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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 
 
Alhamdulillah Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang terkait 
dengan Sustainable Development Goals Tahun 2018 telah selesai disusun. 
Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai berbagai program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh 
seluruh sivitas akademika Universitas Diponegoro yang terkait dengan 17 
(tujuh belas) tujuan atau goals dari SDGs. 
 
Seperti kita ketahui bersama bahwa, SDGs merupakan program yang 
diinisiasi oleh PBB dan menjadi program global setelah diratifikasi oleh 
banyak negara di seluruh dunia. Sehingga seluruh negara yang telah 
menandatangani dan menyetujui program ini harus mengambangkan dan 
melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai seluruh 
tujuan dari SDGs. 
 
Jika dilihat dari tujuan yang akan dicapai maka dinilai sangat komprehensif, 
karena hamper semua aspek kehidupan ada didalamnya. Mulai dari upaya 
untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, pemenuhan pangan magi 
masyarakat, pendidikan yang bermutu, keadilan, kesehatan, kehidupan 
bawah air, kehidupan di atas tanah, sampai kepada peningkatan upaya 
bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. 
 
Universitas Diponegoro sangat peduli dengan hal ini dan berkomitmen untuk 
terus mengembangkan dan melaksanakan program SDGs. Komitmen ini juga 
dalam rangka membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai target SDGs 
yang telah ditetapkan. 
 
Semoga laporan ini memberikan informasi yang memadai mengenai 
program dan kegiatan SDGs di Universitas Diponegoro. Kami berharap 
bahwa laporan ini bermanfaat bagi kita semua. 
 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 
Semarang, 31 Desember 2018 
 
Rektor 

 
Prof. Yos Johan Utama, SH. MHum 
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1. PENDAHULUAN 
 

a. Latar Belakang 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program yang diinisiasi oleh Perserikatan 

Bangsa Bangsa (PBB). Program ini disepakati oleh 193 kepala negara dan pemerintahan dunia 

melalui dokumen Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development pada 

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 September 2015 di New York, Amerika 

Serikat (Assembly, 2015). SDGs merupakan lanjutan dari Millennium Development Goals 

(MDGs) yang disepakati negara anggota PBB dimulai tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 

2015.  

SDGs memiliki 5 prinsip dasar terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People 

(manusia), 2) Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdaiaman), dan 5) 

Partnership (kerjasama) serta 17 Tujuan dan 169 Sasaran untuk mencapai kehidupan manusia 

yang lebih baik. Kesepakatan para anggota PBB tersebut mempunyai konsekwensi bahwa 

negara-negara di dunia harus menjalankan program SDGs untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu setiap negara harus mengembangkan program dan 

melaksanakannya dengan melibatkan semua stakeholders baik pemerintah maupun swasta dan 

masyarakat termasuk didalamnya adalah institusi pendidikan tinggi.  

Universitas Diponegoro (Undip) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) 

di Indonesia yang mempunyai visi sebagai universitas riset yang unggul (Utama and 

Ambariyanto, 2017). Hal ini juga didukung dengan pemilihan pola ilmiah pokok (main scientific 

interest) dari Undip yakni Coastal region eco-development (Ambariyanto et al., 2017) sangat 

mendukung hal tersebut. Tarkait dengan hal inilah maka, Universitas Diponegoro secara aktif 

mengembangkan program SDGs di tingkat institusi untuk mendukung pemerintah Indonesia 

dalam mencapai seluruh goals yang menjadi target dalam program SDG. Sustainability 

merupakan dasar dalam pengembangan kebijakan di Universitas Diponegoro, untuk itu Undip 

mengembangkan Unity (Ambariyanto et al., 2018). 

