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Launching Kegiatan CSR Kerjasama UNNES, 
Petronas dan Pemkot Semarang

Kegiatan pertanggungjawaban sosial 
suatu perusahaan (corporate social 
responsibility - CSR) merupakan 
suatu langkah nyata yang perlu 
dilakukan oleh perusahaan dalam 
rangka memberdayakan masyarakat 
di wilayah terdampak aktivitas operasi 
perusahaan tersebut. Hal ini dapat 
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah 
(Pemda) untuk mendukung terwujudnya 
pembangunan bagi kesejahteraan 
masyarakat. Tentunya dengan 
dukungan landasan hukum yang pasti 
dan kajian kondisi sosial ekonomi pada 
masyarakat sasaran secara tepat dan 
akurat.

PT. Petronas Carigali Muriah, Ltd 
(PCML) adalah perusahaan kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS) dibawah 
SKK Migas yang saat ini sedang 
melakukan operasi produksi gas di 
lapangan yang terletak di lepas pantai 
Laut Jawa. Gas yang dihasilkan PCML 
dari lapangan dialirkan ke Pembangkit 
Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 
Tambaklorok di Semarang untuk 
menggantikan bahan bakar diesel. 

PCML mempunyai komitmen yang 
tinggi terhadap Keselamatan Kesehatan 
Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan aspek sosial di masyarakat 
wilayah terdampak. Sehubungan 
dengan semakin berkembangnya 
kegiatan yang berhubungan dengan 
masyarakat terdampak sekitar wilayah 
operasi hususnya wilayah Kota 
Semarang dan Kabupaten Rembang, 
PCML melakukan launching kegiatan 
CSR sebagai tindak lanjut hasil 
studi dampak sosial (social impact 
assessment) di Kota Semarang, bekerja 
sama dengan Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat (LP2M 
UNNES).

Launching kegiatan CSR ini 
diselenggarakan pada hari Rabu, 8 
Agustus 2018 di halaman Kelurahan 
Tanjung Mas, Kota Semarang. Kegiatan 
tersebut dihadiri oleh Walikota 
Semarang, Kepala Perwakilan SKK 
Migas Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 
(Jabanusa), Presiden PCML, perwakilan 
OPD Kota Semarang, Muspida 
Kecamatan Semarang Utara, awak 
media dan masyarakat penerima 

manfaat. Dalam kegiatan launching 
dipamerkan pula hasil-hasil industri 
rumah tangga warga Kelurahan Tanjung 
Mas yang telah dibina dan dilatih 
melalui program CSR PCML.

Sasaran kegiatan CSR PCML hasil 
kerjasama dengan LP2M UNNES ini 
menyasar tiga bidang, yaitu pendidikan, 
keterampilan kewirausahaan dan 
kesehatan lingkungan. Program 
pendidikan mencakup pembangunan 
rumah pintar dan pemberian 
bantual alat peraga edukatif untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran 
pada lembaga PAUD lokal. Program 
keterampilan kewirausahaan meliputi 
pelatihan desain grafis UKM Sablon 
dan pengembangan usaha berbagai 
makanan olahan berbahan dasar ikan 
dan seafood. Program kesehatan 
lingkungan melalui peningkatan 
pelayanan Posyandu, pengelolaan 
sampah domestik dan program desa 
sehat. 

(Nana Kariada TM)
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Training of Trainer (TOT) DPL KKN tahun 2018

Workshop Penyusunan Deskripsi Paten

TOT DPL KKN UNNES tahun 2018 di laksanakan pada tanggal 13 Juli 2018 ber-
tempat di Gedung Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko (LP2M) UNNES. KKN tahun 
2018 akan di ikuti oleh 5.496 mahasiswa dan akan di damping oleh 169 Dosen 
Pembimbing Lapangan yang akan di terjunkan ke 14 Kabupaten Kota. Materi yang 
disampaikan adalah Wawasan Kebijakan KKN UNNES, Informasi Penugasan DPL, 
Hak dan Kewajiban. Dosen Pendamping lapangan nantinya kan mulai bertugas 
pada saat Pembekalan, Pembimbingan dan Monitoring serta Evaluasi Kegiatan 

