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Launching Rumah Pintar Tunas Bahagia 
dan Gerai Tanjung Bahari

UNNES bersama SKK Migas, Petronas, 
dan Pemkot Semarang meresmikan 
Rumah Pintar “Tunas Bahagia” 
dan Gerai UMKM “Tanjung Bahari” 
di Kelurahan Tanjung Mas, Kec. 
Semarang Utara, Kota Semarang. 
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala 
SKK Migas Jabanusa, Ketua Penggerak 
PKK Kota Semarang, Kepala Bappeda 
Kota Semarang, Ketua LP2M UNNES, 
Petronas, dan redaksi media se Jawa 
Timur dan Jawa Tengah, Selasa (30/10).

Senior Manager Corporate Affairs 
& Administration Petronas Carigali 
Indonesia Andiono Setiawan dalam 
sambutannya mengatakan bahwa 
Pembangunan rumpah pintar ini 
bertujuan untuk mengembangkan bakat 
dan minat masyarakat sekitar. Bagi 
UMKM juga difasilitasi Gerai UMKM 
Tanjung Bahari untuk menampung dan 
memasarkan produk-produk UMKM 

berbahan baku potensi lokal, yakni dari 
bahan baku ikan, udang dan kerang, 
yang diharapakan mampu menambah 
penghasilan masyarakat. “Kami 
berharap ada sinergi antar stakeholder 
sehingga dapat menjadi multiplier 
effect” imbuhnya.

Selanjutnya sambutan kedua dari Ali 
Mashar selaku Kepala SKK Migas 
Jabanusa menyampaikan bahwa CSR 
ini merupakan bentuk tanggung jawab 
lingkungan perusahaan, “hari ini kita 
melihat karya nyata teman-teman SKK 
Migas pada area operasi perusahaan”. 
Ia juga menitipkan harapan semoga 
program ini betul-betul memberikan 
manfaat untuk masyarakat, tidak hanya 
untuk sekarang tetapi juga untuk 
generasi penerus. 

Dr. Bunyamin, M.Pd selaku Kepala 
Bappeda yang mewakili Walikota 

Semarang dalam kesempatan tersebut 
menyampaikan bahwa Pemkot sangat 
berterimakasih dan mengapresiasi 
program CSR Petronas dan UNNES 
di Kota Semarang. Pemkot Semarang 
optimis bahwa keberadaan Rumah 
Pintar dan Gerai UMKM sangat 
bermanfaat untuk masyarakat 
khususnya sedulur-sedulur UMKM 
yang dapat terfasilitasi dalam kegiatan 
pemasaran.

Ketua LP2M UNNES Dr. Suwito M.Pd, 
dalam sela-sela kegiatan tersebut 
mengatakan bahwa serangkaian 
program CSR kerjasama SKK 
Migas, Petronas dan UNNES di Kota 
Semarang sesungguhnya sangat 
sesuai dengan visi misi UNNES dalam 
arti mempertahankan nilai-nilai sosial 
budaya sekaligus melakukan suatu 
perubahan dalam rangka memperbaiki 
dan meningkatkan taraf hidup 
masyarakat.
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Upgrade Teknologi Untuk Nelayan Di Kota Semarang
Tujuan kegiatan ini adalah menerapkan 
Teknologi Tepat Guna yang dibutuhkan 
masyarakat, dalam hal ini para nelayan 
di Tambak Lorok, Kel. Tanjungmas, 
Kecamatan Semarang Utara. Sebagai 
mitra kegiatan adalah kelompok 
nelayan AMNI (Asosiasi Masyarakat 
Nelayan Indonesia) dan “Kelola Mina” 
yang beralamat di RW. 14 Keluarahan 
Tanjungmas. Jumlah nelayan yang 
tergabung dalam kelompok sekitar 
900 nelayan. Pendapatan nelayan 
sangat minim. Penduduk miskin di 
Kel. Tanjungmas lebih dari 30%. 
Perlu penerapan teknologi, antara lain 
konverter kit mesin penggerak kapal 
nelayan dan pasca panen produk ikan 
guna meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan nelayan.

