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SAMBUTAN REKTOR

Rektor Unnes
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan hidayah-
Nya, Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah 
berusia 52 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Ma-
ret 2017. Usia yang matang untuk selalu berkon-
stribusi dalam pengembangan peradaban 
unggul bagi bangsa dan negara melalui capai 
berbagai prestasi yang membanggakan.

Dengan usia yang kian matang, UNNES senan-
tiasa tetap meningkatkan prestasi demi pen-
capaian visi sebagai universitas berwawasan 
konservasi dan bereputasi internasional. Kelak, 
UNNES dapat menjadi rujukan bagi insan in-
telektual seluruh dunia. Sebagaimana tertuang 
dalam Rencana Induk Pengembangan (Renip) 
UNNES Tahun 2040 yang diterjemahkan dalam 
Rencana Strategis (Renstra) dan rencana ope-
rasional, UNNES berupaya memaksimalkan selu-
ruh potensi dari sumber daya yang dimiliki untuk 
menghasilkan riset-riset yang dapat memberi-
kan solusi terhadap persoalan bangsa yang 
berdampak pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Lembaga Pe-
nelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(LP2M) UNNES menghimpun hasil-hasil penelitian 
dari para civitas akademika UNNES yang telah 

dihilirkan dan dinikmati oleh masyarakat, baik 
dalam bentuk pengabdian, publikasi maupun 
kerja sama dengan industri. Hasil penelitian yang 
terpilih dan selanjutnya dihimpun dalam sebuah 
buku dengan judul Meraih Prestasi Membangun 
Negeri.

Melalui buku persembahan LP2M ini, konstribusi 
UNNES untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan negara benar-benar dapat diwujudkan. 
Harapan ini kian nyata jika dilihat dari bidang-
bidang yang disajikan dalamnya, yakni pangan, 
kesehatan, ekonomi, seni dan budaya, teknolo-
gi maupun pendidikan. Keseluruhan bidang 
ini merupakan pokok-pokok sumber persoalan 
bangsa yang perlu dicarikan pemecahan, seh-
ingga pada masa mendatang akan diperoleh 
generasi bangsa Indonesia yang cerdas dan 
berbudi pekerti luhur dengan tingkat kompetensi 
yang unggul. Karena itu, selamat kepada LP2M 
UNNES yang mampu menghadirkan salah satu 
pelita dalam menerangi perjalanan UNNES dan 
Indonesia makin hebat dan bermartabat.

Atas nama lembaga, kami mengucapkan ter-
ima kasih kepada tim penyusun, peneliti, dan 
berbagai pihak yang turut serta dalam pener-
bitan buku ini. Semoga buku ini dapat dijadikan 
media strategis bagi insan intelektual untuk ber-

Asslamu’alaikun Warohmatullahi  Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

interaksi dan membangun jejaring kerja sama 
dalam bingkai hilirisasi penelitian dan pengab-
dian kepada masyarakat untuk Indonesia jaya.

Semarang, 30 Maret 2017
Rektor UNNES,

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
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Dengan berbagai per-
baikan, UNNES ingin se-
lalu hidup dalam konteks 
masyarakat dan zaman. 
Segala perubahan terse-
but dilakukan untuk ke-
baikan.
Rektor Unnes
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
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PRODUK SAYUR BERKADAR BESI TINGGI YANG 
DISTIMULASI DENGAN PARTIKEL MAGNETIK 

NANO HASIL SINTESIS DARI PASIR BESI

AGUS YULIANTO
Fisika / FMIPA
Universitas Negeri Semarang
yulianto566@mail.unnes.ac.id

BUDI ASTUTI
Fisika  / FMIPA
Universitas Negeri Semarang
b_astuti79@mail.unnes.ac.id

Sayuran berwarna hijau sudah lazim dipahami oleh 
masyarakat sebagai sumber nabati yang banyak 
mengandung zat besi. Para konsultan medis sering 
menyarankan sayuran hijau untuk dikonsumsi oleh 
orang yang memerlukan tambahan zat besi, seperti 
orang yang terkena anemia, orang hamil, dan lainnya. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan, keberadaan zat 
besi dalam tanaman / sayuran dapat dideteksi melalui 
pengukuran suseptibilitas magnetiknya. Sayuran yang 
mengandung banyak zat besi akan terindikasi oleh nilai 
suseptibilitas magnetik yang tinggi. Namun sayangnya, 
dari hasil pengukuran diketahui banyak produk say-
uran hijau di pasaran tidak selalu memiliki nilai susep-
tibilitas magnetik yang tinggi, yang mengindikasikan 
rendahnya kandungan zat besi. Indikasi tersebut juga 
didukung oleh hasil analisis dengan menggunakan Ul-
tra Violet Absorbtion Spectroscopy (UVS).
 
Penelitian ini bertujuan mengkaji pemberian stimulasi 
partikel magnetik berbasis unsur besi dengan ukuran 
nanometer pada beberapa jenis sayuran untuk mem-
peroleh produk sayuran dengan kadar zat besi tinggi. 
Secara khusus bayam dan kangkung akan dipilih se-
bagai contoh sayuran yang diberi stimulasi, mengingat 
sayuran jenis ini sangat populer untuk dikonsumsi dan 
relatif paling sering disarankan oleh para konsultan me-
dis untuk mengatasi masalah kekurangan zat besi. Par-
tikel magnetik berukuran nano akan disintesis dengan 
menggunakan bahan dasar pasir besi melalui proses 
co-presipitasi dan sol-gel. Stimulasi partikel berukuran 
nano tersebut pada tanaman akan dilakukan dengan 
dua metode, yaitu (1) melalui penyediaan partikel 
magnetik nano dalam media tanam sehingga dapat 
diserap oleh tanaman lewat akar, (2) melalui injeksi 
larutan partikel magnetik nano lewat bagian tertentu 

dari tanaman. Kedua metode tersebut dilaksanakan 
dengan menggunakan demplot yang terkontrol.

Karakterisasi awal sayuran produk stimulasi dilakukan 
melalui pengukuran sifat magnetik, yaitu dengan 
mengukur nilai suseptibilitas magnetik. Jumlah zat 
besi dan beberapa unsur lain dalam produk akan 
dianalisis secara kuantitatif dengan UVS. Hasil peneli-
tian ini menunjukkan bahwa sayuran produk peneli-
tian memiliki kandungan zat besi yang lebih tinggi 
dari rata-rata produk di pasaran. Hasil penelitian 
juga menunjukkan bahwa stimulasi serbuk magnetic 
nano merupakan metode yang efektif untuk meng-
hasilkan sayuran dengan kandungan zat besi tinggi.

Skema cara menstimulasi tanaman dengan emulsi partikel 
magnetic nano

Ringkasan EksekutifPeneliti
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PENGEMBANGAN TEKNIK PEMISAHAN SENYAWA 
KRESOL DENGAN SOLVENT EXTRACTION DARI 
LIMBAH CAIR PRODUKSI KOKAS BATUBARA

Dr. Dewi Selvia Fardhyanti, S.T., M.T.
Teknik Kimia/Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Semarang
dewiselvia@mail.unnes.ac.id

Astrilia Damayanti, S.T., M.T.
Teknik Kimia/Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Semarang
astriliaD@staff.unnesac.id 

Tir merupakan hasil reaksi primer dari pirolisis batubara 
yang merupakan senyawa polinukelus yang sangat 
komplek serta merupakan produk samping proses 
karbonisasi yang mempunyai nilai guna tinggi namun 
sampai sekarang masih terabaikan. Tir batubara juga 
merupakan cairan seperti minyak yang dihasilkan dari 
produk samping industri baja, PLTU, semen, dan lain-
lain. Tir batubara ini mengandung lebih dari 348 jenis 
senyawa kimia, beberapa diantaranya merupakan 
senyawa-senyawa kimia yang sangat berharga. Sen-
yawa Kresol yang mempunyai potensi multi guna se-
bagai bahan baku atau intermediet pada berbagai 
industri kimia (anti oksidan, anti septik, resin, bahan pe-
lunak pada industri plastik, cat, parfum, obat, dan lain-
lain) banyak terdapat dalam tir batubara. Begitu pula 
senyawa-senyawa parafinik dan olefinik yang dapat 
dijadikan sebagai bahan bakar cair juga terkandung 
dalam tir batubara.

Penelitian ini meliputi 2 tahap percobaan yaitu tahap 
1, pirolisis batubara dilakukan dengan tujuan untuk 
mendapatkan tir batubara dan tahap 2, ekstraksi sen-
yawa kresol menggunakan solven campuran aseton-
air dan metanol-air.  

Hasil analisis GC-MS terhadap tir batubara hasil piroli-
sis menunjukkan bahwa tir batubara mengandung 
lebih dari 53 komponen. Komponen terbesar yang 
terkandung dalam tir batubara adalah senyawa fenol 
yaitu sebesar 39,44% diantaranya 8,06% fenol, 3,45% o-
kresol, dan 11,06% p-kresol. Hal ini disebabkan karena 
proses pirolisis dilakukan pada suhu 450-700oC sehing-
ga menghasilkan zat yang mengandung lebih banyak 
asam tir dan basa tir.

Pada proses ekstraksi, fraksi mol solut maksimum 
(0,055 fenol; 0,037 o-kresol; dan 0,061 p-kresol), koe-
fisien distribusi maksimum (2,80 fenol; 3,66 o-kresol; 
dan 4,55 p-kresol), dan yield maksimum (0,75 fenol; 
0,74 o-kresol; dan 0,76 p-kresol) diperoleh pada rasio 
pelarut-umpan 1, temperatur 308 K, solven campu-
ran metanol-air, dan fraksi mol air dalam solven 0,2.

Kata kunci: senyawa kresol, tir batubara, solvent ex-
traction

  

Hasil Ekstraksi: fase minyak rafinat (atas), fase air (bawah)

Ringkasan Eksekutif Peneliti
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FABRIKASI DAN KARAKTERISASI SEL SURYA BER-
BASIS BAHAN FOTOAKTIF EKSTRAK JANTUNG 

PISANG

Prof. Dr. Sutikno, S.T., M.T.
Fisika/FMIPA
Universitas Negeri Semarang
Email: smadnasri@yahoo.com atau 
Email: sutiknomadnasri@mail.unnes.
ac.id

Dr. Ian Yulianti, M.Sc.
Fisika/MIPA
Universitas Negeri Semarang
Email: ianyu:l ianti@gmail.com

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara 
parameter dye-sensitized solar cell (DSSC) berbahan 
dasar ekstrak jantung pisang dengan parameter sera-
pan dye. Kemungkinan adanya pengaruh sel cacat-
cacat alami dan muatan transport juga dikaji pen-
garuhnya terhadap kinerja DSSC. 

Metode pelapisan film tipis organik yang digunakan 
yaitu deposisi secara elektrokimia dan deposisi secara 
chemical bath. Kerugian elektron juga dapat menu-
runkan efisiensi konversi energi. Penelitian ini memiliki 
target mengekplorasi aspek-aspek mikroskopis yang 
berpengaruh dalam kinerja DSSC dan pencapaian 
efisiensinya. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat 
menghasilkan DSSC berbahan fotoaktif ekstrak jan-
tung pisang dengan kondisi mikroskopis yang baik se-
hingga efisiensinya mendekati sel surya konvensional. 
Beberapa metode yang akan diterapkan pada fab-
rikasi ini meliputi spin coating, penguapan termal dan 
deposisi elektrokimia. 

Film ITO yang dideposisi pada gelas digunakan seba-
gai subtrat. Pembersihan substrat dengan aseton dan 
de-ionized (DI) water menggunakan ultrasonic bath 
mengikuti standar pembersihan. Piranti yang dibuat 
memiliki struktur katoda, katalis, elektrolit, pigmen or-
ganik (natural dye), lapisan semikonduktor tipe-p, fo-
toelektroda dan anoda. Laju spincoater, lama pela-
pisan, suhu pemanasan dijadikan variabel terkendali, 
pH anthocyanin dijadikan varibel bebas, sedangkan 
sifat optik, sifat listrik dan struktur mikro piranti sel surya 
dijadikan variabel bergantung.

Kadar anthocyanin dalam larutan ekstrak jantung pi-
sang menurun sebanding dengan meningkatnya pH 

larutan. Kenaikan pH lapisan fotoaktif  DSSC memicu 
kenaikan tegangan Kenee dan juga arus listrik yang 
dihasilkan menurun. Perlakuan asam telah membuat 
spektrum pigmen serapan dan eisiensi sel bertam-
bah.

Kata kunci: Anthocynanin, Dye-sensitized solar cell,  
Ekstrak jantung pisang

Ringkasan EksekutifPeneliti

Kurva I-V sampel DSSC pelapisan kedua bahan 
fotoakti ph berbeda pada kondisi gelap.
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PENGEMBANGAN PRODUKSI BIODIESEL DAN  FUEL BIO-ADDITIVE 
TRIASETIN SECARA SIMULTAN MELALUI TEKNIK INTERESTERIFIKA-
SI MINYAK NABATI DENGAN METIL ASETAT 

Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT. 
Teknik Kimia/ Fakultas Teknik
Universitas Negeri Semarang
ratnadewi.kusumaningtyas@mail.unnes.
ac.id

Heny Dewajani S.T., M.T. 
Teknik Kimia/ Fakultas Teknik
Politeknik Negeri Malang

Biodiesel adalah energi terbarukan yang bersifat bio-
degrable dan nontoxic, emisi polutan rendah, serta 
kandungan energi dan angka yang cetane tinggi. 
Produksi biodiesel umumnya dilakukan melalui reaksi 
transesterifikasi trigliserida dengan metanol atau reaksi 
esterifikasi asam lemak bebas dengan metanol. Kedua 
proses ini memiliki kelemahan karena menghasilkan 
hasil samping yang cukup besar. Transesterifikasi trig-
liserida menghasilkan hasil samping berupa gliserol, 
sedangkan esterifikasi asam lemak menghasilkan hasil 
samping air. Hasil samping ini harus dipisahkan agar 
diperoleh biodiesel yang memiliki kemurnian tinggi 
dan memenuhi standar SNI dan ASTM. Proses pemi-
sahan memerlukan unit-unit separasi secara terpisah 
sehingga memerlukan biaya yang tinggi, oleh karena 
itu, untuk meningkatkan efisiensi proses dan ekonomi, 
perlu dikembangkan teknologi produksi biodiesel yang 
mengeliminasi pembentukan hasil samping melalui 
teknik interesterifikasi minyak nabati dengan metil ase-
tat. 

Melalui rute interesterifikasi ini hasil samping yang ter-
bentuk bukan gliserol atau air, namun triasetin (glyceryl 
triacetate). Triasetin merupakan bioaditif bahan bakar 
dan “antiknocking agent”, yang dapat digunakan se-
bagai campuran biodiesel untuk meningkatkan kuali-
tasnya. Hal ini menguntungkan karena dihasilkan bio-
diesel dengan kualitas tinggi sekaligus dapat dicapai 
efisiensi ekonomis yang tinggi karena pembentukan 
hasil samping berupa gliserol dan air dapat dieliminasi. 
Metode sintesis yang digunakan terdiri dari dua tahap 
reaksi, yaitu netralisasi dan interesterifikasi. Reaksi in-
teresterifikasi bertujuan untuk mengkonversi trigliserida 
menjadi metil ester. Katalis NaOH dan sodium metoksi-
da. Kondisi optimum untuk katalis NaOH dicapai pada 

konsentrasi katalis 0,5%, rasio mol etil asetat-minyak 
jarak 6:1, suhu reaksi pada 70oC dan waktu reaksi se-
lama 6 jam, dengan yield biodiesel sebesar 13,79%. 
Dengan menggunakan katalis sodium metoksida, 
diperoleh konversi optimal sebesar 88,1% pada kata-
lis sodium metoksida (NaOCH3) 1% b/b pada rasio 
molar minyak dengan metil asetat 1:6, suhu 50oC 
dan waktu reaksi 4 jam. Hasil studi kinetika menun-
jukkan bahwa konstanta kecepatan reaksi turun 
dengan naiknya suhu reaksi. Nilai k pada suhu 40oC 
sebesar 1,5728 L/menit, turun menjadi 0,6753 L/menit 
pada suhu 50oC, dan 0,2151 L/menit pada 60oC, seh-
ingga didapatkan energi aktivasi sebesar -86.116,41 
Jmol-1menit-1.

Kata kunci: Biodiesel, interesterifikasi, metil asetat, 
triasetin, kinetika

Proses netralisasi (kiri), Proses 
Interesterifikasi (kanan)

Ringkasan Eksekutif Peneliti
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MODEL PEMBELAJARAN FINANCIAL LITERACY UNTUK MEN-
INGKATKAN KARAKTER WIRAUSAHA BAGI LULUSAN SMK BI-

DANG MANAJEMEN DAN BISNIS DI KOTA SEMARANG

Dr. Kardoyo, M.Pd; 
kardoyo@mail.unnes.ac.id,
 
Dr. Widiyanto MBA, MM; 
wied2863@yahoo.com

Khasan Setiaji, S.Pd, M.Pd
setiaji@mail.unnes.ac.id

Faculty of Economy, 
Universitas Negeri Semarang

Pengembangan pembelajaran wirausaha bukan lagi 
menekankan sekedar pada peningkatan motivasi dan 
mental pada calon wirausaha tetapi juga harus mem-
berikan kemampuan kompetensi dalam masalah pen-
danaan dan pengelolaan keuangan, hal ini berdasar-
kan berbagai pengalaman yang diperoleh adanya 
keruntuhan wirausaha baru dikarenakan tidak mam-
pu mengelola keuangan terutama pada saat usaha 
mengalami pertumbuhan (McLarty et al. ,2010).

Tujuan dari model ini utamanya adalah menyusun ran-
cangan untuk melaksanakan pembelajaran financial 
literacy untuk memupuk jiwa wirausaha dan memben-
tuk karakter non konsumeris. Tujuan tersebut dapat di-

rinci sebagai berikut:
1. Tersusunnya mod-
el pembelajaran fi-
nancial literacy
2. Tersedianya ma-
teri tentang pemb-
elajaran financial 
literacy
3. Mapannya per-
ilaku dalam meng-
gunakan keuangan 
yang lebih efektif 
dan efisien

Penelitian ini meru-
pakan penelitian R 
& D, dimana hasil 
penelitian akan 
m e n g h a s i l k a n 
produk yang beru-
pa model pemb-

elajaran. Fokus penelitian ini bagaimana mendidik 
siswa SMK untuk memiliki karakter kewirausahaan, 
utamanya pada pemahaman tentang  finanial lit-
eracy. Situs penelitian SMK Negeri Jurusan Bisnis dan 
Manajemen yaitu SMK Negeri 2 Kota Semarang dan 
SMK Negeri 9 Kota Semarang

Berdasarkan atas temuan penelitian maka untuk 
membuat model pembelajaran financial Literacy 
dapat di jelaskan dan harus mencakup hal – hal  se-
bagai berikut: 
1. Model Pembelajaran Financial Literacy harus mer-
upakan sistem pembelajaran yang mencakup input, 
proses, output dan outcome.
2. Pembelajaran Financial Literacy merupakan 
pembelajaran yang bernuansa pendidikan karakter, 
dimana utamanya pada karakter wirausaha.
3. Pembelajaran financial literacy dapat diajar-
kan melalui 3 cara yaitu inklusif dalam mata diklat, 
dalam budaya sekolah dan bisa juga melalui ekstra 
kurikuler
4. Pembelajaran karakter memerlukan identifikasi 
kebutuhan anak dalam merencanakan keuangan, 
pengelolaan keuangan, dan pencarian sumber 
pendapatan.
5. Berdasarkan temuan maka pembelajaran finan-
cial literacy harus mengikut sertakan/ menggali pola 
– pola tradisi pengelolaan keuangan di keluarga
6. Pendidikan karakter memerlukan keteladanan 
oleh karena itu dalam pembelajaran financial litera-
cy perlu adanya keteladanan atau contoh – contoh 
dalam pengelolaan keuangan secara nyata.

Ringkasan EksekutifPeneliti



16 Riset, Inovasi, Karya Unggulan Unnes Meraih Reputasi Membangun Negeri

DAUR ULANG MINYAK JELANTAH MENJADI 
BAHAN FOTOKATALIS CARBON NANODOTS 
UNTUK PENJERNIH AIR

DR. MAHARDIKA PRASETYA AJI, M.Si.
Jurusan Fisika/Fakultas MIPA
Universitas Negeri Semarang
Email : mahardika190@gmail.com 

DR. SULHADI, M.Si.
Jurusan Fisika/Fakultas MIPA
Universitas Negeri Semarang
Email : sulhadipati@yahoo.com

Bahan fotokatalis dari jenis carbon nanodots (C-Dots) 
diperoleh dari daur ulang minyak jelantah. C-Dots 
yang dihasilkan dari proses pemanasan minyak jelan-
tah pada temperatur 300C digunakan sebagai ba-
han fotokatalis pada larutan methylene blue dengan 
konsentrasi 40 ppm. Hasil proses fotokatalitis menun-
jukan degradasi intensitas methylene blue. Proses fo-
tokatalis dipengaruhi oleh jumlah C-Dots dan waktu 
radiasi sinar matahari. C-Dots dengan jumlah relatif 
sedikit yang efektif dalam proses fotokatalis. Air hasil 
proses fotokatalis dengan polutan sintetik methylene 
blue memiliki tingkat kejernihan yang tinggi yang se-
banding dengan air bersih. Tingkat rejeksi polutan sin-
tetik methylene blue dengan bahan fotokatalis C-Dots 
dari minyak jelantah hingga 96%. Rejeksi polutan terse-
but dipengaruhi oleh jumlah C-Dots dan waktu proses 
fotokatalis. Uji derajat keasaman diperoleh tingkat 
keasaman air hasil proses fotokatalis dengan polutan 
sintetik methylene blue mencapai tingkat keasamaan 
netral.

Kata kunci: minyak, jelantah, carbon, fotokatalis

Spektrum absorbansi hasil uji 
fotokatalis dengan variasi fraksi 
C-Dots.

Distribusi nilai rejeksi larutan 
methylene blue hasil uji fotokatalis 
dengan variasi konsentrasi meth-
ylene blue

Kurva hubungan antara derajat 
keasaman dengan konsentrasi 
methylene blue.

Distribusi nilai rejeksi larutan 
methylene blue hasil uji fotokatalis 
dengan variasi fraksi (ketebalan) 
C-Dots.

Hasil uji kinerja fotokatalis larutan methylene 
blue 40 ppm dengan variasi waktu pema-
nasan

Ringkasan Eksekutif Peneliti
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PENGEMBANGAN MODEL PENGOLAHAN LIMBAH 
CAIR INDUSTRI BATIK MENGGUNAKAN ADSORBEN 

BERBASIS LIMBAH LIGNOSELULOSA

WIDI ASTUTI
Teknik Kimia / FT
Universitas Negeri Semarang
wiwied.unnes@gmail.com

TRIASTUTI SULISTYANINGSIH
Kimia / FMIPA 
Universitas Negeri Semarang
triastuti.s@gmail.com

Metode pengolahan limbah cair industri batik pada 
umumnya masih menggunakan proses aerob dan an-
aerob yang melibatkan mikroba, sehingga relatif ma-
hal dan sulit diterapkan di industri. Sementara, sebagai 
negara agraris, Indonesia banyak menghasilkan lim-
bah kayu yang mengandung lignoselulosa dan belum 
termanfaatkan dengan baik. Kandungan lignoselulosa 
ini memungkinkan limbah kayu dapat dimanfaatkan 
sebagai adsorben untuk menjerap zat warna dalam 
limbah cair industri batik. Tujuan penelitian ini adalah 
melakukan pengembangan model pengolahan lim-
bah cair industri batik melalui rekayasa adsorben ber-
basis limbah lignoselulosa yang murah, namun memiliki 
kapasitas dan laju adsorpsi tinggi, sehingga mudah 
diterapkan di industri. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, 
masyarakat dan negara, terutama dalam masalah 
pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh lim-
bah cair industri dan limbah lignoselulosa. 

