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LPPM UNNES Menjadi Host Visitasi Program PPM 
Multitahun DRPM untuk Pendanaan Tahun 2019
Seleksi  Usulan Program Pengabdian 
kepada Masyarakat (PPM) Multitahun 
untuk pendanaan tahun 2019 lolos 
desk evaluasi proposal telah dilanjutkan 
untuk visitasi lapangan. DRPM Dikti 
telah mempercayai LPPM UNNES 
menjadi salah satu Host penyelenggara 
visitasi wilayah Jawa Tengah untuk 
perguruan tinggi UNISNU Jepara, UMK 
Kudus, dan UNNES. Jumlah judul yang 
divisitasi ada 14 judul, 8 diantaranya 
dari UNNES. Kegiatan dilaksanakan 
pada tanggal 7-9 Desember 2018 
dengan reviewer adalah Dr. Suparni 
Setyowati Rahayu, M.Si. Berikut hasil 
kunjungan di lapangan khususnya 
untuk program yang diusulkan UNNES.

 Tiga judul lainnya adalah: (1) 
Pengembangan Kelurahan Wonolopo 
Sebagai Sentra Jamu dan Tempat 
Eduwisata di Kota Semarang, (2) 
Hilirisasi Riset untuk Pemberdayaan 
Masyarakat Kampung Olahan 
Kedelai Kelurahan Sumurrejo Kota 
Semarang, dan (3) PPK: HILIRISASI 
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS 
NEGERI SEMARANG PPK: HILIRISASI 
KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS 
NEGERI SEMARANG. Sebelum 
menyudahi sesi paparan para 

nominator usulan program PPM 
Multitahun DRPM tersebut, Reviewer 
menjelaskan bahwa salah satu 
manfaat kunjungan ke lapangan 
adalah memberikan masukan terhadap 
rencana program yang akan dilakukan 
atau diusulkan, sehingga bila nantinya 
diberi kesempatan untuk pendanaan 
tahun pertama, maka pendanaan yang 
diberikan DRPM Dikti tepat sasaran. 

Bukan berarti kalau sudah sampai 
tahapan visitasi berarti proposal 
pengusul handal, tertutup untuk saran 
dari reviewer. Semoga para pengusul 
program PPM Multitahun yang divisitasi 
lolos semua untuk didanai pelaksanaan 
tahun 2019. 

(Isti Hidayah)
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Penerjunan Mahasiswa KKN

Universitas Negeri Semarang (UNNES) 
melalui Pusat Pengembangan 
Kuliah Kerja Nyata menerjunkan 
5611 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Tahun 2018. KKN UNNES 
2018 teridiri dari KKN Alternatif 
Tahap 1, AlternatifII A dan IIB, KKN 
Lokasi, PPM, Kebangsaan Lampung, 
Mandiri Gunungkidul dan Komodo, 
Antarbangsa yang akan diterjunkan 
di kabupaten 12 Kabupaten Kota di 
Indonesia dan Negera-Negara Mitra 
UNNES.

Rektor UNNES Prof Fathur Rokhman 
MHum mengatakan, KKN merupakan 
kewajiban setiap mahasiswa, karena 
KKN merupakan bagian dari Tri Dhama 
Perguruan Tinggi yakni Pengabdian 
kepada masyarakat.

Rektor berharap, mahasiswa dapat 
menjaga nama baik perguruan 
tinggi, mengabarkan ke seluruh 
dunia prestasi UNNES, membantu 
memperdayakan masyarakat dengan 
serius agar masyarakat merasakan 
nilai manfaat dari KKN UNNES dan 

mereka dapat belajar banyak dengan 
masyarakat.

Pada tahun 2018 pusbang KKN 
menerjunkan 16 mahasiswa untuk 
melaksanakan KKN khusus di Malaysia 
dengan program yang bersinergi 
dengan KJRI, SIKK da CLC Kota Kinabalu 
untuk memberdayakan masyarakat 
Indonesia  di Kota Kinabalu.

(Yoga WF)
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Pemberdayaan Masyarakat Tambaklorok Melalui Budidaya 
Ikan Bandeng Menuju Kampung Bahari Kota Semarang
LP2M UNNES bekerjasama dengan 
PT Indonesia Power UP Semarang 
melakukan kegiatan pemberdayaan 
budidaya ikan bandeng kepada para 
petani tambak di Tambaklorok.