Pada kegiatan ini telah dihasilkan 
beberapa luaran kegiatan antara 
lain: 1) Dihasilkan satu unit parahu 
nelayan kapasitas 1 ton dengan 
penggerak motor bensin bahan bakar 
gas LPG, 2) Diberikan 5 set konverter 
kit bahan bakar LPG untuk perahu 
nelayan menggantikan motor dengan 
bahan bakar bensin, 3) Diberikan 
bantuan satu set peralatan bengkel 
pemasangan konverter kit dan bengkel 
service/perbaikan sederhana mesin 
kapal, 4) Diberikan bantuan satu set 

mesin dan peralatan pasca panen 
produk perikanan, antara lain cold 
storage, mesin spinner, peralatan 
penggorengan, dan peralatan 
penunjang lain, 5) Dibentuk kelompok 
usaha pengolahan ikan ”Mina Bahari” 
dengan produk aneka olahan ikan 
crispy merek ”Terumi”, 6) Diberikan 
pelatihan manajemen usaha dan 
keamanan pangan untuk mendapatkan 
Sertifikat P-IRT dari Dinkes kota 
Semarang. 

Berkat pemberdayaan yang telah 
dilakukan, usaha ikan crispy saat ini 
telah rutin berproduksi rata-rata 200 
bungkus per hari dengan wilayah 
pemasaran di Jawa Tengah dan kota-
kota lain luar provinsi Jawa Tengah. 
Tenaga kerja yang terlibat dalam usaha 
tersebut juga bertambah sehingga 
dapat mengurangi pengangguran 
sekaligus menambah pendapatan 
masyarakat sekitar.

(Sunyoto)

16 Mahasiswa Mengabdi di Kinabalu

Pusbang KKN UNNES menerjunkan 
Mahasiswa KKN antar bangsa 2018 Ke 
Kinabalu, Subah, Malaysia sebanyak 
16 mahasiswa yang diterima di 
SIKK Kota Kinabalu pada tanggal 9 
Agustus 2018,  Mahasiswa KKN akan 
melaksanakan kegiatan pengabdian di 
SIKK dan kegiatan Akademik di empat 
CLC di kota Kinabalu. Monitoring 

oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, 
Kepala Pusat Pengembangan KKN 
dan Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) Ke SIKK dan CLC dilaksanakan 
pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 
2018, pada kesempatan tersebut Prof. 
Rustono (WR I UNNES) memberikan 
Seminar Pendidikan di era distrupsi 
4.0   di SIKK yang di lanjutkan dengan 

Penandatanganan LOA dengan 
Pimpinan SIKK Kota Kinabalu, dengan 
kesepakatan kerjasama ini UNNES 
Khususnya LP2M dapat melaksankan 
kerjasama program-program 
bidang Pengabdian, Penelitian dan 
Pendidikan dengan SIKK dan CLC 
di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. 
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TUNAS BAHAGIA
(Sambungan halaman 1)

Untuk diketahui bahwa Implementasi 
program CSR Petronas di Jawa 
Tengah bekerjasama dengan LP2M 
UNNES dilakukan di dua lokasi yakni 
Kota Semarang dan Kabupaten 
Rembang. Dengan tiga program 
utama, Educational Programe, 
Empowerment Program, dan Health 
and environmental programe. Beberapa 
capaian yang sudah terlaksana di 
Kota Semarang meliputi program desa 
sehat, pembangunan rumah pintar, 
Revitalisasi PAUD dan Rumah Baca 
Seroja, Pengembangan Souvenir 
Kampung Bahari, Diversifikasi olahan 
makanan berbahan baku potensi lokal, 
dan Pengembangan usaha sablon. 
Sementara itu, kegiatan yang sudah 
terlaksana di Kabupaten Rembang 
adalah program pengembangan 
kualitas produk garam industry dan 
garam aroma terapi. 

(Nana Kariada TM)

Launching “Innovative Scientific 
Tools for Instruction Corner”

Innovative Scientific Tools for 
Instruction - Corner adalah sebuah 
tempat display dan pemasaran salah 
satu produk Penelitian Unggulan 
Strategis Nasional (PUSN) pendanaan 
Ristekdikti tahun pertama. Penelitian 
tersebut dilaksanakan oleh Tim 
dari Jurusan Matematika FMIPA 
berkolaborasi dengan Fakultas 
lain sesuai bidang keahlian yang 
dibutuhkan dalam penelitian 
tersebut. Innovative Scientific Tools 
for Instruction- Corner selanjutnya 
digunakan logo ISTI Corner oleh 
Tim peneliti, sebagai kependekan 
dari nama tempat tersebut. Lokasi 
ISTI Corner di Gedung KWU Lantai 
3 Universitas Negeri semarang. 
Produk yang diunggulkan adalah alat 
peraga manipulative dan aktivitas 
pembelajaran Matematika untuk 
mendukung pengembangan HOTS 
(Higher Order Thinking Skill) Anak 
jenjang pendidikan dasar. Alat peraga 