Kata kunci : lignoselulosa, adsorben, karbon aktif, lim-
bah cair industri batik, kapasitas adsorpsi, prototipe
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Morfologi permukaan karbon sebelum aktivasi 
(A) dan setelah aktivasi KOH (B)

Spektra FTIR karbon teraktivasi KOH

Spektra FTIR karbon sebelum aktivasi
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PENGEMBANGAN MODEL PELATIHAN DALAM PEMBUATAN 
ALAT PERAGA MELALUI PENELUSURAN KOMPETENSI GURU 
MATEMATIKA SMP BERBASIS PENDEKATAN SAINTIFIK

EMI PUJIASTUTI
Matematika/FMIPA
Universitas Negeri Semarang
emi.mat@mail.unnes.ac.id

MASHURI 
Matematika/FMIPA
Universitas Negeri Semarang
mashuri.mat@mail.unnes.ac.id

Siswa-siswa SMP yang kurang berbakat di  bidang 
matematika perlu memiliki pemahaman yang baik ten-
tang matematika yang diterimanya. Guru pelajaran 
matematika harus meningkatkan daya kreativitasnya 
melalui pemanfaatan alat peraga dalam pembela-
jaran. Penelitian Hibah Bersaing tahun ke-2 ini, sudah 
didahului dengan 
penelitian tahun ke-1 
yang hasilnya: (1) Guru 
matematika SMP tel-
ah dapat memaknai 
pendekatan saintifik 
dalam pembelajaran. 
(2) Para guru berpen-
dapat bahwa alat per-
aga tetap diperlukan 
dalam pembelajaran 
agar konsep menjadi 
cepat diserap oleh 
para siswa. (3) Guru 
merasa kurang pandai 
dalam membuat alat 
peraga, khususnya guru-guru wanita. Para guru mera-
sa kurang memiliki rasa percaya diri dalam mendesain 
dan memanfaatkan alat peraga. (4) Para guru SMP 
memerlukan pelatihan agar para guru terampil dalam 
memanfaatkan alat peraga. (5) Dihasilkan draft model 
pelatihan untuk para guru yang sesuai dengan kebu-
tuhan para guru di lapangan. Permasalahan pokok 
yang akan diselesaikan pada penelitian tahun ke-2 ini 
adalah: Bagaimana mengembangkan model pelati-
han dalam pembuatan dan pemanfaatan alat pera-
ga melalui penelusuran kompetensi guru matematika 
SMP berbasis pendekatan saintifik. Berdasarkan per-
masalahan pokok tersebut, maka tujuan yang akan 

dicapai pada tahun ke 2 ini adalah sebagai beri-
kut. (1) Mengkaji ulang draft Model Pelatihan dalam 
pembuatan dan pemanfaatan alat peraga berba-
sis pendekatan saintifik bagi guru matematika SMP. 
(2) Melalui diskusi intensif dalam FGD (Focus Group 
Discussion), untuk mendapatkan hasil kajian ulang 

draft model pelatihan 
yang semakin man-
tap. (3) Melakukan uji-
coba Model Pelatihan 
dalam pembuatan 
dan pemanfaatan 
alat peraga berbasis 
pendekatan saintifik 
bagi guru matema-
tika SMP dan menga-
nalisis hasilnya secara 
kualitatif. (4) Mer-
eview kembali (tar-
get khusus) terhadap 
Model Pelatihan ber-
dasarkan analisis hasil 

ujicoba agar diperoleh model pelatihan yang ino-
vatif dan applicable. Sebagai penelitian kualitatif, 
maka metode penelitian dan rencana kegiatannya 
meliputi:(1) kegiatan mereduksi data, (2) penyajian 
data, (3) interpretasi data, dan (4) penarikan kesim-
pulan/verifikasi. Pengambilan datanya melalui keg-
iatan diskusi intensif dalam FGD, hasil ujicoba model 
pelatihannya, pengamatan/observasi, penyebaran 
angket, dan wawancara terbuka secara intensif, 
yang diteruskan dengan triangulasi untuk memper-
oleh model pelatihan yang inovatif dan applicable. 
Hasil penelitian Hibah Bersaing tahun ke-2 ini ada-
lah: (1) diperoleh hasil Ujicoba Draft Model Pelati-
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han; (2) dihasilkannya Model Pelatihan 
dalam pembuatan dan pemanfaatan 
alat peraga berbasis pendekatan sain-
tifik bagi guru matematika SMP yang 
inovatif dan applicable; (3) telah dipub-
likasikan hasil penelitian ini di tingkat 
Internasional yakni diseminarkan di 
tingkat Internasional dan dipublikasikan 
dalam Jurnal Internasional.

Kata kunci: pembelajaran matematika, 
alat peraga, pendekatan saintifik
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SURVEI MONIRORING KUALITAS LINGKUNGAN  PERMUKAAN 
DAN BAWAH PERMUKAAN BUMI DENGAN PENDEKATAN 

GEOPHYSICS TERPADU

Supriyadi
Jurusan Fisika / FMIPA
Universitas Negeri Semarang
supriyadi@mail.unnes.ac.id

Metode gayaberat merupakan salah satu metode ter-
tua dalam geofisika, tetapi penerapannya pada sum-
ber anomali dekat permukaan dan yang berhubungan 
dengan lingkungan belum seintensif penerapan untuk 
studi geodinamika atau eksplorasi dalam estimasi struk-
tur geologi yang relatif besar.

Metode gayaberat mikro antar waktu merupakan 
pengembangan dari metode gayaberat dengan di-
mensi keempatnya adalah waktu. Prinsip dari metode 
ini adalah pengukuran gayaberat secara berulang 
baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan 
dengan menggunakan  gravimeter yang  teliti dalam 
orde Gal dan pengukuran elevasi yang teliti (Allis dan 
Hunt, 1986). Adanya perubahan  atau perbedaan hasil 
gayaberat  observasi pada  periode pertama dengan 
periode berikutnya disebut dengan anomali gaya-
berat mikro. Perubahan gayaberat observasi dapat 
disebabkan oleh adanya dinamika di sekitar titik amat, 
seperti perubahan kedalaman muka air tanah dan 
amblesan tanah.

Berikut contoh aplikasi metode gaya berat mikro antar 
waktu di kota Semarang untuk pemantauan amblesan 
dan intrusi air laut di kawsan utara kota Semarang. Alat 
yang digunakan Gravimeter Scinterx Autograv CG 5. 
Pengukuran dilakasanakan 2 kali dalam satu tahun se-
lama tiga tahun. Untuk memperoleh anomali sumber/ 
target digunakan filter yang dibangun dengan meng-
gunakan bahasa pemrograman MATLAB.  

Amblesan yang terjadi di Semarang Utara semakin 
membesar yaitu 20 sampai 48 cm di beberapa tempat, 
misalnya : kawasan pelabuhan Tanjung Mas, kawasan 
pantai Marina, PRPP, perumahan Puri Anjasmoro, ke-
lurahan Panggung Lor dan Panggung Kidul, Terboyo 
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Kulon, Terboyo Wetan, dan  perumahan Tanah Mas. 
Daerah Kaligawe, Mlatiharjo, Simpang Lima, Miroto, 
Gabahan, Jagalan, Kauman, Bangunharjo, Karang-
turi, Pendrikan, Mugas, Pleburan, Lempongsari, Gay-
amsari, Pedurungan relatif tidak mengalami amble-
san jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Daerah yang memiliki nilai (+) sebesar 0,06 sampai 
0,18 mGal adalah SPBE Bandarharjo, Pelabuhan 
Tanjung Mas, Kuningan, SMU 1 Masehi, Kebonharjo, 
Pasar Boom Lama dan daerah Johar. Daerah-daerah 
tersebut diduga telah mengalami penambahan flui-
da berupa intrusi air laut. Daerah yang memiliki nilai 
(-) antara -0,06 sampai -0,18 mGal adalah Puri An-
jasmoro, Kenconowungu, Bulu Lor dan Puspowarno. 
Nilai negatif ini diduga karena adanya pengurangan 
fluida di daerah tersebut. Di daerah lainya seperti Sim-
pang Lima, Tugu Muda, Miroto, Jalan Cipto, Marina, 
SMK Nusa Putera 1, Kantor Pertamina, Bugangan, 
Widoharjo, Kemijen, dan Altex Tanah Mas memiliki 
nilai yang relatif kecil antara 0,02 sampai -0,02 mGal 
sehingga daerah tersebut dianggap tidak mengala-
mi penambahan atau pengurangan fluida.

Anomali gaya berat mikro (µGal) untuk 
kasus amblesan  di Semarang

Anomali gaya berat mikro untuk kasus intrusi air laut 
di kota Semarang (atas); Filter yang digunakan untuk 

mereduksi sumber anomali yang tidak dibutuhkan 
atau untuk mendapatkan target yang dicari pada 

penelitian (bawah).

Kontur amblesan di kota semarang yang diperoleh dari proses filter-
ing pada kasus a (kiri), Kontur distribusi daerah yang terintrusi air laut 

yang diperoleh dari proses filtering pada kasus b (kanan)
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 
BERBASIS PROYEK PADA JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN 
PRODUKSI (TAHUN KE 2)

Sicilia Sawitri
PKK/FT
Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gunungpati 
Semarang 50229
siciliasawitri@mail.unnes.ac.id

Ade Novi Nurul Ihsani
Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gunungpati 
Semarang 50229
alamat email penulis 2
yuhuu_99@yahoo.co.id

Siti Nurrohcah
Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gunungpati 
Semarang 50229
ema.akhmad@yahoo.com

Proses pembelajaran melibatkan berbagai kom-
ponen, antara lain: siswa/mahasiswa, guru, tujuan, 
materi pembeljaran, sumber belajar, media, model 
dan metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, 
pengelolaan pembelajaran dan pengembangan 
pembelajaran. Salah satu komponen tersebut, yaitu 
model pembelajaran, yang diyakini dapat meningkat-
kan motivasi dan hasil belajar mahasiswa,yaitu model 
pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang 
dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan-
kemampuan tersebut adalah pembelajaran berbasis 
proyek (Project-Based Learning). Tujuan penelitian ini 
adalah: untum

Penelitian menggunakan R & D dengan langkah-lang-
kah sebagai berikut: Tahun pertama, analisis kebutu-
han, pengembangan model pembelajaran, validasi 
model oleh para ahli, uji coba dilakukan pada tahun 
ke dua, untuk mengetahui efektivitas model pembela-
jaran terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata 
kuliah Kewirausahaan. 

Hasil penelitian tahun pertama adalah model pembel-
ajaran yang telah divalidasi para ahli, antara lain: Vali-
dasi Buku Panduan Model PKU-BP dengan rerata 3.49, 
katagori baik, dapat digunakan dengan beberapa 
perbaikan, Validasi Satuan Acara Perkuliahan yaitu 3,4 
termasuk valid dan Validasi Buku Proyek 3.46 termasuk 
katagori baik, atau valid kesimpulan dapat diguna-
kan sebagai buku Proyek pada mata kuliah Kewirau-
sahaan.  Tahun ke dua untuk mengetahui keefektifan 
model pembelajaran berbasis proyek pada mata kuli-
ah Kewirausahaan pada Jurusan Teknologi Jasa dan 
Produksi (sekarang Jurusan Pendidikan Kesejahteraan 
Keluarga) 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Berbasis Proyek, 
Mata Kuliah Kewirausahaan 

Hasil produksi mahasiswa pada mata kuliah 
Kewirausahaan

Hasil produksi mahasiswa pada mata kuliah 
Kewirausahaan
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PENGEMBANGAN HISTORY ROOM  BERBASIS MEDIA 
VISUAL BERTEMA SEJARAH LOKAL SEMARANG DALAM 

PEMBELAJARAN SEJARAH

KARYONO
Jurusan Sejarah / Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
historiaunnes@gmail.com

TSABIT AZINAR AHMAD
Jurusan Sejarah / Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
azinarahmad@mail.unnes.ac.id.

ANDY SURYADI
Jurusan Sejarah / Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
andypapasikembar@gmail.com

Pembelajaran sejarah akan lebih efektif jika dalam pelaksanaannya mampu tercipta atmosfer belajar yang 
sesuai. Salah satu upaya untuk mewujudkan atmosfer yang mendukung tersebut adalah dengan mewujud-
kan ruang sejarah (history room). Ruangan yang digunakan dalam pembelajaran sejarah perlu dikembang-
kan dan dirancang sedemikian rupa, sehingga menunjang aktivi-tas belajar sekaligus meningkatkan motivasi 
belajar se-jarah siswa. Dengan demikian, perlu dikembangkan penelitian dan pengembangan program yang 
memfasili-tasi guru-guru sejarah dalam pengembangan ruang se-jarah. Hal ini dilakukan dengan memberikan 
alternatif pengembangan media yang mudah dan murah bagi guru untuk mengembangkan ruang seja-
rah. Salah satu alter-natif pengembangan ruang sejarah yang mudah dan mu-rah adalah pengembangan 
ruang sejarah berbasis media visual. Pemanfaatan ruang sejarah memiliki beberapa manfaat. Pertama, ru-
ang sejarah mampu menyediakan “rumah” bagi guru sejarah. Kedua, keberadaan ruang sejarah mampu 
membangun dam meemlihara atmosfer pembelajaran yang efektif. Ketiga, ruang sejarah mampu membuat 
pembelajaran sejarah lebih efektif. Keempat, ruang sejarah dapat menghemat waktu pembelaja-ran karena 
media dalam ruang sejarah telah tersedia dan dapat dimanfaatkan secara segera.

Kata kunci: Ruang sejarah, Media visual
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INOVASI  KERAJINAN  TRADISIONAL JEPARA 
MELALUI RETEKSTUALISASI DAN 
REKONTEKSTUALISASI ORNAMEN MANTINGAN 

Eko Haryanto
Seni Rupa / FBS
Universitas Negeri Semarang
artdesign_eko@yahoo.co.id

Triyanto 
Seni Rupa / FBS
Universitas Negeri Semarang
Triyantoma57@gmail.com

Aprillia 
Seni Rupa / FBS
Universitas Negeri Semarang
aprillia@yahoo.co.id

Tujuan penelitian adalah pengembangan dan pe-
nyempurnaan produk  kerajinan ukir yang bersubject 
matter ragam hias Mantingan sehingga dapat men-
jadi alternatif solusi dalam peningkatan industri kreatif 
ukir di Jepara.  Desain penelitian adalah Research 
and Devel-opment (R & D). Sasaran penelitian 
adalah produk akhir kerajinan ukir melalui inovasi 
retekstualisasi dan rekontekstualisasi ragam hias 
di Masjid Mantingan Jepara. Sumber data uta-
ma  adalah produk kerajinan, perajin, penjual, 
pembeli, pegawai dinas. Sumber data  pen-
dukung adalah dokumen, arsip, majalah, foto. 

Metode pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan angket. Prosedur 
penelitaian adalah pendahuluan dan Pengem-
bangan (Pewujudan, Uji Coba, Product Evaluations, 
User Interviews, Stakeholder Interviews) dan Evaluasi 
(Revisi dan Implementasi). Teknik analisis data adalah 
kualitatif dan deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian adalah  telah berhasil diwujudkan 
kerajinan ukir Mantingan dalam bentuk prototipe 3 
dimensi  yang  telah memiliki identitas kedaerahan, 
ergonomis, bergaya kontemporer dengan mengga-
bungkan ikon masa lalu dan masa kini baik secara 
retekstualisasi dan rekontektualisasi serta  siap untuk 
diproduksi dalam jumlah yang banyak sehingga siap 
diluncurkan atau dijual di pasar atau sentra-sentra sou-
venir di Jepara dan luar kota.

Kata Kunci: Ragam Hias Lokal, Mantingan Jepara, 
Kerajinan, Desain

Produk penelitian berupa 
Hiasan Dinding Kerajian Ukir 
Mantingan yang telah ber-
gaya kontemporer melalui re-
tekstualisasi dan rekontekstu-
alisasi ragam hias Mantingan 
dengan ragam hias kekinian
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PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ANAK USIA DINI DENGAN 
PENDIDIKAN GIZI DAN KONSUMSI BISKUIT PADAT ENERGI 

BERBASIS PANGAN LOKAL

SITI FATHONAH
PKK/Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Semarang
fathonah@mail.unnes.ac.id

SARWI
Fisika/FMIPA 
Universitas Negeri Semarang
Sarwi_dosen@mail.unnes.ac.id

ROSIDAH
PKK/Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Semarang
rosidah.unnes@yahoo.com

Pengembangan anak yang sehat dan berkualitas da-
pat diwujudkan jika setiap keluarga dapat mencukupi 
pangan yang bergizi sejak usia dini. Buku pedoman 
praktis Gizi dan Kesehatan Anak Usia dini telah ber-ISBN 
dengan nomor ISBN 978 602 285 080 9. Biskuit jagung, 
kacang hijau, dan ubi ungu telah di produksi  skala 
industri RT pada Stella Taart & Snack. Ke tiga biskuit 
tergolong padat energi (> 400 kkal). Tingkat kesukaan 
biskuit jagung dan biskuit ubi ungu agak suka, sedang-
kan biskuit kacang hijau suka. 

Implementasi pendidikan gizi dan kesehatan serta 
pemberian biskuit padat  energi di dua PAUD telah 
berhasil dengan baik. Skor pengetahuan gizi dan kes-
ehatan sebelum intervensi 57,1 ± 11,1 meningkat men-
jadi 78,8  ± 7,8. Efektivitas yang dihitung dengan N-gain 
pada pendidikan gizi dan kesehatan sebesar 0,50 kat-
egori sedang dan meningkat secara signifikan dengan 
nilai p = 0,000. 

Skor pengetahuan makanan jajanan sebelum inter-
vensi 76,9 ± 11,6 meningkat menjadi 86,8  ± 7.0, dengan 
efektivias 0,34 kategori sedang dengan nilai signifikansi 
0,000. Status gizi AUD meningkat ke arah status gizi nor-
mal/baik dan berbeda signifikan sebelum dan setelah 
intervensi (p =0,041). Setelah intervensi  status gizi AUD 
cenderung ke arah normal dengan status gizi normal 
90,4 % ( naik 6,2 %), gizi kurang 6,3 % (turun 6,3 %) dan 
gemuk 3,1 % (tetap).

Kata kunci: intervensi, anak usia dini, biskuit padat en-
ergi
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Biskuit jagung, kacang hijau, dan ubi ungu

Prosentase pengetahuan gizi dan Kesehatan dan pengeta-
huan makanan jajanan guru dan ibu AUD

Prosentase Status Gizi Anak 
Usia Dini
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PENGEMBANGAN MATERIAL NANOHIBRID SILIKA-
TITANIA UNTUK PELAPIS ANTI BAKTERI 
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Jurusan Kimia/FMIPA
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AGUNG TRI PRASETYA, M.Si.
Jurusan Kimia/FMIPA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
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Nanokomposit banyak dipelajari dan dikembangkan 
oleh para peneliti untuk mengeksplorasi sifat-sifatnya 
yang unik dan istimewa. Nanokomposit dikembang-
kan menjadi nanokomposit polimer atau nanohibrid 
untuk mendapatkan material baru yang mempunyai 
karakter gabungan dari komponen-komponen pe-
nyusunnya. Penelitian ini merekayasa pembuatan na-
nokomposit  silika-titania yang digabungkan ke dalam 
matriks polimer yaitu akrilik yang merupakan bahan 
pengikat cat (binder).  Material nanohibrid-akrilik yang 
diterapkan sebagai cat  diprediksi memiliki sifat anti-
bakteri dan self-cleaning. Salah satu factor yang ber-
pengaruh terhadap sifat self-cleaning adalah karate 
hidrofobik.  

Silika-titania disintesis secara sol-gel untuk menda-
patkan nanomaterial silika-titania. Silica-titania yang 
diperoleh dianalisis karakternya melalui pengukuran 
sifat-sifat material dengan X-ray diffraction, SEM-Edax, 
TEM, BET dan FT-IR. Uji anti-bakteri terhadap material 
nanohibrid dilakukan dengan bakteri E coli sebagai 
objeknya telah dilakukan pada tahun pertama pe-
nelitian. Selanjutnya komposit silika-titania yang terbaik 
kinerjanya digabungkan dengan matriks akrilik untuk 
diaplikasikan sebagai cat. Beberapa komposisi silika-
titania-akrilik dianalisis sifat hidrofobiknya dengan cara 
mengukur sudut kontak yang terbentuk di permukaan 
cat sebagai salah satu indikator bahwa cat yang di-
aplikasikan memiliki hidrofobik. Selain tahap tersebut, 
komposit silica-titania juga dimodifikasi dengan po-
lianilin untuk meningkatkan kinerja fotokatalitik ke dae-
rah sinar tampak.

Komposit TiO2-SiO2 yang dipreparasi dengan teknik 
sol-gel dan sonokimia menghasilkan komposit yang 

lebih homogen. Teknik preparasi komposit yang di-
modifikasi dengan penambahan PVA menghasilkan 
material komposit yang memiliki ukuran Kristal lebih 
kecil, luas permukaan yang lebih besar, dan distribusi 
TiO2 yang lebih homogen. Hal ini dibuktikan dengan 
kinerja fotokatalitik yang lebih baik pada saat kom-
posit TiO2-SiO2 diuji untuk mendegrasi Rhodamin-B. 
Komposit yang dikombinasikan dengan cat akrilik 
menghasilkan lapisan cat yang cenderung mem-
punyai sifat hidrofobik. Sifat hidrofobik ini cenderung 
menunjukkan peningkatan walaupun belum men-
capai sudut kontak air yang memuaskan. Semakin 
besar kadar SiO2 dalam komposit menghasilkan ki-
nerja fotokatalitik yang lebih baik, namun sifat hidro-
fobiknya belum menunjukkan kecenderungan yang 
nyata. Hal yang masih perlu dipelajari lebih lanjut 
adalah komposisi antara komposit dengan cat akrilik 
agar menghasilkan lapisan cat yang memiliki sifat hi-
drofobik yang memuaskan.

Kata kunci: komposit silica-titania, sifat hidrofobik, fo-
tokatalitik, anti-bakteri, self-cleaning

Proses sol-gel (kiri), 
Serbuk komposit 
(kanan)
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PENGEMBANGAN LAGU-LAGU BERBAHASA JAWA 
BERMUATAN NILAI-NILAI KARAKTER SEBAGAI 

MEDIA PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI
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Penanaman karakter sejak usia dini sangat penting. 
Salah satu media penanaman karakter adalah me-
dia lagu. Banyak manfaat yang diperoleh mendidik 
anak dengan menggunakan media lagu, diantaranya 
adalah melatih motorik kasar. Pembelajaran dengan 
media lagu juga dapat melatih kognitif dan perkem-
bangan bahasa anak. Selain itu pendidikan dengan 
media lagu juga dapat melatih peningkatan kosakata 
dan juga ingatan memori otak anak. Manfaat lainnya 
adalah untuk menemukan bakat anak. 