Tambak Lorok merupakan salah satu 
daerah pantai di Kota Semarang yang 
terletak di Sungai Banger, Kelurahan 
Tanjung Mas. Sekitar tahun 1950 
pada kawasan ini muncul sebuah 
pemukiman yang sebagian besar 
masyarakatnya bermata pencaharian 
sebagai nelayan dan petani tambak. 
Kegiatan budidaya tambak bandeng 
di wilayah ini mengalami modifikasi 
sebagai bentuk adaptasi masyarakat 
menghadapi permasalahan abrasi. 
Tambak-tambak yang dibangun tidak 
memiliki tanggul tanah seperti tambak 
kebanyakan, mereka memanfaatkan 
waring/jarring sebagai pengganti 
tanggul untuk penahan ikan agar tidak 
kabur.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat 
ini berlangsung selama 5 bulan sejak 
Agustus hingga Desember 2018. 
Beberapa kegiatan yang dilakukan 
mulai dari kegiatan pemetaan potensi 
dan permasalahan, pembentukan 
kelompok petani tambak, Fasilitasi 

bibit bandeng sebanyak 20.000 ekor 
bandeng, fasilitasi pakan, fasilitasai 
kelompok berbadan hukum dan 
pelatihan peningkatan kelembagaan 
dengan mengajak stakeholder dari 
Dinas Perikanan Kota Semarang.

Tidak hanya sampai disini, LP2M 
UNNES bersama dengan Kelompok 
Pembudidaya Ikan “Bandeng Rejo” 
(kelompok yang dibentuk melalui 

kegiatan ini) sepakat menyusun 
roadmap jangka pendek dan panjang 
kegiatan kelompok. Salah satu program 
yang menjadi prioritas dalam waktu 
dekat adalah pengembangan varietas 
jenis ikan budidaya, meliputi nila salin, 
kakap, kerapu, dan kerang.

(Nana Kariada TM)
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Penerapan Teknologi Pasca Panen Ikan 
Bandeng di Kabupaten Kendal 
Telah banyak produk teknologi yang 
dihasilkan dosen UNNES yang 
diterapkan di masyarakat. Salah 
satu karya teknologi tersebut adalah 
alat pembuatan bandeng duri lunak 
(bandeng presto) dengan nama LTHPC 
(Low Temperature High Pressure 
Cooker) yang telah sukses diterapkan 
di sentra pengolahan ikan bandeng 
di Kota Semarang. Melalui Program 
Penerapan Teknologi Tepat Guna 
(PPTTG), produk teknologi tersebut 
akan diterapkan di wilayah lain yaitu 
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang 
banyak mempunyai UKM pengolahan 
bandeng presto.

Dalam kegiatan ini tim pelaksana 
yang diketuai Prof. YL. Sukestiyarno, 
M.S, Ph.D menggandeng dua mitra, 
utamanya bandeng presto yang berada 

di Kab. Kendal. Kedua mitra tersebut 
nantinya dapat dijadikan percontohan 
bagi UKM lain sehingga diseminasi 
teknologi dapat lebih meluas. Mitra I 
adalah ”Ratu Bandeng” yang dipimpin 
oleh Ibu Komariyah. Mitra II adalah 
UKM “Gembul Bandeng” dengan 
ketua Ibu Agustin Setyawati. Melalui 
penerapan teknologi pengolahan 
bandeng diharapkan dapat lebih 
meningkat lagi produksi, kualitas, dan 
pemasarannya. 

Dalam kegiatan ini telah diberikan 
bantuan 3 (tiga) unit peralatan pemasak 
bandeng presto secara lengkap kepada 
UKM bandeng presto di Kab Kendal. 
Alat ini mempunyai  kapasitas produksi 
30 kg dan 45 kg bandeng sekali masak. 
Peralatan ini sangat membantu UKM 
bandeng karena beberapa kelebihan 

yang dimiliki alat masak presto 
tersebut, antara lain kapasitas produksi 
lebih banyak, waktu singkat (2 jam) dan 
hemat BBM. Alat ini dilengkapi kontrol 
suhu dan timer sehingga pekerja 
dapat melakukan aktivitas yang lain. 
Sebelumnya Ibu komariyah memasak 
bandeng presto dengan alat masak 
konvensional kapasitas 15 kg lama 6 
jam dan membutuhkan gas LPG 3 kg. 
Dengan LTHPC dengan kapasitas 45 kg 
sekali masak cukup dilakukan selama 
2 jam dan konsumsi gas LPG 1 kg. 
Dengan kata lain kapasitas produksi 
tiga kali lipat (300%), waktu dan bahan 
bakar (LPG) lebih hemat 66%.