Mengingat bahwa Undip merupakan institusi pendidikan tinggi maka dalam pelaksanaanya 

memiliki kebijakan untuk mengembangkan kampus yang maju/modern, aman dan nyaman 

untuk prose belajar dan mengajar (Utama et al., 2017). Sedangkan dalam proses pelaksanaan 

program pencapaian tujuan SDGs seluruh stakeholders Universitas Diponegoro termasuk 

dosen, pegawai, mahasiswa maupun masyarakat sekitar kampus terlibat penuh sesuai dengan 

kapasitas masing-masing. 

b. Tujuan  

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai program dan 

pencapaian yang telah dijalankan oleh Universitas Diponegoro tahun 2018 dalam menjalankan 

perannya untuk mendukung pencapaian 17 tujuan dalam SDGs. 
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2. PROGRAM DAN PENCAPAIAN 
 

 
 

 
 

International Day for the Eradicaton of Poverty 

Universitas Diponegoro memperingati Hari Pemberantasan Kemiskinan Internasional 
pada tanggal 17 Oktober 2018. Hari tersebut diperingati setiap tanggal 17 Oktober setiap 
tahun sejak tahun 1993 sebagai momentum yang mengingatkan bahwa lepas dari 
kemiskinan menjadi hidup sejahtera merupakan bagian dari hak asasi dan sebagai upaya 
untuk meningkatkan kesadaran semua kalangan bahwa untuk membangun masa depan 
yang berkelanjutan mengharuskan upaya pemberantasan kemiskinan dan diskriminasi, 
dan memastikan bahwa setiap orang dapat sepenuhnya menggunakan hak asasinya. 

Peringatan ini juga mencerminkan kemauan orang yang hidup dalam kemiskinan untuk 
menggunakan keahlian mereka untuk berkontribusi pada pemberantasan kemiskinan. 
Dengan cara ini, diharapkan masyarakat secara luas dapat memenuhi kebutuhan dan 
aspirasi semua orang. 

Link: https://www.hmtpundip.com/2018/10/international-day-for-eradicaton-of.html 
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Undip Contoh Perguruan Tinggi Atasi Kemiskinan 

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah 
umumnya “APBN yang Efektif dan Kredibel untuk Membangun Negeri”, mengapresiasi 
langkah Universitas Diponegoro yang menerima 37% golongan masyarakat kurang 
mampu dari total mahasiswa yang diterima di Undip. Apa yang dilakukan Undip adalah 
salah satu contoh keberpihakan Undip untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. 

Kemiskinan dan kesenjangan adalah tantangan besar pertumbuhan ekonomi nasional. 
Kendala yang harus diselesaikan adalah bagaimana mengurangi kemiskinan dan tingkat 
kesenjangan ekonomi. Apalagi, kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran 
mencerminkan keadaan ekonomi suatu negara. Brazil & Meksiko yang pertumbuhan 
ekonominya tinggi, namun tingkat kesenjangan naik. Jika demikian ekonomi besar tidak 
memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari sisi indikator, kesenjangan, kemiskinan, dan 
pengangguran relatif  mudah dilihat sebagai tanda kesehatan ekonomi negara. 

Link: http://www.kampusundip.com/2017/02/menkeu-undip-contoh-perguruan-
tinggi.html 
 

 

Mahasiswa UNDIP KKN di Desa Prioritas Kemiskinan Kabupaten Rembang 
 
Kuliah kerja Nyata (KKN) merupakan program rutin bagi mahasiswa Undip (Universitas 
Diponegoro) yang dilaksanakan di beberapa kabupaten / kota di Jawa Tengah. KKN 2018 
di Kabupeten Rembang difokuskan pada upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Meski 
angka kemiskinan di Rembang masih tinggi, pada 2018 sebesar 15,35% dan merupakan 
peringkat ke-7 di Jawa Tengah, namun Rembang memiliki potensi sumber daya alam 
seperti pertanian, perikanan, kelautan, pariwisata, pertambangan maupun UMKM yang 
perlu dikembangkan. Fokus kegiatan KKN Undip ini adalah pendampingan warga miskin, 
pemberdayaan ekonomi masyarakat warga miskin dan pengembangan potensi Desa. 