manipulative yang dihasilkan tidak 
hanya digunakan dalam pembelajaran 
di sekolah, namun dimaksudkan dapat 
digunakan dimana saja dan kapan 
saja. Di samping alat peraga untuk 
langsung penguasaan konsep/prinsip 
matematika, juga telah dihasilkan alat 
peraga berupa puzzle dan aplikasinya. 
Produk-produk inovatif serupa masih 
akan dikembangkan pada tahun-
tahun berikutnya. ISTI Corner telah 
dimulai sejak tahun 1992, yaitu sebuah 
penelitian sebagai start roadmap 
penelitian alat peraga pembelajaran 
Matematika. Penelitian ini dilakukan 
dengan mitra CV. Children Toys. Produk 
penelitian ini merupakan hilirisasi yang 
telah dilakukan peneliti Universitas 
Negeri Semarang, dan merupakan 
satu diantara banyak riset yang telah 
dilakukan peneliti di Universitas Negeri 
semarang.

(Isti Hidayah)

Mahasiswa KKN Antarbangsa Kota 
Kinabalu akan di Tarik kembali ke 
Indonesia pada tanggal 8 September 
2018, dengan program ini diharapkan 

dapat memberikan pembelajaran, 
pengalaman kepada mahasiswa serta 
memberikan sumbangsih kepada 
masyarakat Indonesia di Kota Kinabalu, 

Sabah Malaysia melalui program Kuliah 
Kerja Nyata.

(M Burhan RW)
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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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Penerapan Teknologi Pasca Panen Bawang 
Merah di Kabupaten Demak

Masalah utama bawang merah yang 
sering menimbulkan fluktuasi harga 
yang tinggi di pasaran. Tanaman 
bawang merupakan tanaman musiman 
sehingga produksinya tidak merata 
di sepanjang tahun serta kerugian 
mencapai 20-40% akibat penanganan 
pasca panen yang kurang tepat. 
Adanya perbedaan pola produksi dan 
permintaan menyebabkan terjadinya 
gejolak harga pada waktu tertentu, 
berupa lonjakan kenaikan harga pada 
saat permintaan lebih tinggi dari 
pasokan, dan  harga jatuh  pada saat 
panen raya karena pasokan lebih tinggi 
dari permintaan.

Kondisi di atas juga dialami para 
petani bawang merah di Kab. Demak. 
Untuk mengurangi permasalahan 
tersebut maka perlu adanya penerapan 
teknologi pasca panen guna 
meningkatkan nilai tambah dan daya 
saing produk bawang merah. Dalam 
kegiatan ini sebagai mitra adalah 

dua kelompok tani di dua desa yang 
berasal dari dua kecamatan penghasil 
bawang merah terbesar di kab. Demak, 
yaitu kelompok tani “Katon Sari” Desa 
Rejosari, dan kelompok tani “Sido 
Makmur”, desa Ngegot, keduanya di 
kecamatan  Mijen.

Dalam kegiatan ini telah dihasilkan 
beberapa luaran, antara lain 1) 
Diberikan bantuan dua unit mesin bajak 
tanah/cultivator untuk dua kelompok 
tani, 2) Dihasilkan dua paket peralatan 
pasca panen bawang merah, yaitu 
mesin dan peralatan untuk membuat 
bawang goreng. Setiap paket peralatan 
pengolahan bawang merah terdiri dari: 
mesin perajang bawang, peralatan 
penggorengan (kompor gas, wajan, 
penyaring, dll), mesin peniris minyak 
(spinner), alat pengemas (plastik 
sealer, sealer cup), dapur produksi dan 
peralatan penunjang lain; 3) Dihasilkan 
resep bawang goreng khas Kab. 
demak yang dapat diterima konsumen 

secara luas; 4) Dihasilkan desain dan 
kualitas kemasan bawang goreng yang 
bagus dan menarik dengan merek ; 5) 
Pola manajemen usaha (pembukuan, 
promosi, pemasaran) industri bawang 
merah goreng yang tertata rapi dan 
modern; 6) Jaringan maupun segmen 
pasar bawang merah produksi 
kelompok tani  meningkat, bukan hanya 
untuk pasar tradisional di Kab. Demak 
namun mampu di pasarkan di daerah/
kota lain di Jawa Tengah maupun luar 
Jawa Tengah; 7) Keuntungan industri 
kecil/kelompok tani meningkat, yang 
pada gilirannya mampu meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat.

(Sunyoto)
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