Hasil penelitian tahun pertama sudah tercipta enam 
prototipe lagu berbahasa Jawa bermuatan nilai 
karakter. Enam lagu tersebut berjudul Bocah Mandhiri, 
Nuswantara, Njaga Lingkungan, Eling Wektu, Sregep 
Sinau dan Eling. Lagu Bocah Mandhiri memuat karak-
ter mandiri, lagu Nuswantara memuat karakter cinta 
tanah air, lagu Njaga Lingkungan memuat karakter 
peduli lingkungan, lagu Eling Wektu memuat karakter 
kedisiplinan, lagu Sregep Sinau memuat karakter kerja 
keras, dan lagu Eling  memuat karakter relegius. Lagu-
lagu tersebut sudah lolos uji validasi ahli.

Keenam lagu tersebut sudah diujicobakan di PAUD 
Mutiara Hati Kota Semarang dan PAUD Satria 2 Kabu-
paten Rembang. Data perhitungan Paired Sample T 
Test atau  uji t sampel berpasangan dengan program 
SPSS versi 20, diperoleh hasil bahwa lagu-lagu berba-
hasa Jawa yang digunakan dalam pembelajaran ber-
pengaruh efektif dan signifikan terhadap perubahan 
karakter peserta didik.

Kata kunci: lagu jawa, karakter,
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MODEL RELASI ANTARA TAMBANG MINYAK 
RAKYAT DENGAN ASPEK EKONOMI SOSIAL 
MASYARAKAT
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Universitas Negeri Semarang
masjengki@yahoo.co.id

Lapangan minyak ini pada zaman kolonial Belanda 
dinamakan District Dandangilo dan District Wonot-
jolo atau lapangan Dandangilo-Wonocolo yang dite-
mukan dan dibor pertama kali pada tahun 1894 dan 
dioperasikan oleh perusahaan NV Bataafsche Petro-
leum Maatschappij (BPM). Sampai dengan tahun 1929 
ladang atau lapangan minyak ini masih berproduksi 
melalui 67 sumur pompa. Namun, setelah tahun 1929 
produksi minyak lambat laun mulai menurun kemudian 
aktivitas produksi dihentikan dan sumur-sumur minyak 
ditutup dengan beton semen.

Setelah lapangan minyak ini ditutup oleh NV BPM, 
kemudian masyarakat sekitarnya membongkar segel 
penutup sumur dan mulai menambang minyak dan 
masih berlangsung sampai  penelitian ini dilakukan. 
Lapangan minyak itu kemudian disebut sebagai 
lapangan Pertambangan Minyak Rakyat Hargomu-
lyo. Masalah yang dikemukakan di dalam penelitian 
ini adalah sejauh mana manfaat model relasi antara 
pertambangan minyak rakyat dengan aspek ekonomi 
dan sosial masyarakat sekitarnya ?

Penelitian ini memiliki tujuan jangka panjang yaitu 
mengkaji secara berkesinambungan ‘’fenomena 
ekonomi-sosial masyarakat yang berada di sekitar 
arena pertambangan’’ pada umumnya, dan area 
pertambangan minyak dan gas bumi (migas) pada 
khususnya.

Target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah berusaha merumuskan dan membuat model 
relasi antara pertambangan minyak rakyat dengan 
aspek ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar per-
tambangan minyak rakyat Hargomulyo.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model relasi 
antara pertambangan minyak rakyat dengan aspek 
ekonomi dan sosial masyarakat sekitarnya masih per-
lu perbaikan dan penyempurnaan. Hal ini terjadi aki-
bat dari perbedaan pemahaman dan perbedaan 
kepentingan beberapa pihak dalam menyikapi 
keberadaan dan makna PMR. Terdapat relasi yang 
signifikan antara PMR dengan aspek ekonomi dan 
aspek sosial masyarakat di sekitar PMR.
 
Kata kunci : model, relasi, tambang minyak, aspek 
ekonomi, aspek sosial.

Mbateg atau mluntur atau menimba 
minyak secara tradisional.

Truk bekas sebagai penarik timba, 
menggantikan tenaga manusia, mulai 
ada awal 1990-an
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STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS 
REGULASI DIRI (SELF REGULATION) MASYARAKAT DALAM KETAATAN 

TERHADAP HUKUM DALAM PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN 
(STUDI DI KAWASAN MURIA, JAWA TENGAH)
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Permasalahan dilematis yang muncul dalam pem-
bangunan berkelanjutan adalah pengalihfungisan 
kawasan hutan menjadi kawasan aktifitas ekonomi 
masyarakat (pertanian dan atau industri) yang tidak 
memperhatikan kaidah aturan yang berlaku.

Salah satu kawasan hutan di Provinsi Jawa Tengah 
adalah Kawasan Muria. Namun demikian, kondisi keru-
sakan hutan di kawasan Pegunungan Muria cukup pa-
rah akibat penjarahan dan penebangan liar, sehingga 
perlu dilakukan konservasi. Berdasar data Muria Re-
search Center Indonesia (MRI), kerusakan mencapai 
sekitar 50 persen dan kondisinya benar-benar mempri-
hatinkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi ke-
bijakan pembangunan berkelanjutan dengan regu-
lasi diri masyarakat berbasis kearifan lokal masyarakat. 
Seketat apapun tata aturan ditetapkan, namun apa-
bila tidak ada komitmen dan kesediaan masyarakat 
untuk mentaati akan menjadi tidak bernilai. Penelitian 
ini akan menghasilkan model strategi kebijakan per-
encanaan pembangunan dengan berbasis kearifan 
lokal masyarakat sekitar kawasan Hutan Muria. Den-
gan menggunakan analisis deskriptif dan SWOT. Lebih 
lanjut dari hasil penelitian ini dapat terimplikasi men-
jadi formula kebijakan yang terintegrasi, sehingga ter-
capai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 
berkesinambungan. 

Masyarakat selalu mempunyai fungsi control (self regu-
lation) untuk melakukan penjagaan terhadap kelestar-
ian hutan. Karena bagaimanapun hidup dan kehidu-
pan mereka juga tergantung dan mengambil manfaat 
dari hutan, tinggal bagaimanakah instansi yang terkait 

dapat menjadi “jembatan’ antara keinginan / hara-
pan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan 
kawasan hutan tersebut sehingga sejalan dengan 
harapan dari regulasi yang mengatur tentang per-
lindungan hutan. Oleh karena itu, dengan mengeta-
hui bahwa setiap individu mempunyai self regulation 
dalam dirinya yang terwujud dalam bentuk kearifan 
local. Maka cara model yang ditempuh oleh in-
stansi yang terkait adalah dengan memberdayakan 
masyarakat, memberikan kesempatan masyarakat 
untuk mengambil manfaatn dari hutan, dengan me-
kanisme yang diatur dengan kesepakatan kedua 
belah pihak, dengan prinsip win-win solution, kes-
epahaman, kesejajaran, dan melihat pada kepent-
ingan bersama.

Kata Kunci : Self regulation, kearifan lokal, ketaatan 
hukum, perencanaan, SWOT, analisis deskriptif, hu-
tan, Kawasan Muria
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PENGEMBANGAN MODEL PEMANFAATAN LAHAN DI BAWAH 
TEGAKAN (PLDT) UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN 
REALISASI KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PATI
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Hasil penelitian tahun pertama diketahui pendapa-
tan per daur hasil tanaman pangan dari hasil PLDT 
pengembangan meningkat per 0, 25 hektar equivalen 
dengan 210 kg beras. Luasan lahan garapan layak 
untuk meningkatkan volume produk pangan tanpa 
memperhatikan kondisi fisik hutan jati adalah lebih dari 
2,5 hektar, luasan ini setara dengan 75% lahan tanpa 
naungan (1,875 hektar) dan atau 50% (1,25 hektar) la-
han dengan naungan.  

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Hutan – di Kabu-
paten Pati, uji coba model sekaligus untuk implemen-
tasi di hutan Desa Regaloh dengan memperhatikan 
kalender tanam. Metode utama yang digunakan 
adalah survei, tindakan pemodelan, dan sosialisasi. 
Pola tanam (cropping pattern) pada penelitian ini 
merupakan suatu urutan dan atau susunan kombinasi 
pertanaman dianalisa dari dimensi spasial dan waktu 
(temporal dimension) pada sebidang lahan. Lumbung 
pangan tersebar di Kabupaten Pati, meliputi: kacang 
tanah, singkong, padi, kedelai, dan jagung. Indikator 
keberhasilan oleh validator merupakan sub bagian 
keberhasilan pembangunan ekonomi non moneter, 
yakni: pendidikan (pengetahuan, keterampilan, dan 
sukap), standar hidup layak, angkatan kerja, tingkat 
konsumsi per kapita, serta akses media massa.

LPola Tanam Tumpang gilir (multiple cropping), di-
lakukan secara beruntun sepanjang tahun dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor cuaca atau kalen-
der tanam untuk mendapat keuntungan maksimum. 
Unggulan di Kabupaten Pati yakni: kacang tanah, 
singkong, padi, kedelai, dan jagung. Indikator keber-
hasilan pembangunan ekonomi non moneter, yakni: 
pendidikan (pengetahuan, keterampilan, sikap), dan 

standar hidup layak.
Manfaat penelitian berguna untuk merumuskan ke-
bijakan pengentasan kemiskinan dan ketahanan 
pangan yang dapat dilakukan dengan PLDT sepan-
jang daur. Kuantitas produk pertanian meningkat, 
pendapatan dan kesejahteraan, dan tersedianya 
pangan. Tanaman utama hutan terhindar dari an-
caman kerusakan, dan terjaganya sumber daya 
hutan.

Kata kunci: pengembangan model, pengentasan 
kemiskinan, pesanggem, PLDT

Tanaman Jagung Di bawah Tegakan 
Muda

Pengembangan Model PLDT dan 
Implementasinya di Lokasi PHBM 
Di Kabupaten Pati
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POLA TRANSLOKASI LOGAM CU 
DALAM TUMBUHAN Avicennia marina
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Avicennia marina merupakan salah satu jenis man-
grove yang mempunyai potensi sebagai fitoreme-
diasi karena kemampuannya hidup pada lingkungan 
yang tercemar. Avicennia marina memiliki kemam-
puan penanggulangan toksik dengan mengakumulasi 
logam pada akar dan daunnya. 

Permasalahan dari penelitian ini ialah seberapa be-
saran kandungan logam Cu dalam air dan sedimen 
pada media hidup tumbuhan A. marina, bagaimana 
pola translokasi logam Cu dalam tumbuhan A. marina 
(akar dan daun), serta bagaimana tingkat eliminasi 
logam Cu melalui proses defoliasi serasah daun A. ma-
rina. Desain penelitian dalam usulan penelitian yang 
diajukan ini adalah deskriptif eksploratif. Data logam 
Cu pada air, sedimen, akar, daun dan serasah man-
grove yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya  di-
analisis dengan rumus Faktor Konsentrasi (FK), Bio Con-
centration Factor (BCF) dan Translocation Factors (TF).

Konsentrasi logam Cu dalam air Tambak relative kon-
stan dari waktu ke waktu dengan nilai antara 0,02 - 0,05 
mg/L. Hasil tersebut menunjukkan konsentrasi logam 
Cu pada kedua tambak sudah berada di atas am-
bang batas yang telah ditentukan pemerintah.  Meru-
juk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 51 Tahun 
2004 tentang Baku Mutu Air Laut, kadar Cu untuk biota 
laut sebesar 0,008 mg/L. Sementara itu, sedimen Tam-
bak berkisar antara 15,20– 25,03 mg/Kg.

Tumbuhan A. marina mempunyai kemampuan dalam 
mentranslokasi logam Cu dalam jaringan tubuhnya, 
secara berurutan konsentrasi logam Cu dalam akar 
< daun < serasah. Serasah daun mempunyai kemam-
puan dalam mengeliminasi logam dari tumbuhan mel-
alui defoliasi serasah.

Perhitungan BCF antara akar A.marina dengan sedi-
men tambak bandeng, diperoleh hasil nilai BCF anta-
ra 0,03 – 0,13. Nilai BCF yang sangat kecil, menunjuk-
kan kurangnya kemampuan akar A. marina dalam 
mengakumulasi logam Cu dari sedimen tambak 
bandeng.

Nilai TF antara akar dan daun A. marina selama 12 
minggu pengamatan. Nilai TF berkisar antara 0.4 - 1.1. 
Berdasar nilai TF dapat diketahui bahwa akar A. ma-
rina mensuplai logam Cu melalui proses translokasi 
menuju bagian atas pohon (daun) mencapai pada 
jumlah yang sepadan (seimbang) dengan kandun-
gan yang terdapat pada bagian akar. Hal tersebut 
dapat diduga bahwa A. marina memiliki strategi dis-
tribusi logam Cu dengan cara yang seimbang antara 
bagian bawah tanaman (akar) dan bagian atas tan-
aman (daun).

Hasil laboratorium menunjukkan konsentrasi logam 
Cu pada serasah lebih tinggi dari konsentrasi logam 
Cu pada daun. Hasil tersebut menunjukkan kemam-
puan A. marina dalam beradaptasi terhadap logam 
berat pada jaringan tubuhnya, yang selanjutnya 
logam yang berlebihan tersebut dieliminasikan mela-
lui pengguguran serasah ke lingkungan hidupnya. 
Sesuai dengan pendapat Lotfinasabasl and Gunale 
(2012) dan Abohassan (2013), bahwa serasah daun A. 
marina dapat mengembalikan logam ke lingkungan 
hidupnya.

Kata Kunci : pola translokasi, Avicennia marina, logam 
Cu

Ringkasan EksekutifPeneliti

Rataan  standar deviasi Konsentrasi Logam Cu 
pada Akar, Daun dan Serasah

Hubungan Rataan Konsentrasi Logam Cu pada 
Sedimen dan Akar A. marina



30 Riset, Inovasi, Karya Unggulan Unnes Meraih Reputasi Membangun Negeri
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DI INDONESIA: GEN COI DAN NON-COI 
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DNA barcode adalah teknik identifikasi organism 
menggunakan potongan gen tertentu yang telah 
teruji kemampuannya dapat membedakan antar spe-
sies. Gen cytochrome oxidase subunit I (COI) berdasar-
kan kesepakatan ilmuwan merupakan salah satu gen 
yang memenuhi syarat sebagai DNA barcode untuk 
kehidupan. Sementara salah satu gen kandidat Non-
COI barcode region adalah gen displacement-loop 
(D-loop). 

Analisis filogenetik berdasarkan gen COI menunjukkan 
bahwa semua unggas air membentuk tiga subklaster. 
Dua subklaster merupakan klater Indonesia, dan satu 
subklaster  bersama-sama dengan unggar air lain di 
dunia. Berdasarkan analisis dengan neighbor-joining 
(NJ) menunjukkan bahwa spesies unggas air dapat 
dibedakan berdasarkan gen COI. 

Multiple alignment berdasarkan 720 nukleotida gen D-
loop, pada posisi 56-779 dari ujung 5’, dan teridentifika-
si 32 variasi. Dari 32 variasi tersebut, insersi pada empat 
nukleotida, yaitu nomor 126, 155, 771 dan 779. Analisis 
polimorfisme menunjukkan adanya 23 haplotipe. Re-
konstruksi pohon filogenetik itik di Jawa Tengah den-
gan Anas lain di dunia membentuk dua klaster. Klaster 
pertama terdiri dari seluruh itik di Jawa tengah, Anas 
platyrhynchos, dan Anas zonorynchos. Pada klaster 
pertama, semua itik Jawa Tengah membentuk 4 sub-
klaster. Sementara klaster kedua terdiri dari semua itik 
lain di dunia (Anas creca, Anas americana, strepara 
Anas, Anas bahamensis, Anas sibimatrix, and Anas 
acuta). Hasil ini menunjukkan bahwa itik di Jawa Ten-
gah berasal dari satu maternal yang sama.

Kata kunci: ungags air, barcode, COI, D-loop

Hasil amplifikasi (PCR) menghasilkan pita 
DNA sepanjang 718bp

Pohon filogenetik itik dengan Anas lain di dunia (data GenBank) berdasarkan gen D-loop
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Lokasi penelitian di Kabupaten Ende Nusa Tenggara 
Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 
dan pendekatan research and development. Data di-
ambil dengan teknik dokumentasi, observasi, wawan-
cara, dan kuesioner. Data dianalisis mempergunakan 
metode interaktif, cost and benefit analysis, diskriptif 
persentase dan frontier. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Sarjana 
Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan tertinggal 
(SM-3T) telah memberikan dampak positif dalam pen-
ingkatan pendidikan di Kabupaten Ende,melalui pro-
gram ini semangat belajar peserta didik meningkat. 
Program SM3T juga telah meningkatkan kompetensi 
pedagogik, professional, sosial, dan kepribadian peserta 
SM3T. Dampak sosial yang muncul dari program SM3T 
tidak begitu mencolok, karena adanya keterbukaan 
masyarakat menerima peserta SM3T. Dampak ekonomi 
mulai nampak di lokasi penelitian, hal ini karena pe-
serta SM3T secara aktif membantu masyarakat dalam 
penguatan ekonomi masyarakat. dampak budaya 
terlihat jelas dimana terjadi pertukaran budaya antara 
masyarakat dan peserta SM3T, masyarakat mulai meng-
etahui budaya penggunaan alat-alat elektronik, dan 
sebagainya. 

Evaluasi program SM3T dan Evaluasi potensi wilayah, 
menunjukan bahwa perlunya singkronisasi antara po-
tensi wilayah dan pendidikan peserta SM3T, sehingga 
ketika diterjunkan peserta SM3T akan dapat mengap-
likasikan ilmu yang mereka peroleh di masyarakat. kebu-
tuhan utama sumberdaya manusia di Kabupaten Ende 
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adalah bagaimana mengolah hasil pertanian agar 
memiliki nilai jual lebih. Selain itu bagaimana sumber-
daya manusia dapat memasarkan potensi wisata 
yang ada. Strategi penguatan ekonomi berbasis 
lokal dapat dilakukan jika masyarakat dan peserta 
SM3T dapat berkolaborasi.

Kata kunci: pemerataan pendidikan, penguatan 
ekonomi
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TERMODINAMIKA ADSORPSI FORMALDEHIDA DAN KINETIKA 
OKSIDASI KATALITIK: NANOPARTIKEL PERAK SEBAGAI ADITIF 
PADA KARBON AKTIF BAMBU PETUNG

WARA DYAH PITA RENGGA
Jurusan Teknik Kimia/Fakultas Teknik
Universitas Negeri Semarang
wdpitar@mail.unnes.ac.id

SRI WAHYUNI
Jurusan Kimia/Fakultas MIPA
Universitas Negeri Semarang

Kandungan formaldehida yang berbahaya di ru-
angan dapat dikurangi dengan segera karena da-
pat mengakibatkan kanker nasofaring dan kematian 
pada ambang batas >2 ppm. Teknologi efektif adsorp-
si dilakukan dari limbah potongan Bambu Petung dari 
kerajinan dan furnitur. Bambu dapat diolah menjadi 
karbon aktif secara kimia dengan menggunakan KOH 
dan menambahkan nanopartikel perak untuk mening-
katkan performa kemampuan adsorpsi. intesis, karak-
terisasi, kesetimbangan, dan kinetika reaksi sudah 
dilakukan pada penelitian sebelumnya dengan hasil 
karbon aktif termodifikasi mempunyai luas permukaan 
685 cm2/g, ukuran pori dominan mesopori dengan di-
ameter pori rata-rata 2,7 nm, dan pada permukaan 
karbon terdapat gugus fenol. 

Ukuran nanopartikel perak adalah 5-12 nm (rata-rata 
8,2 nm) yang terdispersi merata. Model isotermal ad-
sorpsi mengikuti Model Langmuir. Model kinetika ad-
sorpsi sesuai orde kedua semu. Penelitian fundamental 
ini tentang kajian termodinamika adsorpsi yang meng-
hasilkan reaksi eksotermis (∆H=-675 J/mol) dengan nilai 
∆G sebesar -20 J/mol (spontan) dan ∆S sebesar 49 J/
mol.K. Kinetika oksidasi katalitik nanopartikel perak 
sesuai dengan model unimolekuler dengan nilai k = 
105 /menit. 

Nanopartikel perak sebagai katalis menyebabkan for-
maldehida teroksidasi pada permukaannya sehingga 
terjadi adsorpsi oksidatif yang menurunkan formalde-
hida. Pengurangan formaldehida dapat dicapai lebih 
tinggi karena adanya reaksi oksidasi sebesar 50%. Se-
lanjutnya akan dilakukan penelitian scale up adsorpsi 
formaldehida dalam ruangan di dalam peralatan Air 
Conditioner.

Kata kunci: adsorpsi, oksidasi, formaldehida, karbon 
aktif, bambu petung

Mekanisme proses simultas adsopsi oksidatif formaldehida 
pada permukan karbon aktif Bambu Petung yang termodi-
fikasi nanopartikel perak

Ringkasan Eksekutif Peneliti



33Riset, Inovasi, Karya Unggulan Unnes Meraih Reputasi Membangun Negeri

“Saya selalu mendorong agar penelitian tidak 
hanya tersimpan dalam perpustakaan tetapi juga 
harus mempunyai luaran yang berguna kepada 
masyarakat”

Prof. Dr. Totok Sumaryanto F., M.Pd
Ketua LP2M UNNES
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SENARAI

HASIL PENGABDIAN
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IBM INDUSTRI KERTAS HANDMADE: PENINGKATAN KUANTITAS, 
KUALITAS DAN KONTINUITAS PRODUK HULU DAN HILIR

WIDOWATI
Tata Busana/ Teknik
Universitas Negeri Semarang
Widowati_unnes@gmail.com

AMIN RETNONINGSIH
Biologi/ FMIPA 
Universitas Negeri Semarang
aminretnoningsih2016@mail.unnes.ac.id

PROF. DR. SUCIHATININGSIH DIAN W, M.SI
Ekonomi/ Ekonomi
Universitas Negeri Semarang
dianwisika@yahoo.com

Permasalahan industri kecil kertas handmade ber-
sumber dari belum optimalnya kuantitas dan kualitas 
produk yang pada akhirnya berdampak pada konti-
nuitas. Produksi kertas ini dipengaruhi cuaca, keter-
batasan bahan dan teknik pembuatan kertas hand-
made yang pada akhirnya mempengaruhi kontinuitas 
produk. Konsumen kertas handmade yang umumnya 
pengrajin juga menghendaki kertas yang bervariasi 
dalam pembuatan produk berbahan kertas. 

Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kemampuan 
industri kecil untuk meningkatkan kuantitas dan kuali-
tas kertas handmade serta produk berbahan kertas 
handmade. 

Implementasi ipteks dalam pembuatan kertas hand-
made menghasilkan 6 varian kertas yang dibuat dari 
bahan baku tunggal maupun campuran dari men-
dong, rumput, limbah kertas dan debog pisang den-
gan pewarnaan sintetis maupun alami dan corak 
menggunakan berbagai bentuk daun. Pemanfaatan 
alat potong yang bervariasi dan tajam juga telah 
menghasilkan 6 jenis paper box berbahan kertas 
handmade, termasuk bentuk yang cukup sulit dibuat 
seperti bulat, oval atau bentuk jantung.  Pembuatan 
produk untuk jumlah tertentu telah dikuasai sehingga 
industri kecil mampu menerima pesanan dalam waktu 
relatif cepat sesuai kebutuhan konsumen.