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, Pemerintah Rembang melakukan upaya, 
diantaranya dengan KKN tematik di desa Prioritas Kemiskinan. Kehadiran mahasiswa - 
KKN Undip yang melakukan pendampingan ini sangat membantu, sehingga penanganan 
pengentasan kemiskinan lebih optimal dan efektif dengan terjun pada sasaran langsung. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/12030 
 

 

Undip Terlibat Dalam Upaya Penurunan Angka Kemiskinan yang Melambat 

Rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 
Kabupaten Jepara, dimana penurunan angka kemiskinan tersebut dengan catatan minor. 
Universitas Diponegoro terlibat diwakili oleh Prof FX Sugiyanto. 

Selama 2013-2017, penurunan hanya 1,11 % atau rata-rata 0,22 % tiap tahun. Data BPS 
menyebutkan jumlah penduduk miskin pada 2013 tercatat 9,23 % (106.900 jiwa) menjadi 
8,12 % (98.980 jiwa) pada 2017. Tingkat kemiskinan di Kab.Jepara menunjukkan kinerja 
baik, cenderung menurun berada di urutan ketiga terbaik Jawa Tengah, setelah Kudus, 
dan Semarang. Dilihat posisi relatifnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Jepara 
lebih baik, dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Empat strategi 
penanggulangan kemiskinan di Jepara. Yaitu, mengurangi pengeluaran (jaring pengaman 
sosial), meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan 
mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. 
 
Link: https://beritajowo.com/news/detail/24261/Penurunan-Angka-Kemiskinan-
Melambat  
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Pilot Projek Pembangunan Rumah untuk Masyarakat Miskin  

Kabupaten Kendal menjadi pilot projek nasional pembangunan rumah bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah (MBR). Peletakan batu pertama di lokasi perumahan Curug Sewu 
Asri Patean Kamis 27 September 2018 oleh  Dirut BNI, Bupati Kendal, Rektor Undip dan 
Kementerian Perumahan Rakyat. Kabupaten Kendal dipilih sebagai pilot projek karena 
memiliki deadlock kebutuhan perumahan cukup tinggi di Jawa Tengah. 

Program ini disebut juga KPR ABCG, karena kerja sama dari akademisi, bank, comunity 
dan government atau pemerintah. Pemerintah diwakili Ditjen Penyediaan Perumahan, 
dan Pemerintah Kabupaten Kendal serta Badan Pertanahan Nasional. Dalam skema 
ABCG, Ditjen Penyediaan Perumahan berperan menyiapkan strategi penyediaan Bantuan 
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sedangkan akademisi diwakili Undip dan 
komunitas setempat yang ditunjuk Pemkab Kendal yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat 
Curugsewu Asri. Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut mengorganisasi komunitas, 
memfasilitasi pembagian kavling, sertifikasi lahan dan merancang serta melaksanakan 
pembangunan rumah. Sementara Undip melakukan sosialisasi, edukasi dan verifikasi 
MBR yang layak mendapatkan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG serta membuat kajian 
terkait rumah layak yang terjangkau dan penataan lingkungan. 

Program ini merupakan keterpaduan stakeholder dalam penyediaan perumahan dan 
lingkungan hunian yang layak dan terjangkau. Setidaknya ada sekitar 6 juta MBR yang 
unbankable di Indonesia yang belum memiliki rumah. Hal ini menjadi tanggung jawab, 
tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh 
stakeholder termasuk Bank BTN dengan melibatkan akademisi serta komunitas. 
 
Link: http://swarakendal.com/2018/09/27/perumahan-curugsewu-asri-jadi-pilot-projek-
pembangunan-rumah-untuk-mbr/ 

 

Bekerjasama Mengatasi Kemiskinan 

Penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara keroyokan. Hal ini disampaikan oleh 
Direktur Lembaga Kajian dan Penelitian Teras Jateng, Shobaril Yuliadi dalam acara 
Seminar Nasional bertema “Jalan Pemerataan Ekonomi Indonesia” di kampus 
Pascasarjana Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Upaya penanganan kemiskinan 
harus lintas sektoral dengan melibatkan seluruh elemen termasuk masyarakat. 
Pemerintah telah banyak melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai 
program seperti program perlindungan sosial dan penggelontoran dana desa. 