KKN. Pembekalan tahap 1 adalah  
KKN  Kerjasama  UNNES – UPI di ikuti 
oleh 140 mahasiswa yang di terjunkan 
di Kecamatan Bajarharho Kabupaten 
Brebes (140 mahasiswa) dan Ke-
camatan Losari Kabupaten Cirebon 
(50 Mahasiswa)  dan KKN Keilmuan 
Pengabdian dan Penelitian Dosen di 
Kabupaten Pati (13 mahasiswa)bertema 
Sekolah Komunitas Nelayan, Kabu-
paten Demak (11 Masiswa) bertema 
olahan jagung pada tanggal 17 Juli 
s.d. 27 Agustus 2018.  Pembeka-
lan selanjutnya bagi mahasiswa non 
kependidikan yaitu KKN Lokasi Tahap 
1, Alternatif IIA, Keilmuan Kota dan 
Kab. Semarang, dan KKN Pembelaja-
ran Pemberdayaan Masyarakat (PPM). 
Pembekalan ketiga dilaksanakan bagi 
mahasiswa kependidikan yang akan 
dilaksanakan pada bulan September 
dan diterjunkan pada bulan oktober 
s.d. November 2018 ke Kabupaten 
Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabu-
paten Batang, Kabupaten Demak, dan 
Kabupaten Magelang. 

(Pusbang KKN)
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Workshop Penyusunan Deskripsi Paten

Penerapan Teknologi Tepat Guna Mampu 
Meningkatkan Efisiensi Waktu Produksi Pada 
Home Industry Pembuatan Sabun Cair 

Masih banyak industri kecil memengah (IKM) yang masih 
menghadapi kendala dalam proses produksinya (aspek 
teknologi). Persoalan umum yang sering dijumpai adalah 
penggunaan alat produksi yang masih sederhana dan tradi-
sional. Akibatnya produksi tidak efisien (waktu lama), kapa-
sitas produksi terbatas, dan kualitas yang dihasilkan juga 
rendah.  Hal ini juga dialami oleh salah satu mitra pengabdian 
kepada masyarakat yang bergerak dalam usaha pembuatan 
aneka cairan pembersih (sabun, pembersih lantai. pewangi 
pakaian,dll) merk “SunSun” milik Bp.Habibullah di Desa Giri 
Wetan Kec. Grabag, Kabupaten Magelang.

Pekerjaan utama dalam proses pembuatan cairan pembersih 
adalah proses pengadukan dari berbagai bahan kimia. Se-
lama ini untuk mengaduk bahan kimia dengan volume 30 liter 
dibutuhkan waktu 2 jam (120 menit). Pengadukan membutuh-
kan waktu lama karena supaya cairan homogen dan kualitas 
bagus. Hal ini sangat memberatkan pelaku usaha, karena 
dalam sehari paling tidak memproduksi 100 – 200 liter cairan 
pembersih. Disamping memakan waktu lama juga menguras 
tenaga sehingga cukup melelahkan.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan 
dana DIPA LP2M UNNES, tim pelaksana pengabdian (Dan-
ang Dwi Saputro, Sunyoto, Aziz Muslim) telah memberikan 
bantuan teknologi berupa satu set mesin pengaduk untuk 
mengatasi kendala yang dihadapi mitra kegiatan. Berdasar-
kan praktik penerapan produksi yang dilakukan mitra, untuk 
mengaduk 30 liter cairan hanya membutuhkan waktu 7 menit 
(dari sebelumnya 120 menit). Dengan demikian penerapan 
teknologi tepat guna (TTG) mesin pengaduk ini mempunyai 
efisiensi waktu 17 kali lipat. Dengan hasil ini mitra kegiatan 
mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pelaksana 
pengabdian dan LP2M UNNES.

(Sunyoto)

Workshop Deskripsi Paten dihadiri 
oleh 50 peserta, 13 diantaranya 
mengajukan deskripsi paten 
secara langsung pada saat 
workshop. Workshop ini bertujuan 
untuk memberikan pemahaman 
tentang kekayaan intelektual 
terutama paten serta memfasilitasi 
dosen yang memiliki invensi untuk 
membuat deskripsi paten yang 
selanjutnya diajukan permohonan 
pendaftran paten.

Ketua LP2M dalam sambutan 
pada waktu membuka acara 
workshop penyusunan deskripsi 
paten mengatakan bahwa 
kegiatan workshop seperti 
ini sangat diperlukan untuk 
memberikan pemahaman terkait 

perbedaan unsur-unsur kekayaan intelektual 
yang diindungi oleh negara karena masih 
banyak orang yang awam tentang kekayaan 
intelektual dan perlindungannya . Hal 
ini senada dengan yang disampaikan 
Kepala Bidang Pelayanan Hukum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (KEMENKUMHAM) Kantor Wilayah 
Jawa Tengah, Dr. Setyawati SH, M.Hum, 
bahwa seorang pencipta atau penemu 
harus mampu mengenali ciptaanya atau 
temuannya secara detail sehingga negara 
dapat memberikan perlindungan terhadap 
kekayaan intelektual yang dihasilkan yang 
nantinya berdampak pada keuntungan 
secara moral dan ekonomi bagi pencipta 
atau penemu tersebut.