Kata kunci: kertas handmade, industri kecil, kontinuitas

Ringkasan EksekutifPengabdi

Proses pembuatan kertas handmade dengan variasi metode 
cetakan motif

Kertas handmade dan produk berbahan baku 
kertas handmade
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IBM : POS INFORMASI HIV/AIDS DI KAWASAN BERISIKO 
DI KABUPATEN BATANG

MAHALUL AZAM
Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Universitas Negeri Semarang
mahalul.azam@mail.unnes.ac.id

SUGIHARTO
Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Universitas Negeri Semarang
giek.kribo@mail.unnes.ac.id

Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Batang terus mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Kasus terbanyak 
adalah dari kelompok Pekerja Seks Komersial (PSK). 
Pengetahuan WPS yang masih rendah terkait HIV/
AIDS merupakan indikasi penyebab lemahnya upaya-
upaya pencegahan penularan HIV/AIDS yang dilaku-
kan WPS maupun pelanggannya di kawasan berisiko 
(lokalisasi). Tidak tersedianya informasi yang kompre-
hensif dan berkelanjutan di lingkungan lokalisasi telah 
menyebabkan para WPS tidak mengetahui secara 
utuh informasi tentang penyebaran dan cara-cara 
pencegahan penyakit mematikan tersebut pada 
kelompok berisiko seperti mereka. 

Studi pendahuluan oleh Tim Pelaksana IbM di dua 
lokasi mitra yaitu lokalisasi Panundan dan lokalisasi 
Banyuputih Batang, diketahui bahwa 65,3% WPS masih 
memiliki pengetahuan yang kurang terkait IMS dan 
HIV/AIDS, di kedua lokasi mitra ini belum memiliki lay-
anan informasi HIV/AIDS yang komprehensif. Melihat 
fakta tersebut, maka sangat diperlukan pembentukan 
pos informasi HIV/AIDS di kawasan berisiko. 

Program Pos Informasi HIV/AIDS yang dilaksanakan 
meliputi pelatihan Kader Komunitas, program pendidi-
kan komunitas, dan program konseling IMS dan VCT. 
Perangkat media Pos Informasi HIV/AIDS yang digu-
nakan meliputi brosur, modul, poster, flipchart, video 
edukasi, dan SMS Gateway serta instrumen-instrumen 
evaluasi Pos Informasi HIV/AIDS di lokalisasi.

Hasil evaluasi akhir program menyatakan bahwa Pos 
Informasi HIV/AIDS di lokalisasi secara signifikan da-
pat meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan 
meningkatkan perilaku pengunaan kondom, pemerik-

saan (screening) IMS, serta praktik VCT pada WPS di 
lokalisasi.

Kata kunci: pos informasi, HIV/AIDS, WPS

Dokumentasi kegiatan

Ringkasan Eksekutif Pengabdi
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IBM PEMBUATAN PUPUK FERMENTASI AEROB
DARI KOTORAN TERNAK

Dr. NANIK WIJAYATI, M.Si.
Jurusan Kimia FMIPA
Universitas Negeri Semarang
Email: nanikanang@mail.unnes.ac.id

Dr. WARA DYAH PITA RENGGA, S.T. M.T
Jurusan Teknik Kimia  Fakultas Teknik
Universitas Negeri Semarang
Email : wdpitar@mail.unnes.ac.id

Limbah kotoran ternak telah mencemari lingkungan 
perumahan di daerah Kelurahan Nongkosawit Gu-
nungpati Kota Semarang dan sekitarnya. Permasala-
han ini mencuat ke masyarakat karena bau dari 
kotoran ternak tersebut sampai ke rumah warga. 
Masyarakat kelompok peternak mengalami kesulitan 
untuk membuang kotoran ayam atau sapi dari kan-
dang. Para peternak dihadapkan pada masyarakat 
yang marah akibat pencemaran lingkungan dari 
limbah kotoran yang selama puluhan tahun hanya 
dibuang tanpa pengolahan. 

Observasi awal di lapangan, tim tidak menemukan 
usaha dari para peternak untuk mengolah kotoran 
ayam atau sapi menjadi pupuk fermentasi yang da-
pat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Oleh 
karena itu limbah kotoran ayam atau sapi harus diolah 
dengan menambah bahan organik pelengkap agar 
dapat dimanfaatkan sebagai media tumbuh bakteri 
probiotik yang sangat bagus bagi tanah dan ternak. 

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pendidikan 
mengenai cara pengolahan limbah kotoran ternak 
menjadi media tumbuh bakteri probiotik dan meman-
faatkannya untuk membuat pupuk fermentasi aerob. 
Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah 
sosialisasi dampak kotoran ternak bagi kesehatan, 
potensi limbah kotoran ayam atau sapi,  memberikan 
ketrampilan membuat pupuk fermentasi dari kotoran 
ayam, dan membuat nutrisi ternak dengan menggu-
nakan media tumbuh bakteri probiotik. 

Kegiatan tersebut, dapat menghasilkan perubahan 
persepsi yang positif dan peningkatan pengetahuan 
warga peternak dalam menyikapi permasalahan 

limbah kotoran ternak. Di samping itu kedua belah 
pihak baik kelompok ternak ayam atau sapi mampu 
mengolah limbah yang merugikan menjadi produk 
bakteri probiotik ternak, dan pupuk fermentasi. Mel-
alui kegiatan ini maka sumber konflik masyarakat Ke-
lurahan Nongkosawit Gunungpati Semarang akan 
berkurang secara perlahan seiring sosialisasi hasil 
kegiatan kepada masyarakat luas dan bantuan 
pemerintah desa sebagai penanggung jawab ad-
ministrasi.

Kata kunci : kotoran ternak, pupuk fermetasi, bakteri 
probiotik.

Ringkasan EksekutifPengabdi

Kegiatan Sosialisasi
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IBM KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KELURAHAN KANDRI GUNUNGPATI SEMARANG

ADITYA MARIANTI
Biologi/FMIPA 
Universitas Negeri Semarang
aditya.marianti.am@mail.unnes.ac.id

LINA HERLINA
Biologi/FMIPA
Universitas Negeri Semarang
linaarsip@yahoo.co.id

WIWIT SETYOWATI
Teknik Arsitektur/FAKULTAS TEKNIK 
Universitas Negeri Semarang
wsetyowatiarch@gmail.com

Implikasi ditetapkannya kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati kota Semarang menjadi desa wisata adalah 
penyiapan komponen pendukungnya meliputi penyiapan sumber daya manusia dan sarana prasarananya. 
Dari sisi SDM kesiapan warga untuk mendukung kegiatan wisata di desa Kandri ditunjukkan dengan terbentukn-
ya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Pandanaran. Sedangkan dari sisi saran dan prasarana tantangan yang 
dihadapi desa wisata Kandri adalah belum terciptanya lingkungan yang merepresentasikan sebuah destinasi 
wisata.

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah dapat dilakukan dengan pengembangan Kawasan Rumah 
Pangan Lestari (KRPL) oleh Kelompok masyarakat setempat dalam hal ini kelompok Wanita Tani (KWT) Mandiri. 
Mengingat posisi Kandri sebagai desa wisata maka KRPL di desa wisata Kandri nantinya bukan hanya menjadi 
penyangga ketahanan pangan tetapi sekaligus dapat berfungsi sebagai  kawasan wisata edukatif khususnya 
agrowisata. KRPL ini akan semakin menarik minat wisatawan jika ditata dengan menggunakan ilmu arsitektur 
lansekap (pertamanan). Penataan ini juga akan memanfaatkan potensi lokal antara lain dengan mengguna-
kan limbah yang tidak dimanfaatkan lagi, sehingga tidak hanya estetis tetapi juga memiliki nilai tambah bagi 
konservasi lingkungan. Ibu-ibu anggota KWT Mandiri potensial ditingkatkan keterampilannya dalam budidaya 
sayuran sekaligus penataan lingkungan. Untuk mendukung wisata edukatif agrowisata ini diperlukan pemandu 
yang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan memandu wisata edukatif agrowisata. Untuk itu maka 
Pokdarwis Pandanaran yang selama ini telah berkiprah sebagai pemandu wisata, perlu ditingkatkan kompe-
tensinya agar dapat memandu wisata edukatif agrowisata sayuran. Peningkatan keterampilan ini mendapat-
kan dukungan dana dalam skim pengabdian Ipteks bagi Masyarakat (IbM)

IbM ini dilaksanakan dengan metode berbasis kelompok, komprehensif artinya kegiatan yang akan dilakukan 
menyentuh seluruh aspek mulai dari penyamaan konsep, kesadaran sosial dan penyiapan lingkungan wisata. 
Berbasis potensi lokal artinya peningkatan keterampilan melalui berbagai pelatihan dan pengembangan sikap 
dan perilaku wisata akan berbasis pada IPTEKS serta nilai-nilai dan budaya lokal. Selain itu juga dikembangkan 
jejaring dengan pihak-pihak terkait baik langsung maupun dengan memanfaatkan jaringan sosial media den-
gan membuat web untuk promosi wisata.

Hasil yang telah dicapai  adalah adanya destinasi wisata edukasi berbasis agrowisata sayuran organik di ka-
wasan desa wisata Kandri. Ibu-ibu khususnya anggota KWT Mandiri semakin terampil membudidayakan say-
uran organik dan menjadi lebih terampil menata lingkungan. Para pemandu wisata yang tergabung dalam 
Pokdarwis Pandanaran memiliki bekal pengetahuan tentang sayuran organik dan teknik budidayanya, yang 
dapat digunakan sebagai bekal dalam memandu wisatwan yang berkunjung ke  kebun sayuran organik. Untuk 
keperluan promosi maka telah dibuat web desa wsata Kandri. Seluruh kegiatan tersebut bermuara pada men-
ingkatnya kualitas wisata dan kunjungan wisatawan  ke Kandri.

Kata kunci: desa wisata Kandri, pemandu, agrowisata, lansekap, kebun sayuran

Ringkasan Eksekutif Pengabdi

Implementasi disain Taman Sayuran Organik
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IBM SEHAT MANDIRI YANG PRODUKTIF DI POSYANDU LANSIA 
KELURAHAN KRAPYAK KECAMATAN SEMARANG BARAT  DAN 

DI POSYANDU KELURAHAN JERAKAH KECAMATAN TUGU 
KOTA SEMARANG

ENDANG SRI HANANI 
PJKR/FIK 
Universitas Negeri Semarang
hananiendang@gmail.com

ANIROTUL QORIAH
PJKR/FIK 
Universitas Negeri Semarang
alamat email penulis 2

BAMBANG PRIYONO 
PJKR/FIK 
Universitas Negeri Semarang
alamat email penulis 3

Problem kesehatan yang dihadapi para lansia secara 
umum diantaranya adalah : (1) immobility (kurang 
gerak), (2) depresi, (3) kurang gizi, (4) gangguan tidur, 
(5) immune deficiency (daya tahan tubuh menurun). 
Mengingat peran dan fungsinya, maka para lansia ini 
perlu mendapatkan pencerahan, bimbingan, pelati-
han, penyuluhan tentang sehat mandiri yang produk-
tif. 

Tujuan dari Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini adalah 
memberdayakan para lansia agar mampu menolong 
dirinya sendiri dalam mengatasi masalah kesehatan-
nya, serta dapat menyumbangkan tenaga, pikiran, 
kemampuan dan ketrampilan untuk kepentingan ke-
luarga, lingkungan dan masyarakat. 

Metode yang digunakan untuk mewujudkan tujuan 
tersebut adalah  dengan memberikan suatu pendeka-
tan dengan penyuluhan dan sosialisasi kesehatan lan-
sia, pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, te-
kanan darah, penyuluhan gizi sehat bagi lansia, serta 
pelatihan senam lansia. 

Hasil luaran program pengabdian IbM yang tercapai 
yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan 
para kader posyandu lansia, buku saku kesehatan lan-
sia, artikel sehat mandiri yang produktif, bahagia dan 
sejahtera bagi para lansia.

Kata Kunci : Posyandu, Lansia, Sehat, Mandiri, Produk-
tif.

Ringkasan EksekutifPengabdi

Rangkaian kegiatan IbM sehat mandiri yang produktif 
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IBM OPTIMALISASI APLIKASI GOOGLE EARTH DALAM 
PEMBELAJARAN SEJARAH BERBASIS PENDEKATAN 
SAINTIFIK

BAIN
Jurusan Sejarah / Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
historiaunnes@gmail.com

TSABIT AZINAR AHMAD
Jurusan Sejarah / Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
azinarahmad@mail.unnes.ac.id.

ANDY SURYADI
Jurusan Sejarah / Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
andysuryadi@mail.unnes.ac.id.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah melakukan 
optimalisasi aplikasi Google Earth dalam pembelajaran 
sejarah. Secara khusus program ini ber-tujuan (1) Men-
gatasi terbatasnya jaringan internet un-tuk mengakses 
program Google Earth; (2) Meningkatkan pemahaman 
yang baik di kalangan guru sejarah dalam penerapan 
pendekatan sainfitik dengan pemanfaatan google 
earth dalam pembelajaran sejarah; (3) Mening-katkan 
keterampilan yang cakap di kalangan guru sejarah 
dalam pemanfaatan google earth untuk pembelajaran 
sejarah dengan pendekatan sainfitik.

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam men-
erapkan program ini, yakni: (1) Pengadaan alat un-tuk 
membantu memudahkan akses terhadap internet; (2) 
Pengembangan panduan optimalisasi Google Earth 
yang disesuaikan dengan pendekatan saintifik sebagai 
pegangan guru-guru sejarah; (3) Pelatihan dan pen-
dampingan bagi guru-guru sejarah dalam optimalisasi 
Google Earth yang disesuaikan dengan pendekatan 
saintifik untuk pengembangan laboratorium sejarah; 
(4) Pelatihan dan pendampingan desain peta tematik 
pen-inggalan sejarah berbasis Google Earth.

Kata kunci: google earth, pembelajaran saintifik, sejarah
Produk hasil pengabdian

Ringkasan Eksekutif Pengabdi
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PENERAPAN IPTEK PADA 
USAHA KECIL ROTI BAKAR

Muhammad Khumaedi
Teknik Mesin/FT 
Universitas Negeri Semarang
Muhammad_khumaedi@mail.unnes.
ac.id

Budiarso Eko
Teknik Mesin/FT 
Universitas Negeri Semarang
drbudiarso@gmail.com 

Rusiyanto
Teknik Mesin/FT 
Universitas Negeri Semarang
me_rusiyanto@yahoo.com

Target dari kegiatan pengabdian ini untuk usaha 
pembuatan roti bakar “Maju Terus Jaya” membantu 
membuatkan mesin penggiling adonan roti yang hasil 
rotinya berkualitas. Sedangkan untuk usaha penjualan 
roti bakar “Ivan” adalah mengunggah iklan di internet 
agar lebih dikenal masyarakat sekitar Sampangan Se-
marang dan membuatkan kemasan pembungkus roti 
bakar. 

Metode untuk menyelesaikan permasalahan menggu-
nakan berbagai cara yang saling mendukung antara 
satu dengan lainnya disesuaikan dengan langkah 
langkah kegiatan yang akan dilakukan. Adapun lang-
kah langkah metodenya sebagai berikut: penyuluhan, 
demonstrasi, pelatihan, pembuatan iklan dan pen-
dampingan. 

Hasil kegiatan ini untuk usaha roti bakar “Maju Terus 
Jaya” adalah terciptanya mesin penggiling adonan 
yang menghasilkan roti bakar berkualitas yang struktur 
bagian dalamnya lebih halus, kenyal, dan lembut. Se-
dangkan untuk usaha penjualan roti bakar “Ivan” telah 
berhasil dibuatkan iklan yang diunggah di internet dan 
pembuatan kemasan pembungkus roti bakar yang 
lebih menarik. Dampak dari hasil kegiatan yang dilaku-
kan adalah produksi roti yang dijual semakin mening-
kat, sehingga laba bersih usaha roti bakar “Maju Terus 
Jaya” dan penjualan roti bakar “Ivan” bertambah.

Kata kunci: usaha kecil, roti bakar, mesin penggiling, 
meningkatkan, kualitas

Ringkasan EksekutifPengabdi

Mesin Penggiling Adonan Roti Bakar (kiri) dan Kemasan 
Pembungkus Roti Bakar (kanan) Hasil Kegiatan
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PENERAPAN BIOGAS DI KECAMATAN MRANGGEN 
KABUPATEN DEMAK

SUDARMAN
Teknik Mesin / Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Semarang
drsudarman@yahoo.co.id

BASYIRUN
Teknik Mesin/ Fakultas Teknik 
UniversitasNegeri Semarang
irbasyirun@yahoo.com

Tujuan kegiatan Ipteks bagi Masyarakat (IbM) ini ada-
lah untuk menyelesaikan masalah Mitra di bidang pe-
ternakan. Terdapat dua Mitra yaitu kelompok peter-
nak “Sapi Waru” dan peternak puyuih “Waru Makmur” 
di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. 

Masalah yang ditangani yaitu tinja sapi dan puyuh 
yang mencemari lingkungan terutama baunya. Tm 
pelaksana dari dosen dan mahasdiswa . Dalam pelak-
sanaan ada beberapa metode yang saling men-
dukung. Antara lain: cerama untuk teori dan motivasi; 
demontrasi untuk materri praktik, praktik langsung dan 
pendampingan. 

Pembuatan digester dilakukan di lokasi. Pelatihan teori 
di rumah ketua kelompok dan praktik di lokasi peter-
nakan. Luaran yang dihasilkan: (1) Satu uni digester ka-
paistas 5300 liter untuk pembuatan biogas bahan baku 
tinja sapi; (2) Satu uni digester kapasitas 3300 liter untuk 
pembuatan biogas bahan baku tinja puyuh.; (3) Mitra 
terampil membuat digester dan biogas bahan baku 
tinja sapi dan puyuh; (4) Mitra terampil merawat dan 
mengoperasikan perangkat digeste pembuat biogas.

Kata kunci: biogas, bahan, tinja, sapi, puyuh

Digester 5300 liter

Digester 3300 liter Kompor menyala

Ringkasan Eksekutif Pengabdi
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IBM KELOMPOK USAHA LAS LISTRIK DENGAN TEKNIK DESAIN 
ORNAMEN TERALIS PAGAR BERBASIS KOMPUTER

AGUS SURYANTO
Teknik Elektro/FT
Universitas Negeri Semarang
agusku2@yahoo.com

NOOR HUDALLAH
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Di beberapa Kecamatan di Semarang banyak ditemui 
pelaku usaha di bidang Las Listrik (UKM) dan sejenis-
nya, meski jumlahnya cukup banyak dan menyebar 
namun potensi yang ada belum dikembangkan se-
cara maksimal. Dari pengamatan dilapangan potensi 
home industri skala kecil dan menengah di bidang Las 
Listrik di wilayah semarang belum banyak tersentuh 
oleh kemajuan teknologi desain dengan memanfaat-
kan IT (komputer) dan software aplikasi untuk memper-
kaya desain ornamennya.

Berdasarkan survey dan wawancara langsung di be-
berapa industri rumah tangga dibidang Las listrik yang 
tersebar diwilayah Semarang, bahwa permasalahan 
yang dihadapi dapat dikelompokkan menjadi  tiga 
aspek yaitu fasilitas peningkatan SDM ( sumber daya 
manusia) yaitu pengetahuan tentang peningkatan 
teknologi bidang desain ornamen pagar dan teralis, 
fasilitas peralatan, dan manajemen pengelolaan 
produksi dibidang Las liistrik dimana ketiga aspek terse-
but saling terkait.

Kegiatan ini  bertujuan menjawab permasalahan yang 
ada, yaitu pelatihan dan tutorial teknik desain orna-
men teralis dan pagar dengan teknologi komputer 
dan aplikasinya. Meningkatkan fasilitas pembuatan 
desain bordir berupa aplikasi software desain orna-
men teralis dan pagar dan  tool aplikasi softwarenya. 
Target luaran yang bisa dihasilkan dari kegiatan ini 
adalah : 1) Meyelenggarakan pelatihan dan tuto-
rial  tentang teknik desain ornamen las listrik dengan 
teknologi komputer, 2) Menghasilkan berbagai corak 
desain ornamen teralis dan pagar  berbatuan kom-
puter , 3) Pola model manajemen usaha bidang las 
listrik yang dikelola secara profesional yang mampu 

meningkatkan produk secara kualitas dan kuantitas, 
4) Meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi dan 
masyarakat  usaha di Semarang, 5) Dihasilkan artikel 
ilmiah dalam jurnal nasional dalam rangka publikasi 
hasil kegiatan.

Kata Kunci : Desain, Ornamen, Komputer
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IBM PERAJIN SAPU IJUK DI KOTA SEMARANG
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Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menyele-
saikan permasalahan yang dihadapi oleh Mitra IbM 
yang berusaha di bidang industri kreatif, dalam hal ini 
kerajinan sapu ijuk. Lokasi mitra IbM terletak di sentra 
industri kerajinan sapu di Kel. Wonolopo, Kecamatan 
Mijen Jawa tengah. 

Terdapat dua aspek permasalahan yang akan di-
tangani, yaitu aspek produksi dan aspek manajemen. 
Sebagai tim pelaksana kegiatan ini melibatkan dosen 
dan mahasiswa dengan bidang keahlian yang sesuai 
dengan kebutuhan lapangan. Dalam pelaksanaan 
dipakai beberapa metode yang saling mendukung, 
antara lain dengan ceramah/penyuluhan untuk ma-
teri yang bersifat teori dan motivasi, demonstrasi/
peragaan untuk menyampaikan materi praktek/keter-
ampilan, praktek langsung oleh mitra, dan pendamp-
ingan kegiatan. 

Hasil kegiatan ini antara lain adalah: 1) Dihasilkan satu 
unit  mesin gergaji circle, 2) Dihasilkan satu unit mesin 
dowel, 3) Kualitas dan desain sapu meningkat, 4) Dit-
erapkannya pembukuan usaha, 5) Adanya label dan 
promosi produk, 6) Pemasaran produk meningkat, 7)  
Aset dan omzet usaha meningkat.

Kata kunci: kerajinan, sapu ijuk,  Semarang

Praktik mengoperasikan mesin dowel
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IBM GURU-GURU BAHASA JAWA DI KOTA REMBANG UNTUK 
PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBAHASA JAWA SISWA 

DENGAN PEMANFAATAN METODE MIND MAPPING 
DALAM PEMBELAJARAN

ERMI DYAH KURNIA
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Universitas Negeri Semarang
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YUSRO EDY NUGROHO
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Telah dilakukan kegiatan program ipteks IbM  bagi 
masyarakat dari LP2M yang dilaksanakan oleh dosen 
dari Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS Unnes den-
gan kegiatan pembimbingan guru-guru Bahasa Jawa 
SMA/SMK/MA/SMK/MA di Kota Rembang. Kegiatan ini 
dilakukan untuk mengembangkan perangkat pemb-
elajaran yang menerapkan metode mind mapping 
dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa 
Jawa siswa. 

Target luaran utama pengabdian ini adalah diperoleh 
suatu model perangkat pembelajaran yang meman-
faatkan metode mind mapping untuk meningkatkan 
kemampuan berbahasa Jawa siswa. Metode yang 
digunakan adalah Lesson Study (LS) yang dilaksana-
kan selama tiga tahap kegiatan di mulai dari tahap 
perencanaan (plan), tahap pelaksanaan (do), dan ta-
hap refleksi (see). Pada tahap perencanaan, kegiatan 
utama yang dilakukan adalah melakukan workshop 
dengan materi mind mapping dan membimbing pe-
serta menyusun perangkat pembelajaran dalam ben-
tuk RPP, LKS dan kunci, materi ajar, lembar penilaian 
produk dan kunci, proses dan kunci, dan pengamatan 
berkarakter.  