Angka kemiskinan di Indonesia masih diangka 9,8%. Untuk itu pengentasan kemiskinan 
perlu sinergi antarkementrian di Pemerintah dan didukung dengan regulasi yang baik dan 
berkomitmen terhadap penanganan kemiskinan. Selain itu masyarakat juga perlu turut 
mendukung program pemerintah melalui gerakan sosial keagamaan. Kemiskinan tidak 
bisa diselesaikan dengan ego masing-masing, perlu sinergi semua pihak termasuk 
melibatkan masyarakat. 

Link: https://terasjateng.com/2018/08/07/kemiskinan-harus-dikroyok/ 
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Penyediaan Makanan Gratis Buka Puasa Warga Kampung Buton 
 
Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Diponegoro Cabang Balikpapan menggelar buka 
puasa bersama dengan warga Kampung Buton, Balikpapan. Buka puasa yang dirangkai 
silaturahmi ini digelar di Masjid Baiturrahman, Jl Letjen ZA Maulani. 
 
Kegiatan buka puasa bersama ini turun digelar IKA Undip Balikpapan setiap bulan 
Ramadan. Tahun ini, buka bersama tidak hanya diikuti anggota IKA, namun juga 
melibatkan warga, khususnya umat Islam di Kampung Buton. 
 
"Selain mengajak buka puasa bersama, ada sebagian dana sumbangan dari anggota IKA 
Undip untuk membantu panitia pembangunan masjid dan sumbangan busana muslim 
untuk anak-anak," ujar Muhyidin, Ketua IKA Undip Cabang Balikpapan 

 
Link: https://kaltim.tribunnews.com/2018/06/01/ika-undip-balikpapan-buka-puasa-
bersama-warga-kampung-buton. 
 

 

Undip Ajak Mitsubishi Chemical Foods Corporation Mengembangkan Produk Pangan  
 
Kegiatan kerjasama penelitian antara Universitas Diponegoro (Undip) termasuk dalam 
pengembangan produk pangan. Salah satu kerjasama penelitian adalah dengan pihak 
swasta dalam/luar negeri termasuk Mitsubishi Chemical Foods Corporation Jepang. 
 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam 
mengasilkan produk pangan murah sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum 
khususnya mereka yang mempunyai penghasilan rendah. Merupakan salah satu upaya 
dalam mengurangi masalah kekurangan pangan 
 
Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/12892 
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Persatuan dan Kesatuan untuk Kedaulatan Pangan 

Fakultas  Peternakan dan Pertanian Undip menyelenggarakan Kuliah Umum bersama PT. 
PLN (Persero) dan Perum Bulog dengan Tema “Persatuan dan Kesatuan Untuk Kedaulatan 
Pangan”  di Ruang KWU Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. 

Pada sambutannya, Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H, M.Hum mengatakan 
kebutuhan mendasar manusia adalah makanan guna melangsungkan kehidupan. 
Ketersediaan pangan juga menjadi penting  untuk menjaga persatuan dan kesatuan 
bangsa, implementasi nilai-nilai Pancasila melekat dalam ketahanan pangan, yakni 
masyarakat yang makmur dan sejahtera. 

Kuliah umum ini di isi oleh General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan 
Tanjung Jati B,  Ir. Komang Parmita, M.Eng.Sc, dengan tema Penyediaan energi 
terbantukan dalam rangka mendukung kedaulatan pangan dan Direktur Pengadaan 
Perum Bulog, Mayjend TNI (Purn) Dr. Bachtiar S.IP., M.AP, dengan tema Peranan Bulog 
dalam rangka mendukung kedaulatan pangan. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/12680 
 

 

Penyediaan Makanan Untuk Buka Puasa Mahasiswa  

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (MIH) Kelas Kenegaraan Universitas Diponegoro 
menggelar agenda Buka Bersama (Bukber), Rabu (23/5/2018). Salah seorang mahasiswa 
Kenegaraan, M. Haris Zulkarnain mengatakan bahwa agenda Buka Bersama di bulan suci 
Ramadhan ini penting dilaksanakan selain untuk mempererat silaturahmi sebagai 
keluarga besar yang sudah menjalani hari-hari bersama dalam kegiatan perkuliahan 
selama 1 tahun lebih, juga karena perkuliahan akan segera memasuki masa libur. 