Diharapkan UKM bandeng presto di 
Kab Kendal dapat berkembang dengan 
pesat karena didukung potensi bahan 
baku ikan bandeng yang melimpah 
serta potensi pasar yang besar karena 
terletak di jalur pantura yang ramai.

(Sunyoto)
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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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Workshop Camp Manuskrip
Pusat Layanan Publikasi dan Kekayaan 
Intelektual, LP2M UNNES berkomitmen 
untuk mendukung meningkatkan 
publikasi internasional, baik dalam 
bentuk buku internasional maupun 
artikel internasional. Seiring dengan 
visi UNNES sebagai universitas 
yang berwawasan konservasi dan 
bereputasi internasional. Publikasi 
internasional yang dihasilkan oleh 
dosen UNNES terus bertambah, 
sebab pada tahun lalu tercatat ada 
260 artikel yang terpublikasi dan tahun 
ini sudah mencapai 340 artikel yang 
terpublikasi pada jurnal internasional. 
Unnes bersiap beralih dari status 
badan layanan umum (BLU) menjadi 
perguruan tinggi negeri berbadan 
hukum (PTN-BH) dan diharapkan 
tercapai pada tahun 2019. Perubahan 
status itu salah satunya dipersyaratkan 
minimal mempunyai 500 publikasi 
internasional. Untuk mencapai tujuan 
itu, berbagai upaya peningkatan 
kinerja dilakukan di bidang tridharma 
perguruan tinggi agar bisa melampaui 
standar nasional yang sudah 
ditetapkan.

Salah satu upaya yang dilakukan 
UNNES dalam peningkatan kinerja 
tersebut adalah dengan mengadakan 
camp manuskrip. workshop bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan 
dosen dalam penulisan manuskrip 
publikasi Internasional bereputasi, 
baik berupa manuskrip buku maupun 
artikel. Peningkatan jumlah publikasi 
Internasional pada Jurnal terindeks 
Scopus dan mempunyai impact 
factor atau termasuk dalam kategori 
Q1, Q2 dan Q3 pada Scimagoir juga 
merupakan tujuan dari pelaksanaan 
kegiatan workshop ini. 

Kegiatan workshop camp manuskrip 
dilaksanakan 2kali Batch 1 pada 
tanggal 23-24 Oktober 2018 di 
Hotel Laras Asri Salatiga dengan 2 
narasumber Prof. Dr. Mikrajuddin 
Abdullah dari ITB dan Prof. Dr. Didi 
Suherdi, M.A.  dari UPI. Prof. Dr. 
Mikrajuddin Abdullah menyampaikan 
materi tentang tips dan trik dalam 

penulisan artikel internasional. 
Prof. Dr. Didi Suherdi, M.A., beliau 
menyampaikan tentang keikhlasan 
dalam berkarya yang akan bermanfaat 
kepada banyak orang. Para Profesor 
dan dosen dari UNNES dengan jumlah 
sekitar 76 peserta ikut serta dalam 
kegiatan workshop camp manuskrip 
batch 1 ini.

Workshop Camp Manuskrip batch 2 
dilaksanakan tanggal 2-3 November 
2018 di lokasi yang sama, Dr. Ir. Elang 
Ilik Martawijaya, M.M. dari APPTI 
Nasional/IPB Press dan Bambang 
Trimansyah yang merupakan Direktur 
Institut Penulis Indonesia diminta 
untuk menjadi narasumber. Kedua 

narasumber ini menyatakan bahwa 
pengubahan laporan penelitian 
menjadi buku ilmiah dan peningkatan 
jumlah publikasi buku monograf itu 
sangat penting. Karena banyak para 
dosen yang memiliki penelitian dan 
membuat laporan hasil penelitiannya. 
Jumlah karya buku yang diciptakan 
ini juga diperlukan untuk mengetahui 
kualitas kinerja dosen dalam sebuah 
Universitas. Ada sekitar 84 orang 
peserta yang terdiri dari para profesor 
dan dosen UNNES ikut serta dalam 
kegiatan workshop camp manuskrip 
batch 2 ini.

(Fatiya)