Dalam tahap pelaksanaan peserta melakukan uji 
coba perangkat pembelajaran yang menerapkan 
metode mind mapping di dalam kelasnya, dan pada 
tahap refleksi (see) tim ipteks melakukan refleksi terha-
dap hasil observasi pelaksanaan perangkat pembela-
jaran yang dilakukan oleh guru model selama uji coba 
secara nyata di dalam kelas. Selanjutnya tim ipteks 
memberikan bimbingan kepada peserta untuk mem-
buat laporan hasil uji coba penerapan perangkat 
pembelajaran yang telah dibuat yang dipresentasikan 

di  depan tim ipteks dan peserta lainnya agar men-
dapatkan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Di-
rekomendasikan bahwa model pembelajaran mind 
mapping dapat digunakan dalam pembelajaran 
bahasa Jawa untuk meningkatkan keterampilan 
berbahasa Jawa siswa.

Kata kunci: mind mapping, pembelajaran, bahasa 
Jawa, keterampilan berbahasa

Ringkasan EksekutifPengabdi
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IBM KELOMPOK  USAHA OLAHAN TEPUNG JAGUNG 
DI KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH
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Hasil pertanian di Desa Ledok Kecamatan Sambong 
Kabupaten Blora, selain padi juga berupa jagung.  Ja-
gung dipasarkan sebagai komoditas pertanian dalam 
bentuk mentah, berupa biji kering pipilan. Biji jagung 
pipilan kering relatif tidak mudah rusak pada distribusi 
dan pemasaran, tetapi bila dijual dalam bentuk ola-
han setengah jadi atau siap konsumsi, dapat menin-
gkatkan harga jual dan nilai ekonomi produk. Guna 
meningkatkan pendapatan petani melalui peningka-
tan harga jual produk, maka diperlukan upaya pen-
angananan pascapanen hasil-hasil pertanian terse-
but. 

Dunia industry (UKM) di Desa Ledok Kecamatan Sam-
bong Kabupaten Blora yang memamfaatkan jagung 
sebagai bahan olahan menjadi tepung jagung yang 
diperoleh dengan melakukan proses pengeringan pati 
jagung dengan mengadalkan sinar matahari. Pada 
saat musim hujan akan terjadi panen raya tetapi akan 
terhambat proses pengering pengolahan jagung 
menjadi tepung jagung karena tidak ada panas.
 
Pada kegiatan yang dilakukan dalam program Ipteks 
bagi Masyarakat (IbM) ini adalah mendesain dan 
membuatkan alat pengeringan untuk olahan jagung 
menjadi tepung jagung pada UKM Egg Roll Jagung 
cap “Patra Sutera” dan UKM Kerupuk Jagung cap 
“Maju Sejahtera” di Desa Ledok Kecamatan Sambong  
Kabupaten Blora . 

Tujuan alat pengeringan ini adalah melakukan proses 
pengeringan dimusim kemarau maupun musim hujan. 
Alat pengeringan ini dibuat dengan kapasitas 20 – 30 
kg untuk dapat mengeringkan tepung jagung dalam 
waktu sehari. Alat pengeringan ini dapat mengguna-

kan sumber listrik maupun gas. Setelah penyerahan 
alat ke UKM maka  dilaksanakan pelatihan penggu-
naan alat, penyuluhan untuk meningkatkan man-
agemen pembuatan tepung jagung serta pengem-
bangan dan pengolahan tepung jagung menjadi 
aneka makanan olahan. 

Hasil yang diberikan dari kegitan IbM ini adalah da-
pat meningkatkan  ekonomi masyarakat tersebut 
dan penanganan hasil panen jagung dan produksi 
makanan olahan berbahan baku jagung menjadi 
tepung jagung di Desa Ledok Kecamatan Sambong 
Kabupaten Blora.

Kata Kunci : Pengeringan, Tepung, jagung

Alat Pengeringan tepung  jagung Penyerahan Alat Pengeringan tepung  jagung 
ke UKM
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47Riset, Inovasi, Karya Unggulan Unnes Meraih Reputasi Membangun Negeri

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR 
BERBASIS BATIK MANGROVE
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Mangrove merupakan tumbuhan khas yang terdapat 
di wilayah pesisir.  Motif batik mangrove sebagai tana-
man pesisir belum diekpos dengan optimal. Sementa-
ra itu lingkungan pesisir dengan flora dan faunanya 
mempunyai potensi yang luar biasa sebagai motif 
batik. Disamping sebagai motif, tumbuhan mangrove 
juga dapat digunakan sebagai pewarna batik alami 
yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Pe-
manfaatan mangrove sebagai pewarna alami ini dis-
amping memberikan nuansa warna alami dan motif 
yang indah, juga dapat mengurangi pencemaran 
lingkungan. 

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan berbasis 
kelompok, secara komprehensif dilakukan pendamp-

ingan pada seluruh aspek mulai dari menyediakan 
sarana dan prasarana, serta meningkatkan ber-

bagai keterampilan SDM melalui pelatihan. 
Untuk meningkatkan nilai jula batik mangrove 
yang dihasilkan, mitra binaan diberi pelati-
han membuat diversifikasi produk batik beru-
pa bros, dompet dan tas berbahan baku 
batik mangrove. 

Hasil kegiatan pengabdian ini dapat mem-
berikan motif dan corak batik mangrove yang 

lebih bervariasi. Disamping itu dihasilkan diversifi-
kasi produk batik mangrove menjadi bros, dompet 

dan tas yang mempunyai nilai jual lebih tinggi dari 
pada hanya lembaran kain. Mitra binaan mengikuti 
pameran untuk lebih mengenalkan hasil batik man-
grove kepada masyarakat dan dinas-dinas terkait. 

Kata Kunci : batik mangrove, mitra binaan, diversifikasi 
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IBM KELOMPOK PKK DALAM PENGOLAHAN 
HASIL PANEN JAGUNG 
DI KABUPATEN GROBOGAN PURWODADI
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Hasil panen jagung di Desa Kejawan Kecamatan 
Tegowanu Kabupaten Grobogan Purwodadi belum 
dapat memanfaatkan secara maksimal. Jagung hasil 
panen dalam bentuk pripilan kering dijual kepada 
tengkulak dengan harga relatif rendah. Masyarakat 
Desa Kejawan merupakan masyarakat yang belum 
produktif secara ekonomi. Pengetahuan masyarakat 
mengenai pengolahan jagung menjadi produk ma-
kanandan briket masih rendah. Jagung merupakan 
bahan makanan yang sangat potensi untuk diolah 
menjadi berbagai produk makanan. Masyarakat san-
gat membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan, 
untuk menjadi masyarakat produktif dan dapat me-
nambah pendapatan keluarga.  Melalui Kelompok 
PKK di Desa Kejawan, tim pengabdi Universitas Negeri 
Semarang memberikan pengetahuan dan ketrampi-
lan kepada masyarakat yaitu pengolahan jagung 
menjadi Kripik Tortila dan limbah bonggol jagung men-
jadi briket.

Tujuan spesifik dari kegiatan IbM ini adalah mitra mam-
pu melakukan pengolahan jagung menjadi produk 
makanan dan mampu mengolah limbah bonggol ja-
gung menjadi bahan bakar alternatif yaitu briket. Di-
harapkan kegiatan ini dapat meningkatkan nilai ekon-
omis dari jagung dan meningkatkan kesejahteraan 
kelompok PKK di desa Kejawan Kecamatan Tegowanu 
Kabupaten Grobogan.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat IbM 
ini bahwa mitra Kelompok PKK RT 01 dan RT04 Desa Ke-
jawan Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan 
dapat melakukan proses pengolahan hasil panen ja-
gung menjadi produk olahan makanan seperti Kripik 
tortilla, Egg roll dan corn cheese stick serta dapat 

mengolah limbah jagung menjadi bahan bakar al-
ternatif yaitu briket. Selain itu mitra juga dapat mel-
akukan pengemasan dan pemasaran produk. Hasil 
analisis ekonomi terhadap rasio nilai tambah produk 
adalah Kripik Tortila 78,14%, Stick jagung 63,96%, 
Egg Roll 94,56% dan Briket 74,36%. Jagung dengan 
diolah menjadi produk olahan makanan dan briket 
mempunyai ratio nilai tambah yang tinggi yaitu dia-
tas 40%. Sehingga dengan diolahnya hasil panen 
jagung menjadi produk makanan dan briket da-
pat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat Desa Kejawan Kecamatan Tegowanu 
Kabupaten Grobogan.

Kata kunci : jagung, produk makanan jagung, bong-
gol jagung, briket

produk makanan jagung (kiri) briket (kanan)
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IBM PEMBUATAN PAKAN FERMENTASI TERNAK 
BERBAHAN DASAR LIMBAH BIOETANOL
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Tim pengusul telah melakukan kegiatan pendahuluan 
pembuatan limbah bioetanol skala industri kecil menja-
di media tumbuh bakteri fermentor dan pakan fermen-
tasi ternak. Kegiatan tersebut telah dapat mengurangi 
perselisihan antara kelompok petani dan pengrajin 
ciu yang terjadi karena pencemaran lingkungan per-
sawahan oleh pembuangan limbah industri bioetanol 
ke saluran irigasi. Selain itu mitra pengabdi khususnya 
Kelompok Tani Trimulya yang terbentuk dari hasil peng-
abdian tim tahun 2015 lalu telah berhasil mengolah 
limbah bioetanol menjadi media pembiakan bakteri 
fermentor dan menggunakannya untuk membuat pa-
kan fermentasi untuk ternak secara mandiri. Produksi 
bakteri fermentor (probiotik) tersebut hingga sekarang 
masih terus dilakukan sehingga terjadi penumpukan 
produk di gudang mitra, meskipun kelompok tani mitra 
telah menggunakan sebagai starter pakan ternak fer-
mentasi di kelompoknya. Namun karena banyaknya 
produk yang dihasilkan, pemakaian di kelompok tani 
mitra belum dapat mengimbangi produksi bakteri pro-
biotik tersebut sehingga perlu dilakukan tindak lanjut 
pemasaran ke daerah lain yang potensi sebagai daer-
ah peternakan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian 
ini mencoba untuk memperkenalkan bakteri probio-
tik pakan ternak fermentasi di daerah lain. Kegiatan 
pengabdian ini bertujuan untuk memasarkan produk 
bakteri probiotik hasil pengolahan limbah bioetanol 
oleh mitra kelompok tani sebagai starter pakan ter-
nak fermentasi dan usaha meningkatkan pendapatan 
melalui penggemukan kambing di mitra kelompok pe-
ternak. 

Manfaat yang ingin diperoleh adalah menjaga keber-
langsungan produksi bakteri probiotik berbahan dasar 
limbah bioetanol untuk mengurangi pencemaran ling-
kungan dan meningkatkan harga jual kambing yang 
dimiliki mitra kelompok ternak melalui proses pengge-
mukan kambing menggunakan pakan ternak tersebut. 

Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan 
memfokuskan pada pelatihan pembuatan pakan 
fermentasi menggunakan bakteri probiotik yang di-
hasilkan mitra I. Selanjutnya pakan fermentasi terse-
but digunakan sebagai pakan utama kambing. 

Hasil dari kegiatan ini yang pertama adalah adanya 
peningkatan pendapatan mitra I melalui pemasaran 
hasil usaha pembuatan bakteri probiotik yang lebih 
luas karena secara ekonomi, bahan baku terbesar 
yakni limbah bioetanol dapat diperoleh secara cu-
ma-cuma sedangkan harga bakteri probiotik cukup 
menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, dapat 
meningkatkan pendapatan mitra II melalui usaha 
penggemukan domba menggunakan pakan ternak 
fermentasi. Dalam 4 bulan terdapat kenaikan berat 
badan kambing sebesar 6 kg pada kambing yang 
diberi pakan fermentasi, sedangkan kambing den-
gan pakan hijauan hanya mengalami kenaikan 4 
kg. Ketiga, dapat memanfaatkan 5 % dari 40 % lim-
bah bioetanol yang belum dikelola dan mengurangi 
sisa pakan ternak yang tidak termanfaatkan. Dalam 
setahun, mitra I berhasil menjual bakteri fermentasi 
ternak sebanyak 600L, lebih besar 50% dari tahun se-
belumnya.

Kata kunci : bakteri probiotik, pakan ternak fermen-
tasi, penggemukan kambing, limbah bioetanol
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PENGEMBANGAN DESA WISATA KANDRI MELALUI RINTISAN 
KAMPUNG PENDIDIKAN BERBASIS SENI BUDAYA
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Tujuan kegiatan pengabdian ini, yakni (1) mengem-
bangkan program desa wisata kandri melalui rintisan 
kampung pendidikan berbasis budaya untuk mening-
katkan citra Kelurahan Kandri sebagai destinasi wisata 
pendidikan dan budaya, (2) mengenalkan dan men-
ingkatkan peran serta masyarakat khususnya anak-
anak dan pemuda dalam program desa wisata kandri 
melalui pelatihan seni tari tradisional. Sasaran kegiatan 
pengabdian meliputi para stakeholder Desa Wisata 
Kelurahan Kandri khususnya anak-anak usia dini hing-
ga remaja. 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan keg-
iatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah 
penyuluhan, pelatihan dan fasilitasi pengembangan 
peralatan seni budaya yang merujuk pada tujuan 
pengabdian masyarakat dengan disertai tanya jawab 
dengan khalayak sasaran terkait rintisan kampung 
pendidikan, metode praktis dengan praktek pelatihan 
tari berbasis seni budaya lokal dengan sasaran anak 
usia dini hingga remaja. 

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarkat di 
Kelurahan Kandri semua tujuan yang diharapkan telah 
berhasil dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dari ting-
kat partisipasi stakeholder Desa Wisata Kandri yang 
mengikuti kegiatan dari awal penyusunan program 
hingga akhir. Berdasarkan koordinasi dengan para 
tokoh masyarakat disepakati kegiatan rintisan kam-
pung pendidikan melalui kegiatan pengenalan tari 
tradisional semarangan. Tari tradisional yang diperk-
enalkan dan dipelajari oleh para peserta tari, yakni Tari 
Gado-Gado Semarang. Program kegiatan pendidikan 
seni budaya di Kelurahan Kandri rutin dilakukan oleh 
khalayak sasaran. Rutinitas tersebut harus terus dilaku-

kan dengan meningkatkan kepedulian semua pihak 
guna meningkatkan citra Kelurahan Kandri sebagai 
destinasi wisata sekaligus berperan dalam melestari-
kan seni budaya lokal.

Kata kunci: Desa Wisata Kandri, Pendidikan, Tari Ga-
do-Gado

Kegiatan pendidikan dan latihan tari anak-anak Kandri ser-
ta kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengembangan 

rintisan kampung pendidikan di Desa Wisata Kandri
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PENGEMBANGAN PLATFORM 
MOBIL DESA
Single Platform Kendaraan Angkutan “Umum” Murah Pedesan 
adalah : satu rangkaian komponen utama / dasar kendaran roda 
4 yang terdiri dari chasis, suspensi dan powertrain, yang digunakan  
sebagai dasar kendaran berbiaya produksi rendah, untuk wilayah 
pedesaan.

Sejak 2012, Universitas Negeri Semarang 
(Unnes) menjalin kerja sama dengan Ke-
menterian Perindustrian (Kemperin) mer-
ancang mobil pedesaan. Mobil jenis ini 
dinilai perlu untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat desa yang jumlahnya may-
oritas di Indonesia.

Dosen Jurusan Teknik Mesin Unnes Widya 
Aryadi bertugas merancang desain mo-
bil tersebut. Dengan mesin yang disuplai 
PT Viar, selama hampir empat tahun 
Widya dan kawan-kawannya meran-
cang mobil tersebut.

Komponen yang digunakan memang 
diambil dari berbagai sumber. Widya 
berperan menjadi “koki” yang “meracik” 
berbagai komponen itu menjadi mobil 
yang sesuai kebutuhan. Ia sudah mele-
wati sejumlah tahap, antara lain pem-
buatan purwarupa (prototype) dan uji 
emisi. Mobil itu bahkan telah menjalani 
uji coba jalan sejauh 100.000 kilometer.

INOVATOR
Widya Aryadi
Teknik Mesin/FT
Universitas Negeri Semarang
widyaaryadi@mail.unnes.ac.id.

“Tugas kita di perguruan tinggi hanya 
merancang, sesuai spesifikasi yang 
diperlukan. Berapa besar mesin yang 
diperlukan, bagaimana suspensinya, 
dan lain-lain”
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SPESIFIKASI
Mobil memiliki mesin 970 cc dengan 
sistem pengabutan bahan bakar 
injeksi. Untuk rangka dan bodi, mobil 
menggunakan kontruksi sasis tangga 
agar lebih nyaman. Sasis ini dibuat di 
Tegal dan sisanya dikerjakan di Kota 
Semarang.

Suspensinya menggunakan 3 link 
dengan coil spring, rigid axel. Untuk 
kapasitas angkut karena ini mobil 
pikap, bisa mengangkut sekitar 900 kg 
beban.
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PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN 
MEDIA PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA SEKOLAH

INOVATOR

Isti Hidayah
Pend. Matematika/FMIPA
Universitas Negeri Semarang
isti.hidayah@mail.unnes.ac.id.

Margunani
Pend. Ekonomi/FE
Universitas Negeri Semarang
margunani@mail.unnes.ac.id

Sugiarto
Pend. Matematika/FMIPA
Universitas Negeri Semarang
sugiarto.math@mail.unnes.ac.id

Dwijanto
Pend. Matematika/FMIPA
Univrsita Negeri Semarang
dwijanto5@mail.unnes.ac.id

Riset Andalan Perguruan Tinggi (RAPID) dengan judul “Pengembangan dan 
Pemasaran Media Pembelajaran Matematika Sekolah” adalah salah satu pe-
nelitian kompetitif DRPM Kemenristekdikti ini merupakan riset multitahun untuk 
3 tahun sejak 2015 yang didanai DRPM dengan dana pendamping dari UNNES 
minimal 15% dan MITRA minimal 25% di luar in kind.

Hasil tahun pertama: desain 48 jenis Alat Peraga 
manipulative (APM) yang meliputi APM bangun 
datar (kode Gd), APM bangun ruang (kode 
Gr), APM aritmetika (kode Ar), dan APM aljabar 
(kode Alj); Model Proses Produksi dilengkapi den-
gan peralatan.mesin pendukung produksi APM 
sebagai diversifikasi produk mitra; prototype 
APM yang telah divalidasi ahli (akademisi, prak-
tisi, dan pengambil kebijakan); Pilot project dan 
Business plan produk APM. 

Hasil tahun kedua: telah teruji keefektifan peng-
gunaan APM dalam implementasi pendekatan 
saintifik dalam beberapa model pembelajaran 
matematika di SD-SMP di kota Semarang, Blora, 
dan Temanggung; Model Pemasaran dengan 
konsep bauran pemasaran (marketing mix) 7P 
(Product, Price, Place, Promotion, People, Physi-
cal evidence, Process). 

Luaran yang telah dihasilkan/dilakukan: publika-
si jurnal internasional, pemakalah dalam perte-
muan Ilmiah nasional maupun internasional (pro-
ceding), keynote speaker dalam pertemuan 
Ilmiah nasional, Teknologi Tepat Guna (produk), 

Model dan Desain, Buku Ajar ber-ISBN, Ting-
kat Kesiapan Teknologi (6).

Rencana Tahun ketiga: komersialisasi 
produk APM dan penelitian untuk meng-
etahui bagaimana pengguna menerima 
dan menggunakan produk APM sebagai 
teknologi yang diterapkan dalam industri 
mitra dengan menerapkan konsep Tech-
nology Acceptence Model (TAM).
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“Pada saat itu (tahun 2015 dan 2016) judul ini 
merupakan satu-satunya judul RAPID bidang 
pendidikan disntara judul yang didanai DRPM”

Aktivitas Mitra : Produksi APM dan Pem-
bangunan Ruang Display

Produksi media alat peraga matematika (APM oleh 
mitra di tahun kedua ini dilakukan dengan mem-
perhatikan hasil refleksi terhadap validasi ahli di ta-
hun pertama dan hasil ujicoba empiris yang telah 
dilakukan. Berikut adalah beberapa gambar hasil 
produksi APM bangun ruang mengacu pada hasil 
penelitian tahun pertama

Berikut   adalah   gambar   produk   APM   yang   dipersiapkan   untuk   pelaksanaan   uji-
coba pembelajaran berdasar refleksi hasil ujicoba pada kelas sebelumnya. Produk APM 
ini dipersiapkan untuk APM individual, melengkapi APM tahun pertama yang dirancang 
untuk pembelajaran klasikal.

Pembangunan ruang display produk RAPID di lokasi mitra merupakan kelanjutan dari 
bangunan   yang  mulai  didirikan  pada  pelaksanaan   tahun  pertama.  Pembangunan   
yang dimaksud  pada  tahun  kedua  adalah  finishing  bangunan  dan  melengkapi  
perabot  yang diperlukan.
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BUMBU RACIK HERBAL SIAP SAJI

DUKUN MASAK 
INOVATOR

Sucihatiningsih DWP
Ekonomi Pembangunan/FE
Universitas Negeri Semarang
dianwisika@yahoo.com

Etty Soesilowati, M.Si
Ekonomi Pebangunan/FE
Universitas Negeri Semarang
Ettysoesilowati@yahoo.com

Produk Bumbu Racik Herbal Siap Saji 
Dukun Masak menguatkan cita rasa 
masakan yang kaya dengan rempah-
rempah herbal dan memiliki manfaat 
untuk kesehatan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran ten-
tang healty life style, konsumsi produk pertanian 
pangan dan hortikultura juga mengalami pen-
ingkatan. Ditjen Hortikultura mengungkapkan 
bahwa target produksi hortikultura di Indonesia 
sebanyak 18.671.100 ton untuk buah, 11.591.900 
ton sayur dan 454.200 ton untuk komoditas bio-
farma. 

Kondisi tersebut tentu saja membukapeluang 
bisnis yang besar bagi komoditas hortikultura. 
Faktor peningkatan jumlah penduduk ber-
banding lurus dengan permintaan kebutuhan 
pangan. Berdasarkan tingkat pertumbuhan 
penduduk dan pendapatan, berpengaruh ter-

hadap trend diversifikasi dan preferensi pangan 
masyarakat, perubahan harga, serta areal la-
han garapan yang tersedia. 

Program ini bertujuan merangkai secara sinergi 
konsep penguatan pangan lokal yang imple-
mentatif melalui pendayagunaan tanaman 
pangan dan hortikultura (buah, sayur, dan bio-
farma) menjadi sebuah produk dengan kreasi 
atau inovasi seperti bumbu racik herbal siap saji. 
Program ini mencoba mengembangkan sinergi 
antara peran universitas sebagai pusat peneli-

tian dan dunia usaha. Sehingga diharapakan 
produk bumbu racik herbal siap saji dapat 
menjadi salah satu income generating untuk 
perguruan tinggi.
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SPESIFIKASI
Dukun Masak, Bumbu Masakan Herbal Alami 
Indonesia, dibuat dari bahan-bahan alami dan 
segar asli Indonesia untuk memberikan kemu-
dahan bagi siapapun pecinta kuliner di seluruh 
wilayah Indonesia. Bahan-bahan Dukun Ma-
sak dipilih secara cermat, diolah dan dikemas 
untuk memberikan kepuasan bagi cita rasa 
olahan kuliner Indonesia yang telah diujicoba 
untuk mendapatkan racikan resep bumbu 
yang berkualitas, segar dan alami, tidak meng-
gunakan bahan pengawet, bahan pewarna 
maupun bebas penyedap rasa agar cita rasa 
masakan yang diolah dengan bumbu Dukun 
Masak sesuai dengan cita rasa pecinta kuliner 
Indonesia. 