Mahasiswa Kenegaraan lainnya, Syailendra Anantya Prawira mengatakan acara buka 
bersama yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kenegaraan 
bahwasanya kegiatan seperti ini sangatlah penting diselenggarakan terlebih lagi di bulan 
suci Ramadhan 

Link: https://www.kalbaronline.com/2018/05/23/pererat-silaturahim-mahasiswa-mih-
kenegaraan-undip-gelar-buka-puasa-bersama/? 
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Undip Memiliki Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera  
 
PPKS (Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) “Puspaku Sejahtera” yang 
merupakan program BKKBN yang bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas 
Diponegoro. Fungsi PPKS perlu dioptimalkan dalam penyelenggaraan edukasi, komunikasi 
dan informasi serta konseling bagi seluruh keluarga dan masyarakat. PPKS akan 
memberikan pelayanan pola keluarga sejahtera, mulai dari keluarga berencana, 
kesehatan reproduksi, memberikan pemahaman seperti resiko menikah usia dini atau 
bahaya LGBT serta upaya-upaya memupuk keluarga yang bertanggungjawab. 
 

PPKS “Puspaku Sejahtera” diharapkan menjalankan perannya  untuk melayani informasi 
dan dokumentasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, 
konsultasi dan konseling keluarga balita, konsultasi dan konseling keluarga remaja dan 
remaja, konsultasi dan konseling pranikah, konsultasi dan konseling keluarga berencana 
dan kesehatan reproduksi, konsultasi dan konseling keluarga lansia dan lansia, 
konsultasi dan konseling keluarga harmonis serta pembinaan usaha ekonomi keluarga. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10840 

 

Sehat dan Bahagia, Kunci Kesuksesan Keluarga 

Universitas Diponegoro menggelar Talkshow bertema “Sehat dan Bahagia, Kunci 
Kesuksesan Keluarga” di FEB, terkait dengan peran wanita (istri). Sebagai ibu bertugas 
mendidik putra-putrinya menjadi anak sholeh dan berhasil dalam kehidupannya. Sebagai 
istri berperan memberikan dukungan positif untuk capaian karir dan keluarga. Kesehatan 
seseorang dipengaruhi oleh 70% pola pikir yakni hati (hati yang sabar, ikhlas, pemaaf dan 
selalu bersyukur), 10% pola hidup yakni kebiasaan dan 20% pola makan”. 

Selanjutnya diberikan tips selalu hidup sehat bahagia yakni: tidur 6-8 jam/hari, makan 
cukup dan gizi seimbang dengan konsumsi minum 3 s/d 6 gelas air putih setiap pagi, 
jalan kaki 15 menit tiap pagi, makan satu buah/hari, jaga hati dengan banyak bersyukur, 
tidak mudah marah, tersinggung, sakit hati dan egois, tidak mudah mengeluh, banyak 
tersenyum karena bisa meningkatkan hormon endorphin, kadar lemak baik (HDL), T-
Lymphosit Cell dan NK-Cell dan juga memperbanyak asupan antioksidan. 

Keluarga harmonis berdampak pada kualitas hidup. Sehingga peran istri yang 
memberikan support kepada suami dan keluarga mampu menciptakan keluarga sehat 
dan bahagia yang mendukung kinerja dan menjadikan sejahtera. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10809 
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Undip Dukung Program Kesehatan Bayi dan Ibu Hamil 

FKM Undip menerjunkan 370 mahasiswa sebagai surveilans kesehatan ibu dan anak di 
Kedung Mundu dan Meteseh dibimbing Dosen dan Dokter Puskesmas. Diharapkan 
mahasiswa memiliki softskill untuk melakukan pendampingan ibu hamil, sigap dalam 
membantu pelayanan kesehatan ibu hamil. Sesuai program Gurbernur Jawa Tengah yakni 
“Nginceng Wong Meteng” untuk menekan angka kematian bayi dan ibu hamil. 