(Pusat Layanan Publikasi dan Kekayaan 
Intelektualitas)
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Workhsop Persiapan Akreditasi Jurnal LP2M

LP2M UNNES saat ini telah memiliki 
empat jurnal elektronik yang sudah 
menggunakan Open Jurnal System 
(OJS) yaitu JPP, Rekayasa, Abdimas 
dan Sainteknol. Masing-masing jurnal 
tersebut telah dirancang sebagai media 
untuk mempublikasikan hasil peneli-
tian dan pengabdian dosen atau para 
peneliti, baik di lingkungan UNNES 
maupun di luar. LP2M memiliki mo-
tivasi untuk terus secara ketat dan 
intensif memberikan dukungan ke-
pada perkembangan jurnalnya, oleh 
karena itu perlu diadakan kegiatan 
untuk memberikan bekal persiapan 
kepada seluruh komponen yang ada 
dalam OJS baik pengelola, reviewer 
maupun editor dalam pengelolaan 
jurnal dalam rangka akreditasi jurnal 
yang diterbitkan oleh LP2M. Salah satu 
kegiatan untuk mendukung persiapan 
akreditasi jurnal yang diterbitkan yaitu 
Workshop Persiapan Akreditasi Jurnal 
Ilmiah. Workshop persiapan akreditasi 
jurnal merupakan sebagai langkah 
konkret untuk menyiapkan hal-hal apa 
saja yang dibutuhkan dan mendukung 
akreditasi jurnal LP2M. Kegiatan ini 
membahas juga tentang pedoman 
akreditasi jurnal berkala ilmiah yang 
merupakan panduan bagi tim akredi-

tasi. Fungsi pedoman akreditasi untuk 
memenuhi persyaratan mutu minimum 
agar mendapat pengakuan, meningkat-
kan mutu terbitan dan untuk mening-
katkan komunikasi ilmiah antara peneliti 
dan masyarakat pengguna.  

Workshop Persiapan Akreditasi Jurnal 
Ilmiah dilaksanakan pada hari Rabu, 
11 April 2018 bertempat di Ruang 
Borobudur, Gedung LP2M UNNES. 
Workshop ini bertujuan untuk memberi-
kan informasi dan pemahaman tentang 
pengelolaan dan persiapan akreditasi 
jurnal ilmiah kepada pengelola dan de-
wan redaksi jurnal di lingkungan LP2M. 
Narasumber utama dalam workshop 
ini yaitu Prof. Dr. Sutikno, S.T., M.T dan 
Yoris Adi Maretta, S.Pd.  Lebih dari 35 
peserta mengikuti workshop ini, yang 
meliputi tim pengelola jurnal, reviewer, 
editor, dan jurnal manager.  Peserta 
workshop tampak antusias mengikuti 
acara workshop karena pada acara 
ini membahas hal-hal apa saja yang 
dibutuhkan pengelola jurnal untuk 
mengembangkan jurnalnya sehingga 
dapat terakreditasi. Prof. Dr. Sutikno, 
S.T., M.T menjelaskan mengenai isu-isu 
yang relevan tentang jurnal nasonal dan 
internasional saat ini. Beliau juga mem-

bedah pedoman akreditasi jurnal na-
sional agar memudahkan peserta untuk 
memahami tiap aspek penilaian yang 
tercantum di pedoman. Prof. Dr. Suti-
kno, S.T. M.T mengatakan “Diperlukan 
kerjasama yang solid antar tim pen-
gelola jurnal, reviewer, editor, hingga 
layouter jurnal agar jurnal yang dikelola 
dapat terakreditasi dan bereputasi 
internasional”. Yoris Adi Maretta, S.Pd. 
memberikan materi berfokus tentang 
evaluasi OJS jurnal LP2M. Menurutnya 
sangat penting dilakukan evaluasi 
jurnal sebelum maju akreditasi nasional 
untuk mengetahui kekurangan jurnal 
yang dikelola sehingga dapat diperbaiki 
sebelum pengajuan akreditasi nasional. 
“Tujuan memperbaiki kekurangan jurnal 
agar jurnal kita dapat memperoleh nilai 
yang maksimal dalam hasil akreditasi”.

Luaran yang telah dicapai workshop 
ini yaitu Jurnal Sainteknol yang telah 
diajukan penilaian akreditasi Sinta 
Ristekdikti memperoleh kategori Sinta 
3. Hal ini merupakan sebuah kemajuan 
bagi jurnal LP2M yang sebelumnya 
belum terakreditasi nasional. Pengelola 
jurnal berharap ketiga jurnal LP2M lain-
nya dapat memperoleh akreditasi Sinta 
Ristekdikti sebagai upaya memper-
baiki mutu jurnal yang diterbitkan oleh 
LP2M.

(Farid Ahmadi)
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