Herbal alami Indonesia yang digunakan sep-
erti pekak, habatusaudah, kapulaga, adas, 
tempayang, akar angin dan lain-lainnya sudah 
dikenal oleh masyarakat Indonesia memiliki kha-
siat dan manfaat bagi kesehatan tubuh selain 
menguatkan cita rasa masakan. Terdapat em-
pat varian rasa bumbu racik herbal, yakni rasa 
gule, rendang, soto dan kari. Harga Jual produk  
harga jual per sachet kemasan 10 gr bumbu ce-
pat saji berkisar Rp 5000-6000/sachet.  Dalam 1 
Dos packing bumbu berisi 20 sachet

KEUNGGULAN PRODUK
Keunggulan produk yang terdiri atas proses pem-
buatan produk, peralatan yang dipergunakan, 
standar pengujian dan standar kualitas produk 
serta standar penyimpanan produk. Dukun Ma-
sak, bumbu masakan herbal alami Indonesia 
diolah secara hygienis yang telah memenuhi 
standar proses menurut CPMB (Cara Produksi 
Makanan yang Baik) yang telah ditetapkan oleh 
Badan POM maupun Departemen Kesehatan. 
Dukun Masak, bumbu masakan herbal alami In-
donesia diolah dengan peralatan modern dan 
diproses dengan cepat dan aman agar dapat 
diperoleh kualitas yang mampu tetap memper-
tahankan kesegaran alami bahan-bahan asli 
Indonesia untuk tetap menjaga cita rasa masa-
kan.  

Dukun Masak, bumbu masakan herbal alami 
Indonesia dibebashamakan (sterilisasi) agar 
produk tetap memiliki khasiat alami bagi kese-
hatan tubuh dan kualitas produk tetap terjaga 
kualitasnya. Dukun Masak dikemas dengan ke-
masan yang kedap udara dengan berbagai 
kemasan yang telah disesuaikan sesuai dengan 
kebutuhan konsumsi sehari-hari. Kombinasi ba-
han herbal alami Indonesia yang tidak hanya 
berfungsi meningkatkan cita rasa namun juga 

memeberikan khasiat bagi kesehatan yang tel-
ah digunakan sejak nenek moyang bangsa In-
donesia. Dukun Masak, bumbu raik herbal juga 
telah memiliki beberpaa persyaratan legal yang 
menjamin mutu higienis dan kualitas produk.

Produk Bumbu Racik Herbal “Dukun 
Masak” telah mengantongi be-
berapa sertifikat standarisasi proses 
produksi.
• Sertifikat standar CPMB (Cara 

Produksi Makanan yang Baik) 
dari Dinas Kesehatan melalui ijin 
PIRT

• Sertifikat Halal dari MUI Registra-
si Nomor 15200018471215 tang-
gal 21 Desember 2015

• Sertifikat standar GS1 Indonesia, 
Standar GS1 merupakan struktur 
penomoran global yang meng-
gunakan barcode atau RFID 
untuk mengidentifikasi produk, 
jasa, lokasi, dokumendan asset 
dan lain-lain. Registrasi Com-
pany Prefix No: 899 721084; 
Global Location Number: 
8997210847001, berlaku sejak 25 
November 2015 hingga Novem-
ber 2018.
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Menristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. mengunjungi stan Bumbu Racik Herbal di 
ajang Pameran Indonesia Innovations And Innovators Expo (I3E) 2016 di Grand Metropolitan 

Mall Bekasi

Satu kemasan box berisi 20 kemasan sachet

Kemasan produk Bumbu Racik Herbal Siap Saji terdiri atas jenis kemasan sachet 
alumunium, Botol PET, dan Standing Pouch Plastik. Dengan empat varian rasa, 
meliputi rasa rendang, soto, gule, dan kari. Setiap varian rasa menggunakan 
rempah-rempah asli Indonesia. 
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DEGRASEPT 25EC 
PENGURAI LIMBAH DAN BIO REAKTIVAS MIKROBIA BERBASIS TEKNOLOGI 
ENHANCED BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL (EBPR)

INOVATOR
Eka Yuli Astuti
Pend. Bahasa & Sastra Jawa/FBS
Universitas Negeri Semarang
ekayulia@mail.unnes.ac.id

Andin Vita Amalia
Pend. IPA/FMIPA
andinvita@mail.unnes.ac.id

Etty Soesilowati, M.Si
Ekonomi Pebangunan/FE
Universitas Negeri Semarang
Ettysoesilowati@yahoo.com

DEGRASEPT 25 ec melalui proses fermentasi 
selama 60 hari dengan proses mixing oksi-
gen dengan bahan baku cair yang diproses 
dengan teknologi reserve osmose yang men-
jamin tidak ada patogen dalam bahan baku 
awal. 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang menen-
tukan derajat kesehatan  masyarakat. Septic Tank / WC 
merupakan tempat penampungan bahan-bahan pa-
dat kotoran manusia (tinja) akan cepat penuh bila di 
dalamnya tidak terjadi proses penguraian oleh bakteri 
pengurai. Jumlah bakteri pengurai dalam septic tank 
pada umumnya sangat kurang dibandingkan dengan 

kecepatan penumpukannya, sehingga perlu 
ditambahkan bakteri pengurai dari luar. Jarak 
septic tank yang berdekatan dengan sumber air 
minum dapat menyebabkan berbagai penyakit 
seperti: Disentri, Kholera, Typus. Dengan penam-
bahan mikroba (bakteri) probiotik, maka bakteri 
pathogen (bakteri merugikan) penyebab disentri 
(Shigela Shigae, Eschericia coli, Entamoeba His-
tolitica), Kholera (Vibrio Cholerae, Coliform Lain) 
dan Typus (Salmonella Typhosa) dapat dikenda-
likan / dihilangkan.
 
Penurunan kadar fosfat septic tank/ WC da-
pat dilakukan melalui mekanisme  Enhanced 
Biological Phosphorus Removal (EBPR), melibat-

kan organisme pengakumulasi 
polifosfat (Polyphosphate Ac-
cumulating Organisms/ PAO). 
PAO akan mengkonsumsi fosfor 
untuk pembentukan komponen 
selulernya dan mengakumulasi 
sejumlah besar polifosfat dalam 
selnya. Mikroba yang berper-
anan dalam pelarutan fospat 
adalah bakteri, jamur dan ak-
tinomisetes. Dari golongan bak-
teri antara lain: Bacillus firmus, B. 
subtilis, B. cereus, B. licheniformis, 
B. polymixa, B. megatherium, 
Arthrobacter, Pseudomonas, 
Achromobacter, Flavobacteri-
um, Micrococus dan Mycobac-
terium. Pseudomonas merupa-
kan salah satu genus dari Famili 
Pseudomonadaceae.
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SPESIFIKASI

DEGRASEPT 25 ec merupakan bioactivator septik tank yang men-
gandung mikroba selulolitik, lignolitik, proteolitik, lipolitik, pelarur 
fosfat, nitrifikasi. Produk dapat menghancuran organisme pato-
gen yang dalam beberapa hal tidak mampu hidup dalam pros-
es dekomposisi, atau diserang oleh banyak jasad renik di dalam 
massa yang tengah mengalami dekomposisi. Penurunan kadar 
fosfat dapat dilakukan melalui mekanisme Enhanced Biological 
Phosphorus Removal (EBPR), yang melibatkan organisme pen-
gakumulasi polifosfat (Polyphosphate Accumulating Organisms/ 
PAO). PAO akan mengkonsumsi fosfor untuk pembentukan kom-
ponen selulernya dan mengakumulasi sejumlah besar polifosfat 
dalam selnya. Salah satu strategi untuk meningkatkan proses 
pengolahan limbah cair adalah dengan strategi augmentasi, 
namun strategi ini juga sering tidak efektif, karena adanya kega-
galan penurunan kadar fosfat akibat kompetisi antara mikrobia 
yang ditambahkan dengan mikrobia yang ada dalam instalasi 
pengolahan limbah.
 
Kemasan produk berupa cairan/ liquid terdiri dari ukuran 500 ml, 
1000 ml, 5000 ml dan 20 liter, diproduksi dalam 2 varian aroma 
yakni aroma strawberry dan aroma lemon.

Standarisasi Produk Teknologi produk DE-
GRASEPT mengacu pada Permenkes RI No-
mor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Per-
bekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 
berdasarkan adalah alat, bahan, atau cam-
puran bahan untuk pemeliharaan dan pera-
watan kesehatan untuk manusia, pengen-
dali kutu hewan peliharaan, rumah tangga 
dan tempat-tempat umum.
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KEUNGGULAN PRODUK
Manfaat dan keunggulan penerapan teknologi  
Enhanced   biological   phosphorus  removal  
(EBPR) antara lain :
1. Teknologi sederhana dapat diterapkan un-

tuk usaha kecil.
2. Merupakan inokulasi bakteri aktif stain ung-

gul yang mengurai fosfat
3. Dapat tumbuh pada siklus lumpur aktif 

pada kondisi aerob dan anaerob. 
4. Mikrobia spesifik pada presipitasi fosfat 
5. Aktivitas mikrobia menyebabkan  pH  turun, 

yang melarutkan  komponen fosfat. 
6. Aktivitas mikrobia mendorong adanya bio-

film pada proses denitrifikasi
7. Aktivitas mikrobia meningkatan   konsentrasi   

fosfat   yang dihasilkan dari pelepasan fos-
for dari polifosfat pada kondisi anaerobik. 

8. Aktivitas mikrobia menstimulasi energi dari 
hidrolisis polifosfat dan pelepasan uptake 
asam lemak rantai pendek.   

9. Aktivitas mikrobia pada   kondisi   aerob,   
mengakumulasi   polifosfat  (Polyphosphate 
Accumulating Organisms/ PAO) mengem-
balikan simpanan polifosfat melalui uptake/
pengambilan fosfat dari limbah cair. 

10. Aktivitas mikrobia mengakumulasi sejumlah 
besar polifosfat dalam selnya, sehingga fos-
for dalam organisme ini berkisar 5-7% dari 
biomassa sel. 

11. Aktivitas mikrobia mengkonsumsi kom-
ponen karbon sederhana sebagai sumber 
energi tanpa keberadaan aksepor electron 
eksternal seperti nitrat atau oksigen.

12. Aktivitas mikrobia dapat mengasilkan ener-
gi dari polifosfat internal atau glikogen yang 
tersimpan di dalam selnya.
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BANDENG PRESTO 
BERGIZI TINGGI DENGAN TEKNOLOGI LTHPC
(LOW TEMPERATURE HIGH PRESSURE COOKER)

INOVATOR
Sunyoto
Pend. Teknik Mesin/FT
Universitas Negeri Semarang
sunyoto@mail.unnes.ac.id

Danang Dwi Saputra
Pend. Teknik Mesin/FT
Universitas Negeri Semarang
sunyoto@mail.unnes.ac.id

Kriswanto
Pend. Teknik Mesin/FT
Universitas Negeri Semarang
kriswanto@mail.unnes.ac.id

LTHPC adalah nama alat yang digu-
nakan untuk memasak bahan pangan 
dengan tekanan tinggi sehingga 
menjadi lunak. Dengan kapasitas be-
sar mampu mengefisiensikan proses 
produksi.  Fungsi lain, mampu men-
jaga kandungan gizi bahan pangan 
tetap terjaga.

Walaupun nilai gizi bandeng tinggi namun apa-
bila dimasak dengan cara yang tidak tepat 
maka sebagian besar gizi akan yang dikand-

ungnya akan rusak. Cara umum yang dilakukan 
UKM bandeng presto selama ini adalah den-
gan memasak pada suhu dan  tekanan  tinggi.  

Padahal  suhu/panas  dalam  pengolahan  
pangan  mempunyai korelasi  yang  tinggi  ter-
hadap  kerusakan  gizi.  Artinya  semakin  tinggi  
panas  yang diterima maka nilai gizi semakin 
rusak. 

Cara umum pemasakan dengan suhu sedang 
(di bawah 100°C) dapat merusak 40% mineral 
dan vitamin, 35% gula, dan 20% protein (Estiasih 
dik, 2009: 28) apalagi dengan suhu tinggi.

Untuk mengatasi kelemahan cara membuat 
bandeng presto tersebut, telah ada inovasi 
alat yang disebut LTHPC (Low Temperature 
High Pressure Cooker) yang merupakan produk 
inovasi teknologi pada program CPPBT tahun 
2016 dari Universitas negeri Semarang. Dengan 
alat ini alat ini mampu melunakkan bandeng 
namun dengan suhu yang relatif rendah seh-
ingga nilai gizi bandeng tetap tinggi.
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SPESIFIKASI

ALAT PRESTO LTHPC 

Tinggi   : 110 Cm 
Diameter : 60 Cm 
Bahan Panci : Stainless Steel  (SS 304) 
Tebal Panci : 3 mm 
Kapasitas : 60-90 Kg Bandeng Segar 
Jumlah Rak : 12-14 Rak 
Bahan bakar : LPG
Lama masak : ± 2 jam
Konsumsi LPG : ± 1,5 kg/proses

Alat LTHPC ini dilengkapi dengan kontrol 
suhu yang bertujuan untuk mengatur tinggi-
rendahnya suhu pemanasan yang berkore-
lasi dengan konsumsi bahan bakar. Kontrol 
suhu (Temperature Controller) dihubungkan 
dengan katup pengatur aliran gas, berfungsi 
mengatur nyala api, dimana jika suhu yang 

dikehendaki tercapai maka nyala api kom-
por akan mengecil secara otomatis (tidak 
sampai mati). Sebaliknya apabila suhunya 
turun di bawah yang dikehendaki, maka 
nyala api kompor akan membesar secara 
otomatis dan suhu akan naik kembali. Den-
gan sistem ini akan memudahkan opera-
tor/pemasak dan konsumsi bahan bakar 
akan lebih terkontrol/lebih hemat.

BANDENG PRESTO LTHPC

Produk ini terbukti mempunyai beberapa 
kelebihan dibandingan produk bandeng 
presto lain. Bandeng presto yang dimasak 
dengan LTHPC terbukti mempunyai kadar pro-
tein tertinggi (24,98%) dibandingkan dengan 
bandeng presto yang dimasak dengan alat 
lain, yaitu 10,79% dan 17,88% (Hasil pengujian 
di Laboratorium Kimia FMIPA Unnes, tgl. 14 No-
vember 2016). 

Selain kandungan protein yang tinggi, juga 
memiliki kandungan omega-3 tinggi sehingga 
berperan penting dalam kesehatan, pertum-
buhan dan kecerdasan.
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KANDUNGAN GIZI BANDENG 
PRESTO LTHPC

Kandungan gizi bandeng pres-
to LTHPC: 
protein  : 24,9800%, 
lemak  : 9,5294%, 
karbohidrat  : 0,3476%, 
kalsium  : 34,6400%, 
air   : 59,9700%, dan 
abu   : 5,1730%

KEUNGGULAN
Selain  unggul  dalam  kandungan  gizi  dan  
tekstur  yang  alami,  bandeng  presto LTHPC 
harganya lebih  murah dibandingkan produk  
sejenis di pusat  oleh-oleh Semarang  di  Jl.  
Pandanaran.  Untuk  kemasan  vacuum  1  kg  
bandeng  presto LTHPC dijual dengan harga 
Rp 80.000,-. Sementara produk bandeng di 
toko oleh- oleh berkisar antara Rp 100.000,- s.d. 
120.000,-/kg.

Bandeng presto LTHPC dikemas dalam dos 
dengan ukuran 0,5 kg berisi 2 ekor bandeng 
dan kemasan 1 kg dengan isi 4 ekor bandeng. 
Dalam setiap kemasan dos dilengkapi dengan 
sambal yang dikemas dalam plastik.

MITRA 

Salah satu mitra kegiatan adalah usaha 
bandeng presto dengan merk “Bandeng 
Mobile” yang dimiliki oleh Sdr. Phaksi Nir-
wana, beralamat di Jl. Candi Penataran 
V No. 25, Kel. Bambankerep, Kecamatan 
Ngaliyan, Semarang. Permasalahan utama 
UKM mitra  utamanya aspek produksi yang 
membutuhkan alat pemasak yang lebih 
modern.

Dalam kegiatan ini telah diberikan bantu-
an satu unit alat pembuat bandeng presto 
LTHPC (Low Temperature High Pressure 
Cooker) kapasitas produksi minimal 30 kg 
sekali masak dengan  lama waktu pema-
sakan 90 menit. Melalui kegiatan ini mitra 
UKM telah berhasil meningkatkan kapasitas 
produksi, kualitas dan  pemasaran produk.
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SIPAKTANI, 
DEKATKAN PETANI DENGAN INFORMASI

INOVATOR
Sucihatiningsih DWP
Ekonomi Pembangunan/FE
Universitas Negeri Semarang
dianwisika@yahoo.com

Etty Soesilowati, M.Si
Ekonomi Pebangunan/FE
Universitas Negeri Semarang
Ettysoesilowati@yahoo.com

SIPAKTANI (Sistem Informasi Produk 
dan Komoditas Pertanian) adalah se-
buah sistem informasi  yang kompre-
hensif produk dan komoditas berikut 
informasi terkait bidang pertanian dari 
departemen permangku kepentingan 
pertanian sehingga dapat disajikan 
data dasar komoditas pertanian cepat 
saji untuk petani, pedagang, publik, 
akademisi, penyuluh, dan dinas pe-
mangku kepentingan pertanian mela-
lui SMS, WAP dan Website.

Salah satu permasalahan utama yang diha-

dapi petani kita dewasa ini adalah rendahnya 
akses informasi. Jika ditelisik lebih lanjut, sektor 
pertanian sejatinya mengarah ke struktur pasar 
persaingan sempurna. Sedangkan salah satu 
ciri pasar persaingan sempurna ialah informasi 
yang sempurna baik itu oleh produsen maupun 
konsumen.

Lantas mengapa petani kita begitu kesulitan 
mengakses informasi? Tak hanya informasi 
mengenai subsistem hilir seperti pasar pemasa-
ran. Petani kita berhadapan pula dengan per-
masalahan di subsistem hulu usahatani. 

Muculah gagasan untuk membuat situs online 
berbasis informasi pertanian yang lengkap. 
Dasar berfikirnya cukup sederhana. Harus ada 
sesuatu yang menjadi jembatan informasi. Pili-

han yang paling mungkin menurut pendapat 
saya adalah aplikasi IT. Kami membuat pro-
gram aplikasi informasi pertanian komprehensif 
yang dapat diakses melalui internet, WAP dan 
bahkan sms.

Dengan adanya sistem informasi bebasis on-
line ini diharapkan akan terjadi koordinasi antar 
institusi antar pemangku kepentingan untuk 
merespon fenomena lapangan. Kemudian 
akan ter up date nya pelayanan harga dan 
jenis komoditas pertanian yang tersedia. Infor-
masi pertanian juga akan lebih banyak karena 
diwadahi. Harapannya kartel tengkulak akan 
dapat terhapus karena sudah ada bursa harga 
komoditas yang dapat diakses konsumen. Se-
hingga nilai jual komoditas pertanian menjadi 
lebih baik di tingkat petani.
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KONSEP SIPAKTANI
Data dasar pertanian dari berbagai sumber 
dan departemen di kompilasikan dan di in-
tegrasikan dalam satu database dan secara 
sistem informasi dapat diakses oleh semua 
kalangan lewat fasilitas SMS, WAP, dan Web-
site.

Tahap yang sedang di kembangkan
• Layanan newsletter 
• SMS gateway
• Otomatisasi data dari web departemen 

pemangku kepentingan ke database 
sipaktani

Kekurangan
Data baru di adopsi dari 3 kabupaten, yakni 
Grobogan, Semarang, dan Klaten
Ketersediaan data riil harga pasar komoditas 
yang masih sulit didapatkan

Komparasi web sejenis
• http://infoharga.bappebti.go.id/
• http://hargajateng.org

KEUNGGULAN
• Komprehensif
• Fitur lengkap dalam satu website
• Aksesibilitas tinggi
• Rekonfirmasi data terkini dari departe-

men, bisa di dicek langsung dalam satu 
halaman web

FASILITAS
• Info komoditas (produk, harga, lokasi)
• Peta produksi  komoditas
• Saprodi
• Bursa lelang
• Tanya Jawab teknik dengan ahli/peny-

uluh terkait bidang pertanian
• Update isi web pemangku kepentingan 

pertanian terkini
• SMS Gateway

Dukungan yang diperlukan
• Komitmen support dari dinas pe-

mangku kepentingan pertanian un-
tuk sharing dan mendedikasikan dan 
merawat data yang diperlukan sipa-
ktani.com

• Goodwill dari government untuk im-
plementasi sipaktani lebih luas, khu-
susnya di jawa tengah
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MENDONGKRAK POTENSI 
PANGAN LOKAL DI ERA GLOBAL
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Nana Kariada Tri Martuti
Biologi/FMIPA
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Salah satu potensi lokal yang banyak terdapat di Kota Semarang adalah 
produk pertanian umbi-umbian. Persebaran produksi pertanian umbi ter-
besar terdapat di Kecamatan Gunungpati. Produk ubi kayu di Kecamatan 
Gunungpati selama ini belum memiliki added value karena para petani 
langsung menjual ubi kayu tanpa melalui pengolahan. Salah satu alternastif 
diversifikasi produk umbi, yakni dengan diolah menjadi tepung umbi. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menin-
gkatkan kapasitas produksi pengrajin tepung 
umbi dan UMKM olahan makanan di Sema-
rang. Keterlibatan dua mitra yang berbeda 
jenis usaha tersebut guna mewujudkan rantai 
produksi dari hulu hingga hilir. Sehingga di-
harapakan peningkatan kapasitas produksi 
pada kedua mitra tersebut di atas. UMKM yang 
terlibat meliputi, UMKM “Rejeki Berkah” yang 
memproduksi tepung umbi-umbian dan UMKM 
Enake yang memproduksi aneka olahan ma-
kanan.

Permasalahan utama dalam proses produksi 
tepung umbi adalah pada tahap penger-
ingan. Pada tahap ini seringkali industry ke-
cil mengalami hambatan karena proses pen-
geringan menggunakan teknik konvensional 
yang tergantung dengan kondisi cuaca dan 
iklim. Padahal proses pengeringan menjadi 
aspek utama dalam keberhasilan pembua-
tan tepung dan menjamin mutu serta kualitas 
produk. Efisiensi proses produksi pembuatan 
tepung umbi mempengaruhi pemasaran 
produk. Lama waktu pengeringan hingga ba-
han baku siap digiling membutuhkan waktu 
selama 3-4 hari dalam kondisi normal dengan 
sinar matahari yang cukup.

Margunani
Pendidikan Ekonomi/FE
Universitas Negeri Semarang
margunani@mail.unnes.ac.id

Danang Dwi Saputra
Teknik Mesin/FT
Universitas Negeri Semarang
danangd.saputro@gmail.com

Rosidah
Teknologi Jasa Produksi/FT
Universitas Negeri Semarang
rosidah.unnes@yahoo.co.i
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Foto bersama dengan tim Evaluator dari IPTEKDA LIPI

SPESIFIKASI

Alat pengering chips umbi terbuat dari rangka 
besi dengan ukuran panjang x lebar x tinggi = 
100 x 80 x 180 cm. Alat pengering dibentuk den-
gan susunan rak yang mampu memuat 10 rak 
dengan jarak tiap rak 15 cm. Kotak penjemu-
ran ini mampu memuat potongan umbi (bahan 
baku tepung) hingga 30 kg, sesuai dengan uku-
ran umbi. Selama ini, proses pengeringan umbi 
membutuhkan waktu hingga 4 hari dengan 
kondisi cuaca normal dan sinar matahari yang 
cukup. Dengan menggunakan alat pengering 
ini maka industry dapat mengefisiensikan waktu 
pengering menjadi 1 hari. Proses pengeringan 
yang dilakukan dalam ruang tertutup diharap-
kan dapat meningkatkan higienitas produk ka-
rena bahan baku tepung umbi tidak terpapar 
langsung dengan udara luar. Sehingga mikroba 
pembusuk yang selama ini merugikan industry 
karena merusak tepung dapat diminimalisir per-
tumbuhannya.

