu oleh warga Desa 
Jerukgiling serta pemuda Karang Taruna. Hal ini 
juga menjadi sarana untuk lebih mengakrabkan 
mahasiswa KKN dengan warga Desa Jerukgiling. 
“Program ini sangat didukung oleh desa karena 
memang satu tujuan untuk membuat Desa 
Jerukgiling dikenal warga luar”, terang Abadi 
selaku Kepala Desa Jeruk Giling. 

(Pusat Pengembangan KKN)

Perguruan tinggi adalah bagian penting 

dari model Triple Helix dalam sistem 

inovasi regional dan nasional. Perguruan 

tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan 

dan teknologi (center of exellent) memiliki 

posisi strategis dalam menciptakan 

masyarakat berbasis pengetahuan, dan 

transformasi menuju peradaban modern. 

LP2M UNNES sebagai organik Perguruan 

Tinggi yang memiliki tugas dan fungsi 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

tehnologi melalui kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat merasa 

terpanggil untuk berperan aktif dalam proses 

pembangunan dengan menerapkan konsep 

Triple Helix. Penerapan konsep Triple 

Helix sebenarnya sudah lama dilakukan 

oleh LP2M meskipun belum terprogram. 

Untuk itu pada hari selasa tanggal 27 

November 2017 LP2M UNNES melakukan 

FGD dengan mitra (gathering) untuk tujuan 

mensinergikan program-program yang dapat 

dikerjasamakan dengan pemerintah maupun 

dunia industri. Kegiatan FGD dengan Mitra 

bersamaan dengan kegiatan pameran hasil 

produk-produk penelitian & pengabdian 

kepada masyarakat sivitas akademika 

UNNES. Mitra pemerintah yang diundang 

meliputi : Bapeda Propinsi Jawa Tengah; 

Bapeda Kota Semarang; Dinas Pertanian 

Kota Semarang; Dinas Perindustrian 

Provinsi Jawa Tengah; Dinas Perindustrian 

Kota Semarang; Dinas Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Tengah; Dinas Ketahanan 

Pangan Kota Semarang; Dinas Infokom Kota 

Semarang; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Tengah; Dinas Pendidikan Kota Semarang; 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang; PT. 

Pertamina; PT. Indonesia Power; PT. PLN; 

PT. Phapros; PT. Sidomuncul; beserta 

Pusat-pusat kajian LP2M UNNES dan 

juga Inkubator bisnis LP2M. Kegiatan 

dilandasi 3 faktor, yakni : 1) UNNES 

memiliki sumberdaya manusia dari berbagai 

disiplin ilmu yang tersebar di 8 fakultas 

mampu melahirkan inovasi di berbagai 

bidang; 2) Pemerintah sangat mendorong 

universitas melalui bantuan dana riset, dan 

fasilitas lainnya untuk menghasilkan karya 

bermutu, dan mengatur perlindungan dan 

penggunaan hak kekayaan intelektual, 

dan 3) Banyak industri yang memberikan 

dukungan kepada UNNES baik dalam 

kegiatan penelitian maupun pemanfaatan 

hasil riset melalui kegiatan riset kolaboratif, 

CSR maupun PKBL nya. Dengan melihat 

fakta ini, perguruan tinggi bukanlah menara 

gading di tengah arus pembangunan, tetapi 

harus mampu mengembangkan diri sebagai 

bagian integral dari proses pembangunan 

itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan 

Etzkowitz (2007) dalam karya ilmiahnya 

The Triple Helix Model of Innovation and 

Action : “university is not only critical to the 

commercial transformation of knowledge, 

but also to create space for knowledge, 

assembling and innovation”.  (Etty 

Soesilowati)
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2500 Bibit untuk Cacaban

Bertempat di Desa Cacaban Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, 
Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui Pusat Pengembangan 
KKN UNNES bersama dengan Badan Pengelolaan Hutan Wilayah IV 
Kabupaten Pekalongan, Perhutani Kabupaten Kendal yang diwakili oleh 
Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Kendal, mahasiswa 
KKN UNNES se-Kecamatan Kendal dan masyarakat Desa Cacaban 
melaksanakan Penanaman Pohon Konservasi pada Jumat (27/10).

Kegiatan penanaman pohon tersebut, selain 
sebagai wujud penerapan konservasi lingkungan 
yang selaras dengan visi UNNES yakni menjadi 
universitas berwawasan konservasi dan 
bereputasi Internasional, juga merupakan upaya 
dari Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya 
Desa Cacaban Kecamatan Singorojo untuk 
mengembangkan Wisata Religi Kyai Ageng 
Surodadi dan Wisata Alam Curug Lie Sieng.

Dalam kegiatan tersebut sebanyak 2500 bibit 
pohon ditanam di Desa Cacaban yang terdiri 
dari  berbagai jenis pohon, yakni pohon alpukat, 
pohon salam, pohon jenitri dan pohon Kendal 
yang merupakan icon dari Kabupaten Kendal itu 
sendiri.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan 
secara berkelanjutan oleh masyarakat sehingga 
dapat memperluas ruang hijau khususnya di Desa 
Cacaban, serta dapat semakin mengembangkan 
Wisata Religi Kyai Ageng Surodadi dan Wisata 
Alam Curug Lie Sieng. 

(Pusat Pengembangan KKN)
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