PEMASARAN ANEKA 
TEPUNG UMBI

Untuk meningkatkan pemasaran produk mitra 
binaan difasilitasi label dan kemasan. Sinergi 
dengan program Pemkot Semarang dalam 
mengembangkan UKM dan potensi lokal diban-
gun juga Tugu Griya Ketalaku. Dalam 
hal ini tugu promosi Griya Ketelaku 
lebih ditekankan sebagai media 
promosi atau pemasaran. Harapan 
pembangunan tugu tersebut di atas 
untuk menjalin komunikasi informal 
dengan konsumen, sehingga da-
pat mengenalkan produk tepung 
umbi serta mempengaruhi persepsi 
calon pembeli. Pembangunan 
tugu griya ketelaku sinergi dengan 
program Kota Semarang untuk 
menjadikan daerah Plalangan se-
bagai “Kampung Ketela”.

Dimensi ukuran tugu promosi 
Griya Ketelaku memiliki tinggi 
250 cm, lebar 20 cm, panjang 
90 cm. Bagian bawah tersusun 
atas pasangan batu alam yang 
menggambarkan kesan alami “natural”. 
Sementara bagian atas terbentuk dari plat besi 
holo dengan desain gambar pohon ketela. 
Penggunaan cutting besi holo menampilkan ke-
san elegan, sementara gambar desain singkong 
untuk menguatkan produk-produk umbi ber-

basis kearifan lokal. Di dalam besi holo juga 
dipasang lampu LED sehingga ketika malam 
Tugu Griya Ketelaku menyala.
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HILIRISASI PRODUK TEPUNG UMBI

Sinergi dengan program Pemerintah Jawa 
Tengah dalam meningkatkan Pola Pangan 
Harapan (PPH) Umbi-umbian. KIAT LP2M Unnes 
dan IPTEKDA LIPI melakukan inovasi Diversifikasi 
tepung umbi menjadi aneka olahan makanan 
kecil.

Mitra “Enake” merupakan UMKM kuliner yang 
mempergunakan bahan baku non gandum 
namun memiliki keterbatasan dalam pengola-
han tepung umbi menjadi aneka macam ola-
han makanan, alamat mitra di Jl. Mahoni No. 65 
Sampangan Semarang.

Peningkatan produksi olahan makanan ber-
bahan baku tepung umbi melalai serangkaian 
pelatihan dan fasilitasi pembuatan modul, cara 
pengolahan, labelling, kemasan, dan pemasa-
ran.

Terdapat 19 jenis kudapan berbahan baku 
tepung umbi yang berhasil dikembangkan 
melalui program ini, meliputi:

1. Kue Bulan SAbit Keju
2. Kue Semprit Coklat
3. Kue Nastar
4. Cookies Mocaf Jahe
5. Onde-onde Ketawa
6. Bolu gulung
7. Cake Marmer
8. Cake Ubi Kismis
9. Recolin Cake Cassava
10. Brownies Ubi Jalar
11.  Cake Ubi Ungu Lapis Keju
12. Kue Martabak Manis
13. Kue Lumpur
14. Soes Cassva Vla Vanila
15. Kue Kukus Ubi Ungu
16. Bolu Mocaf Suiker
17. Klappertatr
18. Pie Apple UBi
19. Talam Ubi Ungu
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CERITA 

DARI DESA
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
DESA MUNDINGAN
Desa Eduwisata

Munding adalah sebuah desa di kecamatan 
Bergas, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. 

Wilayahnya terdiri dari 3 dusun, yaitu:

• Gemawang,
• Munding atau Krajan, dan
• Cemanggal.

Pendiri Desa Munding adalah Syekh Ghozali dan istrinya 
Siti Maesaroh. Makam beliau kini berada di puncak bukit 
Prawoto Sari (Makam Prawoto Sari), yg juga dijadikan 
sebagai tempat pemakaman umum di Desa Munding. 

Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai 
petani, buruh pabrik dan pedagang. Hasil pertaniannya 
berupa bawang, daun bawang, padi, jagung, cabe ser-
ta beberapa buah - buahan. Topografi Munding berupa 
perbukitan dengan Cemanggal merupakan dusun di 
Munding yang paling tinggi letak geografisnya.

Berdasarkan potensi wilyah Mundingan, TIm 
KKN UNNES  fokus pada pengembangan 
Munding sebagai Desa Eduwisata.

Landscape Desa Munding, Kecamatan Bergas, 
Kabupaten Semarang
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CURUG TIRTA WENING

Seperti nama “Tirta Wening” yang berarti “Bening dan 
Tenang”, air terjun satu ini memiliki suasana yang tenang 
dan asri. Air dari Curug Tirta Wening ini bersumber dari 
Umbul Sidomukti yang terletak tak jauh dari Dusun Ce-
manggal. Curug ini berada di sela antara dua bukit 
kembar yaitu Bukit Cemanggal. Curug dengan keting-
gian sekitar 10 meter ini memang sudah lama ditemukan 
namun belum tersentuh oleh khalayak umum sehingga 
masih asli dan alami.

CURUG TIRTA WATI

Curug Tirta Wati merupakan salah satu potensi wisata 
alam yang dimiliki oleh Desa Munding, Kecamatan Ber-
gas, Kabupaten Semarang. Tirta sendiri berarti air dan 
Wati memiliki arti gawat atau berbahaya. Penduduk di 
dusun Cemanggal dan sekitarnya percaya bahwa di air 
terjun ini dijaga oleh makhluk halus atau jin yang dapat 
membahayakan manusia. 

Curug atau air terjun ini terletak di Dusun Cemanggal 
bagian utara, sekitar 1 kilometer dari balaidesa Mund-
ing. Dari jalan utama desa, perjalanan harus dilanjutkan 
dengan  berjalan kaki sejauh 300 meter memasuki hu-
tan. Curug ini memiliki tinggi 10 meter dengan debit air 
yang cukup tinggi karena langsung berasal dari sumber 
mata air di Gunung Ungaran. Air yang mengalir di cu-
rug ini masih sangat bersih dan menyegarkan. Ditambah 
dengan keasrian hutan yang belum banyak dijamah 
manusia membuat suasana curug menjadi sangat me-
nenangkan dan menyejukkan.
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MAKAM KYAI SYARIF

Makam yang terletak di Dusun Cemanggal Desa Mund-
ing ini merupakan makam seorang Leluhur yang men-
jadi cikal bakal Desa. Makam ini digunakan pada saat 
memperingati kematian warganya dengan membaca-
kan doa-doa. Warga percaya dengan membacakan 
doa-doa di Makam maka warga yang didoakan akan 
dituntun oleh Kyai Syarif menuju surga. Sepanjang per-
jalanan menuju makam pengunjung akan melewati 
pematang sawah onclang yang menyegarkan, karena 
lokasi makam memang berada ditengah-tengah sawah 
warga Cemanggal Lor. Dimakam kita akan merasakan 
suasana religi yang dilengkapi dengan indahnya pe-
mandangan sawah onclang.

MAKAM SYECH GOZALI

Wisata Religi yang dimiliki oleh Dusun Krajan Desa Mund-
ing adalah  Makam Syech Gozali dengan istrinya Siti 
Maesarah. Masyarakat setempat juga menyebut den-
gan nama Mbah Prawoto dan Sarinah. Beliau diper-
caya menjadi salah satu penemu atau pembuka Desa 
Munding, khususnya Dusun Cemanggal. Makam terse-
but terletak di dusun Krajan sekitar 500 m dari balai desa 
Munding. Pemugaran terakhir telah dilaksanakan pada 
tahun 1997. 

Sejak saat itu makam tersebut menjadi tempat tujuan 
wisata religi bagi para peziarah. Mayoritas peziarah just-
ru berasal dari luar kota terutama kota Demak. Hal terse-
but terjadi karena peziarah mempercayai bahwa Syech 
Gozali memiliki ikatan kekerabatan dengan Sunan Kali-
jaga Demak dan Kesultanan Mataram.
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BUKIT KEMBAR CEMANGGAL

Bukit kembar merupakan salah satu potensi wisata yang 
terdapat di Dusun Cemanggal. Letak bukit ini berdeka-
tan dengan MI Ma’arif NU Munding. Bukit ini tersusun dari 
banyak terasering. Warga Dusun Cemanggal menanam 
onclang di tempat ini. 

Tempat ini sangat sesuai bagi pecinta wisata alam. Pe-
mandangan pedesaan yang cantik dan tenang dapat 
diamati dari tempat ini. Suasana pedesaan yang sejuk 
dapat dirasakan disini.

ONCLANG

Sepanjang perjalanan menuju Dusun Cemanggal da-
pat dilihat banyak ladang yang ditanami sayuran. Hal 
itu menjadi potensi yang ada di Dusun Cemanggal ka-
rena banyak masyarakat di Dusun Cemanggal bermata 
pencaharian sebagai petani. 

Mayoritas masyarakat memanfaatkan ladang untuk 
menanam onclang, serta sawi dan bayam sebagai 
tanaman selingan. Biasanya para petani menjual hasil 
panen secara langsung kepada pengepul untuk selan-
jutnya dijual ke pasar-pasar di Semarang dan sekitarnya.
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
DESA WADAS
Beras Jagung Raja Wadas

PROGRAM UTAMA KKN UNNES di Desa Wadas adalah mendiversifikasi Produk Jagung menjadi beras jagung.

Selain jagung, area bercocok tanam juga ditanami tembakau, 
tebu dan palawija juga dapat ditemui di Desa Wadas. Oleh kare-
na itu, tidak heran jika petani/pekebun menjadi mata pencaha-
rian utama penduduk. Ragam tanaman unggulan yang banyak 
ditanam oleh petani meliputi padi, jagung dan tembakau.

PROFIL DESA

Wadas berjarak 5 km dari pusat Kecamatan Kandangan dan 12 km 
dari pusat Kabupaten Temanggung dengan batas desa:

• Utara : Desa Kandangan
• Timur : Desa Tepusen
• Selatan : Desa Kedungumpul
• Barat  : Desa Caruban 

Sebagai desa yang secara geografis mempunyai luas wilayah desa 
457, 1 Ha dan wilayah lahan sawah seluas 253,08 Ha, Wadas terba-
gi menjadi 12 dusun yang terdiri atas Gunung Kalong, Wonobodro, 
Nggroboh, Tegalsari, Semawen, Samen, Wadas Wetan, Wadas Ku-
lon, Pacelukan, Ngelo, Jengkeling dan Karangsari. Terletak pada 
ketinggian tanah rata-rata 640 meter di atas permukaan laut, Desa 
Wadas mempunyai rata-rata jumlah hari hujan 64 hari, curah hujan 
sebanyak 22 mm/th dan kisaran suhu udara 300 C. 

Perekonomian Desa Wadas secara umum didominasi oleh sektor 
pertanian yang masih menggunakan sistem pertanian tradisional. 
Hal itu dikarenakan Desa Wadas merupakan desa dengan luas 
lahan lebih dari 50% dari luas keseluruhan desa.  Selain memiliki 
banyak area persawahan, Wadas juga memiliki area perkebunan 
jagung yang cukup luas. 
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Jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat yang memi-
liki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Jagung juga kaya 
akan serat dan sejumlah zat gizi lainnya seperti vitamin B, dan C, 
karoten, magnesium, fosfor, omega 6, dan lemak tak jenuh yang 
dapat membantu menurunkan kolesterol. 

Meskipun berdasarkan data penelitian kandungan gizi, jagung 
mampu menjadi alternatif, akan tetapi karena budaya pen-
duduk kita terbiasa dengan nasi, maka untuk memanfaatkan 
jagung sebagai nasi masih rendah. 

Oleh karena itu Wadas juga mengembangkan sektor perekonim-
ian alternatif dengan inovasi  beras Jagung “Raja Wadas”  berba-
han dasar jagung 100%. Dikarenakan warna dan bentuknya yang 
sangat mirip dengan beras padi, Beras jagung Raja Wadasmemiliki 
keunggulan :
• bahan jagung murni tanpa campuran bahan kimia, 
• pewarna & pengawet
• Kadar gula rendah, cocok utk penderita diabetes dan diet
• Bentuk seperti beras padi sehingga ketika matang seperti nasi
• Kenyang lebih tahan lama
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
DESA BANDUNGAN
Pengembangan Wisata Budaya

Bila kita mendengar wisata Bandungan 
Kabupaten Semarang pastinya kita akan 
disuguhkan dengan Wisata Alamnya 
yang memukau. 

Kecamatan Bandungan terletak di lereng pegunun-
gan Ungaran dan saat ini terkenal dengan wisata 
Candi Gedong Songo dan Umbul Sidomukti den-
gan alamnya yang indah dan sejuk setiap harinya 
di kunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancane-
gara. Selain wisata Alam untuk menyonkong/men-
dukung wisatadi bandungan juga terdapat kegia-
tan kesenian diantaranya Kesenian Drumblek  dan 
kesenian Sanggar tari.

Sumber: http://berwisata.info/wp-content/uploads/2014/04/gedung-songo-semarang.jpg
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Sumber: http://berwisata.info/wp-content/uploads/2014/04/gedung-songo-semarang.jpg

KESENIAN MUSIK DRUMBLEK

Drumblek merupakan kesenian musik yang menempatkan 
alat drum band (drum/kaleng bekas) sebagai alat musiknya 
yang dipadukan dengan tong yang dikemas menjadi suatu 
kesenian tradisional. Di Desa Mlilir di Kecamatan Bandungan 
ada salah satu kelompok drumblek yang diberi nama “DAT 
Jurang Belik” yang terbentuk pada tahun 2014 dengan jum-
lah personil 35 orang. Drumblek ini sudah tampil diberbagai 
event di Kota Semarang yang ada di PRPP Jawa Tengah dan 
juga pernah menjadi terbaik ke 2 dilomba kesenian yang lak-
sanakan di kota Salatiga. Drumblek ini sudah menjadi icon di 
Desa Mlilir untuk keseniannya.
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TARI REOG SARI UTOMO JUNGGUL

Reog Sari Utomo Junggul ini berada Dusun Junggul, Kelu-
rahan Bandungan, Kecamatan Bandungan merupakan 
sanggar tari yang masih melestarikan kesenian tradisional. 
Sanggar ini juga sudah mengajarkan kepada anak-anak ke-
cil diumur 3-5 tahun untuk memelajari tarian tradisional yang 
mulai sudah ditinggalkan. Sanggar ini sudah lama terbentuk 
dan sudah dikenal di Kecamatan Bandungan khususnya. 
Selain keindahan alamnya yang dimiliki seperti wisata Um-
bul Sidomukti dan Candi Gedong Songo, Bandungan juga 
memiliki wisata budayanya yang masih terus dilestarikan oleh 
Pemerintah Daerah sehingga menjadi salah satu objek wisa-
ta paling diminati oleh wisatawan yang berkunjung di kabu-
paten Semarang. 
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
DESA BANDARHARJO
Desa Hidroponik

Desa Banjarejo berada di wilayah kecamatan 
Boja Kabupaten Kendal. berbatasan dengan 
desa Polaman di sebelah utara, desa Leban 
di sebelah barat, desa Jetis di sebelah timur, 
dan desa Branjang di sebelah selatan. 

Di desa Banjarejo terdiri dari 4 dusun yaitu Siberi, Krajan, 
Segunung, dan Rejowinangun yang terdiri dari 4 RW dan 
22 RT. Secara lebih spesifik, kelompok kami bertugas didu-
sun Segunung RW 01. 

Jumlah penduduk di desa Banjarejo hingga saat ini men-
capai 2926  jiwa dan 879 KK (Data kependudukan bulan 
April 2015). Mata pencaharian penduduk yang mayoritas 
sebagai petani (410 jiwa) dan PNS (43 jiwa) ini memung-
kinkan penduduk bisa melakukan kegiatan sampingan 
yang dapat menunjang ekonomi, karena mayoritas 
pendapatan penduduk di desa Banjarejo sangat minim, 
mereka hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan 
primer saja akan tetapi untuk kebutuhan penunjang 
yang lain mereka belum bisa mencukupi.

Pertanian yang digunakan di desa Banjarejo adalah 
sistem pertanian konvensional dimana warga masih men-

cangkul, membajak, dan 
menggunakan pestisida. 
Padahal ini sangat merusak 
unsur-unsur penting dalam 
tanah itu sendiri. 

Sedangkan, pertanian 
tersebut dalam waktu 
musiman dan tidak setiap 
bulan dapat dipanen 
hasilnya. Melihat kondisi 
ini, Tim Pelaksana LP2M 
Unnes bekerjasama dengan PLN 
Distribusi Jawa Tengah dan DIY dan masyarakat 
mengembangkan pertanian dengan pola modern farm 
dengan Green House melalui program pemberdayaan 
Masyarakat dalam bentuk Bina  Lingkungan PLN Distribusi 
Jawa Tengah dan DIY melalui Bank Hidroponik Sejahtera 
Desa Banijarejo, Kec. Boja, Kab. Kendal  yang direalisasi-
kan tahun 2015 melalui KKN Alternatif tahap 2A periode 
bulan September - Oktober 2015 dan 2B periode Nopem-
ber – Desember 2015 dilanjutkan KKN Alternatif tahap 2A 
periode bulan September - Oktober 2016 dan 2B periode 
Nopember – Desember 2016.
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Desa Banjarejo memiliki beberapa potensi yang 
dapat dikembangkan, karena  memiliki banyak 
sawah yang luas namun belum tentu memiliki 
sawah, usaha budidaya lele yang sangat me-
limpah. Selain itu kegiatan masyarakat RW I Desa 
Banjarejo telah mempunyai pondasi ekonomi yang 
cukup kuat. 

Hal ini dapat terlihat dari aktifitas warga 
masyarakatnya yang beraktivitas di segala bidang 
ekonomi seperti: pertanian, perdagangan, dan 
lain-lain. Namun mereka menggunakan alat-alat 
dan sistem tradisional.

Oleh karena itu KKN Alternatif memiliki ide 
bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan 
dilingkungan rumah dengan menggunakan pola 
Green House hidroponik.  KKN Alternatif tahap 2A 
periode September-Oktober 2015 dan 2B peri-
ode Nopember – Desember 2015 dilanjutkan KKN 
Alternatif tahap 2A periode bulan September - 
Oktober 2016 dan 2B periode Nopember – Desem-
ber 2016, dikhususkan untuk masyarakat  dengan 
program “Pemberdayaan Masyarakat dengan 
Pemanfaatan Pekarangan melalui Teknik Hidrponik 
Vertikultur berbasis Green House di Desa Banjarejo 
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”. 

Program ini diharapkan mampu memberikan 
konstribusi terhadap masyarakat. Perencanaan 
dan pelaksanaan program kerja KKN Alternatif ini 
merupakan bentuk pengabdian civitas akademik 
dosen dan  mahasiswa kepada masyarakat se-
lama 45 hari. Program yang dilaksanakan meliputi: 
Pendampingan Hidroponik, Pengemasan Produk 
dan Pemasaran.
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Hidroponik merupakan metode tanam 
modern tanpa menggunakan tanah 
melainkan menggunakan rockwool dan 
sekam bakar. Tanaman ditanam dipipa 
atau menggunakan barang-barang bekas 
sebagai wadah tanamnya. Tanaman yang 
ditanam dalam metode hidroponik ini 
antara lain Selada, caisim, pakchoy dan 
juga kangkung.

Diharapakan nantinya warga banyak yang 
bercocok tanam menggunakan hidroponik 
yang nantinya sayurannya dijual di super-
market dengan kemasan standar layak jual. 
Program lanjutan ini bertujuan untuk mem-
berikan pengetahuan kepada masyarakat 
dengan metode baru yaitu Bank Hidroponik 
berbasis Green House yang hasil produksin-
ya perlu dikelola melalui pelatihan penge-
masan produk hidroponik dan pola jejaring 
pemasaran dan peluang usaha dari produk 
bank hidroponik tersebut kepada ibu-ibu 
PKK dan Karang taruna di desa Banjarejo.
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Ibu-ibu PKK dan Karang taruna  di desa 
Banjarejo tidak hanya diberikan wawasan 
pengetahuan secara teori tentang kand-
ungan gizi maupun yang lainnya di dalam 
sayuran yang di tanam menggunakan 
sistem hidroponik. Tetapi, ibu-ibu PKK dan 
Karangtaruna  juga dilatih dan ikut serta 
dalam proses pengemasan, dan pemasa-
ran bank hidroponik pasca pemanenan 
sayuran yang di tanam di Bank Hidroponik. 

Untuk mengembangkan kreativitas ibu-ibu 
PKK dan Karangtaruna tersebut dapat men-
ingkatkan kegemaran masyarakat meng-
konsumsi sayuran hidroponik, maka tim 
pelaksana mengadakan kegiatan “Pusat 
Griya Kreativitas” dimana diadakan pusat 
kegiatan yang diikuti perwakilan ibu-ibu PKK 
dan karang taruna diperkenankan mengo-
lah hasil sayuran dari Bank Hidroponik sesuai 
kreativitas dan inovasi ibu-ibu PKK dan 
karang taruna Desa Banjarejo.
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Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
DESA TAHUNAN
Desa Ukir

Desa Tahunan merupakan salah satu 
desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten 
Jepara, Tahunan berbatasan dengan 
desa Senenan di sebelah utara, desa 
Krapyak di sebelah barat, desa Pekalon-
gan di sebelah timur, dan desa Langon 
dan Sukodono di sebelah selatan.

Desa Tahunan menjadi sentra ukir terbesar di 
Kabupaten Jepara,itu ditunjukkan oleh banyaknya 
pengrajin dan pengusaha ukir dari mulai yang kecil 
sampai pengusaha besar. Selain itu, Desa Tahu-
nan juga terdapat kawasan perdagangan yang 
terletak di sepanjang Jl. Sukarno-Hatta- Arah yang 
merupakan jalan utama ke kota Jepara.

Masyarakat desa Tahunan sebagian besar mata 
pencahariannya adalah sebagai pengrajin ukir 
dan meubel, dan sebagian lagi ada yang berpro-
fesi sebagai petani, pedagang, Pegawai negeri 
sipil dan lain sebagainya. Masyarakat desa Tahu-
nan sejak dulu terkenal dengan ketrampilan dalam 
bidang mengukir,itu disebabkan karena generasi 
muda sudah mengenal atau sudah bisa mengukir 
sejak kecil. 
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Strategi Kegiatan KKN PPM

Masyarakat desa Tahunan sebagian besar mata 
pencahariannya adalah sebagai pengrajin ukir 
dan meubel, dan sebagian lagi ada yang berpro-
fesi sebagai petani, pedagang, Pegawai negeri 
sipil dan lain sebagainya. Masyarakat desa Tahu-
nan sejak dulu terkenal dengan ketrampilan dalam 
bidang mengukir,itu disebabkan karena generasi 
muda sudah mengenal atau sudah bisa mengukir 
sejak kecil. 

Dengan kemampuan masyarakat Desa Tahunan 
yang sudah dari kecil belajar bagaimana mengukir 
kemampuan masyarakat Desa Tahunan Jepara su-
dah tidaak di ragukan lagi. Melalui kegiatan KKN 
PPM UNNES, masyarakat Desa Tahunan diberikan 
ide-ide baru dalam menunjang keahlian mereka. 
Mahasiswa diharapkan mampu dalam memberi-
kan gagasan untuk meningkatkan kwalitas produk 
masyarakat di Desa Tahunan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah observasi 
lapangan dengan terjun langsung di Desa Tahunan 
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Langkah 
selanjutnya adalah pengumpulan data-data yang 
ada di wilayah Desa Tahunan dengan potensi 
yang dapat dikembangkan. berikutnya melakukan 
pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan-
kegiatan yang dapat menunjang potensi yang 
ada di wilayah Desa Tahunan
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PELUANG DAN TANTANGAN

Desa tahunan menjadi tujuan bagi masyarakat/pengusaha 
yang mencari meubel atau ukiran yang terbuat dari bahan 
kayu. Dengan banyaknya ukiran yang diciptakan oleh 
masyarakat desa Tahunan maka perlu juga untuk di daft-
arkan ke Direktoran Kekayaan Intelektual untuk melindungi 
karya Masyarakat Desa Tahunan supaya tidak ditiru oleh 
pihak lain.

KEARIFAN LOKAL

Cara Masyarakat Desa Tahunan untuk tetap menjaga keari-
fan Lokal adalah dengan mengajarkan anak-anak mengukir 
sejak kecil. Cara inilah yang dilakukan masyarakat Desa Ta-
hunan untuk menjaga Budaya mereka dengan menurunkan 
bakat yang dimiliki oleh orang tua kepada anak-anaknya.
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Kondisi Desa Tahunan sesudah pro-
gram sudah mengalami peningkatan, 
pemasaran meubel yang dulunya 
harus datang langsung ke tempatnya 
langsung sekarang sudah dapat 
dilakukan dengan media online, hal 
ini sangay efektif karena sudah tidak 
perlu lagi ke tempat langsung bisa 
pesan melalui online. 

Pembelinya pun bukan masyarakat 
lokal lagi melainkan sudah sampai 
ke mancanegara. Tak hanya itu 
sekarang anak-anak selain diajarkan 
untuk bisa ukir mereka juga sudah 
menempuh pendidikan formal yang 
lebih baik.
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KKN Malaysia

IKRAM Junior 2016, program ini bertujuan untuk melahir-
kan anak-anak yang bermanfaat untuk agama, keluarga 
dan masyarakat.
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KEMITRAAN &
BINA LINGKUNGAN
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KAWASAN EKONOMI MASYARAKAT

EDUWISATA DAN 
SILVOAGROFISHERY
KELURAHAN KANDRI

Pengembangan kawasan eduwisata dan silvoagrofishery di Kelurahan Kandri merupakan program 
kerjasama antara SME & SR Part. JBT PT. Pertamina, Universitas Negeri Semarang, dan Pemerintah Kota 
Semarang. Kawasan tersebut berada  di atas lahan milik pemerintah Kota Semarang dengan luas 
sekitar 20.000 m2.

Kelurahan Kandri merupakan salah satu Desa Wisata di Kota 

Semarang yang menawarkan suasana kehidupan di pede-

saan. Potensi kearifan lokal yang terus terjaga dan sumber 

daya alam berupa lahan pertanian, perikanan, sumber 

mata air serta aktivitas masyarakat merupakan komoditas 

utama kegiatan wisata di Kelurahan Kandri. Berdasarkan 

potensi dan kebutuhan masyarakat maka model pember-

dayaan di Kelurahan Kandri adalah melalui pengemban-

gan kawasan eduwisata yang diintegrasikan dengan keg-

iatan silvoagrofishery berbasis komunitas.
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Pengembangan kawasan eduwisata Kelura-

han Kandri terbagi menjadi 3 (tiga) zona, antar 

zona dihubungkan dengan jalan interpretasi 

yang dapat memudahkan pengunjung ketika 

melakukan field trip di dalam kawasan. 

Zona A 

Pusat pengembangan infrastruktur 

penunjang kegiatan dan fasilitas umum 

seperti toilet, area parkir, gapura, Omah 

Pinter petani dan pasar ikan.

Zona B

Pusat pengembangan area budidaya 

ikan air tawar dan tanaman buah den-

gan sistem tumpangsari.

Zona C

Pusat pengembangan area pertanian 

dan peternakan. 
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Revitalisasi Sendang Jambu dan 
Mushola untuk meningkatkan 
daya tarik wisata dan pelestarian 
aset lokal
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AKSES JALAN DAN TALUT

Sebelumnya akses jalan di dalam Kawasan 
KEM adalah berupa jalan setapak yang 
berlumpur ketika hujan. Hal tersebut menjadi 
permasalahan bagi para petani yang me-
miliki lahan di kawasan tersebut di atas. Oleh 
karena itu, pembangunan jalan interpretasi 
dilakukan untuk memfasilitasi dan memecah-
kan masalah masyarakat.

Panjang jalur interpretasi di Kelurahan Kandri 
yakni 150 m disepanjang sisi bantaran sungai. 
Lebar jalan 1,5 m dengan bahan baku beton 
semen. Penggunaan beton semen meru-
pakan berdasarkan masukkan masyarakat. 
Selain jalan interpretasi di sepanjang badan 
sungai, jalan interpretasi juga dibangun 
menghubungkan area Omah Pinter Petani 
dengan gasebo di dalam kawasan kolam 
ikan. Bahan baku jalan yang digunakan ada-
lah batu batako.

OMAH PINTER PETANI (OPP)

Tujuan pembuatan Saung Pintar Petani adalah sebagai tempat pusat kegia-
tan masyarakat seperti musyawarah, diskusi, dan pusat belajar masyarakat. 
Selain itu, rumah pintar petani juga dimanfaatkan sebagai lokasi pertemuan 
untuk menjamu tamu desa wisata kandri. Berdasarkan kesepakatan den-
gan masyarakat sasaran Kelompok Tani Tunas Mandiri, saung pintar diberi 
nama dengan “Omah Pinter Petani” Kelompok Tani Tunas Mandiri. 

Ukuran bangunan omah pinter petani adalah 12 m x 8 m. Bentuk bangunan 
Omah Pinter Petani adalah bentuk limasan sesuai dengan bentuk bangu-
nan tradisional jawa. Omah pinter petani dibagi menjadi 3 bagian, meliputi 
bagian utama berupa aula, bagian dapur, dan bagian gudang. Bentuk 
bagian utama omah pinter petani adalah semi terbuka. Sehingga dihara-
pakan setiap orang yang masuk dalam omah pinter petani dapat juga 
menikmati pemandangan di sekitar KEM Kelurahan Kandri.  Omah Pinter 
Petani di KEM Kelurahan Kandri juga dilengkapi dengan perpustakaan un-
tuk media belajar masyarakat khususnya petani. Selain itu, fasilitas air bersih 
untuk cuci tangan juga tersedia. 

ZONA A
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BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR

Area zona B merupakan area budidaya ikan air tawar dengan menggu-
nakan kolam-kolam ikan sederhana berdinding tanah ataupun anyaman 
bambu. namun saat ini dengan pendampingan dari Unnes, area terse-
but direvitalisasi dan dioptimalkan penggunaanya. melalui kemitraan dan 
pendanaan dari PT. Pertamina, Unnes merevitalisasi 24 kolam sederhana, 
beberapa menjadi kolam semi permanen. Di sekitarnya juga dibangun 
gazebo-gazebo kecil untuk bersantai sambil memancing ataupun sekedar 
menikmati suasana. Di kanan-kiri jalan setapak antar kolam pun kini dibudi-
ayakan tanaman buah sehingga petani akan lebih menerima manfaat dari 
kegiatan budidaya perikanan air tawarnya. Jenis ikan yang dibudidayakan 
antara lain ikan nila, ikan mujahir dan ikan lele.

ZONA  B
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ZONA C
BUDIDAYA SAYURAN

Zona C dikembangkan menjadi zona pertanian dan 
peternakan. Aktivitas pertanian dikembangkan men-
jadi aktivitas pertanian yang ramah lingkungan atau 
organik. untuk mendukung aktivitas pertanian organik 
tersebut di dalam zona C dibangun rumah pembibitan 
dan demplot sayur organik. 
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk organ-
ik/ kompos di kawasan tersebut juga dibangun rumah 
kompos dan biodigester sebagai unit pengolah limbah 
ternak sapi yang menyatu dengan kawasan. Hasil dari 
pengolahan limbah tersebut nantinya dapat digu-
nakan untuk menunjang aktivitas budidaya sayuran 
organik yang dikembangkan kelompok dan warga di 
Kelurahan Kandri.
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KAWASAN EKONOMI MASYARAKAT

AGROWISTA
KELURAHAN CEPOKO

Unnes bersama SME SR Part JBT PT. Pertamina (Persero) dalam rangka memberdayakan petani dike-
lurahan Cepoko berinisiatif untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) berbasis 
pertanian dan melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Semarang untuk mengoptimalkan 
dan mengembangkan kebun buah Cepoko.

Kelurahan Cepoko merupakan salah satu  kelurahan di 
kecamatan Gunungpati yang berada di lingkar Waduk 
Jatibarang. Sebagai salah satu wilayah penyangga di 
Kota Semarang sebagian besar penggunaan lahan 
merupakan lahan pertanian baik pertanian lahan ker-
ing maupun pertanian lahan basah. Sejak tahun 2010, 
Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pertanian 
merintis kebun buah di kawasan Kebun Tegal Gunung, 
Cepoko. Berdiri di atas tanah eks bengkok milik Pemkot 
seluas 3,2 hektar, kebun buah cepoko ditanami berb-
agai aneka jenis tanaman buah, meliputi kelengkeng 
itoh, jambu kristal, sirsak madu, dan durian “Monti”. 
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Kawasan Ekonomi Masyarakat (KEM) Kebun 
buah cepoko merupakan kawasan agrow-
isata berbasis masyarakat yang dikembang-
kan dengan mengintegrasikan kegiatan 
budidaya tanaman buah, pusat pendidikan 
dan pelatihan, pusat pengolahan dan pen-
jualan serta area rekreasi keluarga. Agrow-
isata Kebun Buah Cepoko dikembangkan 
atas kerjasama antara Masyarakat, Dinas 
Pertanian Kota Semarang, dan SME SR Part-
nership Program JBT PT. Pertamina (persero) 
dengan difasilitasi oleh LP2M Universitas 

Negeri Semarang. KEM Kelurahan Ce-
poko disebut sebagai kawasan agrow-
isata berbasis masyarakat dikarenakan 
pengelolaan dan pengembangan ka-
wasan tersebut diharapkan dapat di-
lakukan sendiri oleh masyarakat sekitar 
dengan fasilitasi oleh berbagai stake-
holder diatas.
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Landscaping
Pengembangan infrastruktur kawasan menjadi salah 
satu prioritas pengembangan kebun buah cepoko 
menjadi kawasan ekonomi masyarakat agrowisata 
cepoko. Langkah pertama yang dilakukan ialah 
melakukan penataan landscape dan membangun 
jalur interpretasi didalam kebun

Trainning Center
Training center KEM Kelurahan Cepoko diperuntuk-
kan sebagai pusat kegiatan para petani di KEM Kelu-
rahan Cepoko antara lain sebagi tempat diskusi dan 
pelatihan para petani. selain itu training centre juga 
berfungsi sebagai tempat pelatihan para pengunjung 
yang ingin mengetahui cara pembibitan dan per-
awatan tanaman buah, display produk dan tempat 
transit pegunjung.

Fasilitas Penunjang
Kawasan kebun buah cepoko juga dibangun den-
gan berbagai fasilitas penunjang baik untuk aktivitas 
budidaya dan pemeliharaan tanaman maupun untuk 
kegiatan kunjungan dan pemasaran hasil kebun. fasili-
tas penunjang tersebut antara lain tersedianya sistem 
drainase dan tandon air, area parkir, green house dan 
juga display hasil kebun.

PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR KAWASAN
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Peningkatan Kapasitas Petani

Pendampingan dan pembinaan terhadap warga 
dan kelompok tani “Gunung Subur” terus diting-
katkan dengan memberikan berbagai pelatihan 
peningkatan kapasitas kelompok dan anggota. 
bentuk pelatihan yang diberikan antara lain ial-
ah kemampuan teknis budidaya dan perawatan 
tanaman buah. selain itu kelompok juga dibekali 
dengan kemampuan dalam menejemen organ-
isasi kelompok tani dan pengembangan kema-
juan kelompok terutama dalam mengelola kebun 
agrowisata buah Cepoko.

Pasar Buah Cepoko

Lokasi tempat parkir KEM Kebun Buah Cepoko 
menjadi arena transaksi jual beli buah segar 
produksi petani mulai dari kelengkeng itoh, jambu 
kristal, alpukat bahkan hingga produk-produk di-
versifikasi olahan buah. Penjual buah dan aneka 
produk olahan tidak lain merupakan para istri ang-
gota kelompok tani serta anggota Kelompok Tani 
Wanita “Mandiri” Kelurahan Cepoko. Setiap hari 
sabtu dan minggu pengunjung datang bahkan 
hingga dari luar Kota Semarang.
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Pembibitan Buah Unggulan

Tidak hanya hasil buah, KEM Kebun buah Cepoko 
juga menyediakan berbagai macam bibit-bibitan 
buah unggul lokal dan luar. Bibit yang tersedia, me-
liputi jenis kelengkeng itoh, jambu kristal, belimbing 
demak, jambu citra, durian monti, mangga, sirsak 
madu, alpukat mentega, dan lain-lain. 
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PROGRAM IMPLEMENTASI

PAUD HI & 
PENDIDIKAN KEBENCANAAN

Kegiatan kerjasama LP2M UNNES dengan UNICEF dalam bidang pendidikan dalam pelaksa-
naan dilaksanakan bersama Dinas Pendidikan dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pen-
didikan dan Bappeda Kabupaten Brebes, Dinas Pendidikan dan Bappeda Kabupaten Pema-
lang, dan Klaten.

Kegiatan dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan pro-
gram Implementasi PAUD HI (Pengembangan Anak 
Usia Dini Holistik-Integratif).dan Pendidikan Kebenca-
naan. Tahun 2016-2017 dengan program SIPBM (Sistem 
Insformasi Pendidikan Berbasis Masyarakat) yang dalam 
implementasinya tidak terbatas pada data pendidikan, 
namun mencakup data pembangunan.
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Rangkaian kegiatan program SIPBM 

adalah integrasi hasil pendataan dalam 

Sistem Perencanaan Pembangunan 

Desa, advokasi dan launching Gerakan 

Kembali Bersekolah, pengembangan 

perencanaan pendidikan di desa, dan 

penyusunan Peraturan Bupati.

Senam PAUD HI Massal Ana PAUD Sekar Nagari, 
mahasiswa PGPAUD, Dosen, dan Fasilitator
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Workshop Penyusunan SOP Pengurangan Risiko Bencana 
Sekolah

Training of Trainer Disaster Risk Reduction at School
Fasilitator Pendidikan Kebencanaan UNNES kerjasama 
dengan UNICEF

Sosialisasi SOP Pengurangan Risiko Bencana Sekolah bagi 
Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SMP di Kabupaten 
Brebes, Pemalang, dan Klaten

FGD Penyusunan Modul Pembelajaran Pengurangan Risiko 
Bencana bagi Siswa bersama BPBD Kabupaten Klaten, KSR 
dan Mahapala UNNES
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UJI COBA PENANAMAN

PADI SIDENUK 
DI KOTA SEMARANG

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, SE, MM, didampingi oleh Rektor UNNES, Prof. Dr. Fathur 
Rokhman, M.Hum, Sekretaris Utama BATAN, Ir. Falconi Margono S., MM, Kepala Dinas Pertanian 
Kota Semarang, Ir. WP. Rusdiana, MP, dan Sekretaris LPPM UNNES, Prof. Dr. Etty Soesilowati M.Si., 
melakukan kegiatan panen padi SIDENUK bersama dengan petani.
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9 Agustus 2016 menjadi salah satu momentum berharga 
dalam jalinan kerjasama LP2M Universitas Negeri Sema-
rang dengan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). 
Benih padi SIDENUK (Si Dedikasi Nuklir) yang merupakan
hasil rekayasa teknologi nuklir yang dilakukan oleh 
BATAN, telah berhasil diujicobakan dengan ditanam di 
lahan sawah di pegunungan, tepatnya di Kelurahan Kli-
wonan, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

BATAN sebagai lembaga yang melaksanakan tugas 
pemerintah di bidang penelitian, pengembangan dan
pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuk-
lir, telah melakukan berbagai kegiatan penelitian dan
pendayagunaan teknologi nuklir untuk rekayasa gene-
tika pada benih-benih tanaman pangan. 

Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh LP2M UNNES 
untuk mengembangkan kerjasama dalam penerapan 
ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan pesan Rektor UNNES yang me-
nyampaikan bahwa UNNES sebagai lembaga pen-
didikan jangan menjadi “Menara Gading” di tengah 
masyarakat, tetapi menjadi “Menara Air” yang men-
galirkan manfaat kepada masyarakat sekitar, melalui 
berbagai jalan inovasi dan kerjasama.

Padi SIDENUK merupakan varietas padi hasil pemuliaan 
BATAN yang dihasilkan dari radiasi sinar Gamma untuk 
memunculkan sifat-sifat unggul melebihi indukannya. 
Keunggulan padi varietas SIDENUK antara lain memiliki 
batang yang kokoh sehingga tahan rebah, rasa pulen, 
dan tahan hama baik wereng, potong leher, maupun 
hama daun. Keunggulan ini telah dibuktikan oleh Pet-
ani di Kelurahan Kliwonan yang sedari awal penana-
man telah diminta untuk menguji coba dengan mem-
bandingkannya dengan padi varietas lain. 
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Hasilnya, padi dengan varietas lain tidak tahan 
Wereng, sehingga terpaksa dipanen lebih awal. Se-
dangkan dari segi hasil, petani juga menyampaikan 
jika pada umumnya saat panen hanya 6,2 ton per 
Hektar, dengan menggunakan padi SIDENUK panen 
mencapai 8.6 ton per Hektar. Tindak lanjut dari hasil 
kerja sama ini adalah LP2M UNNES dan Dinas Pertanian 
Kota Semarang mengujicobakan penanaman padi 
SIDENUK di wilayah pesisir Kota Semarang dan meran-
cang uji coba penanaman varietas tanaman pangan 
unggulan lainnya dari BATAN, di wilayah Kota Sema-
rang.
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PENYUSUNAN 
PROFIL ANAK 
BERKEBUTUHAN KHUSUS

Data dan informasi saat ini menjadi suatu hal yang 
sangat penting khususnya dalam perencanaan dan 
pembangunan nasional. Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) memfasili-
tasi dan mengkompetisikan Penyusunan Profil Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) pada 10 Provinsi di Indone-
sia terpilih antara lain: Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, 
Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan 
Sulawesi Selatan. 

Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Badan Pember-
dayaan Perempuan  Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah dan PSGA 
LP2M Unnes berhasil mendapatkan peringkat terbaik 
ditingkat nasional baik terkait kualitas hasil ataupun pe-
nyajian paparan dalam penyusunan profil tersebut ber-
sama dengan Provinsi Kalimantan Barat.

BP3AKB Provinsi Jawa Tengah dan PSGA LP2M UNNES raih prestasi terbaik di tingkat nasional 
dalam penyusunan profil anak berkbutuhan khusus.
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Selasa-Rabu, 4-5 Oktober 2016 Provinsi Jawa 
Tengah di undang oleh Deputi Bidang Per-
lindungan Anak Kementerian PP-PA di Hotel 
Arya Duta Jakarta Pusat untuk mepaparkan 
hasil penyusunan profil tersebut. 

Kepala Pusat Studi Gender dan Anak 
(PSGA) Lembaga Penelitian dan Pengab-
dian Kepada Masyarakat (LP2M) Unnes 
Evi Widowati S.KM., M.Kes berhasil dengan 
baik mepaparkan hasil penyusunan profil 
ABK dan kemudian dilanjutkan paparan-
nya oleh  Drs. Yuli Arsianto, MM dari BP3AKB 
Provinsi Jawa Tengah untuk menambahkan 
materi terkait kajian sistem layanan ABK di 
Jawa Tengah yang telah disusun bersama 
dengan PSGA LP2M Unnes. 

Pada kegiatan tersebut dibuka dan diikuti 
langsung oleh Bapak Sekretaris Menteri Ke-
menterian PP-PA yaitu Dr. Wahyu Hartomo.

Profil ABK ini disusun oleh tim dari PSGA LP2M Unnes 
Evi Widowati S.KM., M.Kes bersama dengan Efa 
Nugroho/IKM dan Ubaidillah Kamal/FH dan tim 
dari BP3AKB serta SKPD teknis lain di jajaran Provinsi 
Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan 
ini akan disusun proposal bersama antara BP3AKB 
Provinsi Jawa Tengah dan PSGA LP2M Unnes ter-
kait penyusunan pedoman penyusunan profil ber-
basis gender dan anak ditingkat SKPD di Provinsi 
Jawa Tengah dengan pendanaan yang akan 
diajukan melalui Kementerian PP-PA.
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URBAN FARMING
PROGRAM GERBANG HEBAT 
KOTA SEMARANG

Profil kehidupan masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan pet-
ani tambak adalah sedikit informasi bahwa kehidupan mereka sangat bergantung dengan 
kondisi alam. Alih-alih dapat memperbaiki taraf kehidupan keluarga, saat ini mereka semakin 
terdesak dengan kondisi alam yang semakin tidak menentu akibat dampak perubahan iklim.

Wilayah Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas merupak-
an salah satu daerah pesisir di Kota Semarang yang se-
bagian besar penduduknya adalah nelayan 248 orang. 
Sisanya adalah buruh pabrik, karyawan, dan pengusa-
ha olahan ikan dan udang. 

Luas wilayah Tambakrejo sekitar 35 Ha dihuni oleh 1.699 
jiwa atau 496 KK. Tingkat pendidikan masyarakat Tam-
bakrejo juga tergolong rendah. Keterbatasan penge-
tahuan dan keterampilan tersebut di atas menambah 
tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi 
dampak perubahan iklim. Kawasan Tambakrejo juga 

merupakan daerah permukiman padat dan terkesan 
kumuh akibat rob yang selalu merendam perkampun-
gan.

Urban farming merupakan gerakan memproduksi 
pangan pada lahan sempit di daerah perkotaan den-
gan menggunakan polibag dan pot-pot bekas sebagai 
tempat media tanam. Hal tersebut sangat sesuai den-
gan kondisi wilayah Tambakrejo yang memiliki keter-
batasan lahan dan padat permukiman.
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PENINGKATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mem-
bangkitkan motivasi peserta dalam urban farming. Mi-
tra sasaran akan diajak studi banding ke dua tempat, 
yakni (1) Crispi Farm, Gedawang, Banyumanik, Sema-
rang, dan (2) Hortimart, Bawen, Kabupaten Semarang. 

Peserta studi banding meliputi Kelompok Peduli Ling-
kungan CAMAR, Kelompok Wanita Merah Delima, PKK 
Kelurahan Tanjung Mas, Pemerintah Kelurahan Tanjung 

Mas, Pemerintah Kecamatan Semarang Utara, Dinas 
Pertanian Kota Semarang, Karyawan PT. Indonesia 
Power UP Semarang, dan Civitas Akademik Unnes.
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DEMPLOT INSTALASI HIDROPONIK

Kegiatan budidaya dilaksanakan pada bulan Desem-
ber 2016, dengan jumlah instalasi hidroponik seban-
yak empat buah masing-masing instalasi memiliki 400 
lubang tanam.

PANEN SAYUR HIDROPONIK WARGA BINAAN TAMBAK 
REJO

Warga binaan berhasil mengimplementasikan model 
urban farming dengan membudidayakan sayuran hi-
droponik.  Akhirnya pada bulan Desember Kelompok 
Wanita Mrah delima berhasil panen sayur slada, sawi, 
dan seledri.
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