Kegiatan pendampingan ini sangat bermanfaat untuk mengenalkan program kesehatan 
sejak dini, membentuk atribut softskill seperti kerjasama, kemampuan komunikasi, luwes 
dan kerja keras. Harapannya mahasiswa mampu mendeteksi permasalahan kesehatan di 
masyarakat dan mampu membantu memberikan solusi yang tepat. 

Kegiatan pendampingan kesehatan ibu dan anak ini merupakan perwujudan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat, terutama kesehatan masyarakat. 
Kegiatan berlangsung 4 bulan. Bentuk kegiatan meliputi pendataan keluarga, 
pendampingan ibu hamil sampai nifas (K1-K4, kunjngan bufas), pemantauan wilayah 
setempat KIA, penapisan kehamilan risti (resiko tinggi) dan pertolongan pertama kasus 
komplikasi (stabilisasi ibu hamil/anak) dan rujukan yang tepat.  
 
Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10567 

 

FKM Undip Gelar Promosi Kesehatan Melalui Festifal KIA 2018 

FKM Undip gelar Festifal KIA 2018 di Lapangan Meteseh. Acara ini merupakan sarana 
promosi kesehatan dan hiburan bagi ibu di daerah surveilens KIA yang diharapkan dapat 
membantu mengurangi angka kematian ibu dan anak.  

Festival KIA tersebut merupakan kegiatan pengenalan bagi mahasiswa baru untuk turun 
langsung ke masyarakat dan melakukan pendampingan, harapannya mahasiswa mampu 
mengatasi masalah langsung di daerah terkait kesehatan ibu dan anak. FKM Undip sudah 
menetapkan tembalang dan sekitarnya merupakan daerah binaan pendampingan untuk 
mengembangkan praktek belajar lapang bagi mahasiswa disamping KKN. Dengan 
program yg berkelanjutan akan ada kerjasama yg baik antara Undip dengan berbagai 
lintas sektor di bidang kesehatan masyarakat 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/9522 

 

Undip Dukung Peningkatan Kesehatan Mental Tenaga Kependidikan 

Fakultas Psikologi mengadakan pelatihan pengelolaan stres. Kegiatan diikuti 50 peserta 
tenaga kependidikan Universitas Diponegoro, dari FSM, FPIK, dan Fakultas Psikologi. 
Ketrampilan yang dilatihkan kepada peserta adalah “Awas pada Badan”. Teknik ini 
merupakan teknik pengelolaan stres berbasis kearifan lokal. Dalam kearifan Indonesia 
diajarkan melalui tradisi agama dan budaya, individu yang sehat mental adalah individu 
yang eling lan awas. Eling berarti ingat akan keberadaan diri dan tujuan berada di dunia, 
sedangkan awas berarti sadar akan apa yang dialami di sini dan saat ini. 

Dengan tugas dan tuntutan tenaga kependidikan, mereka rentan menjadi tidak awas 
terhadap sensasi badan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit fisik karena 
kelelahan psikologis. Kondisi ini menghambat kinerja optimal secara jangka panjang.  

Peserta dikenalkan konsep awas pada badan, dan berlatih teknik pengelolaan stres. 
Peserta diharapkan merasakan manfaat berupa kondisi fisik dan mental yang lebih rileks 
serta diperolehnya keterampilan baru untuk mendukung kesehatan mental 
 
Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/13199 
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Program Pengelolaan Stress Melalui Teknik Relaksasi dan Katarsis  
 

Fakultas Psikologi Undip melaksanakan Pelatihan Teknik Relaksasi dan Katarsis Untuk 
Pengelolaan Stres Bagi Tenaga Kependidikan. Teknik katarsis merupakan proses 
“pembersihan diri” dengan cara mengeluarkan emosi-emosi negatif yang sebelumnya 
terendap dan menumpuk serta tidak disadari dan sulit untuk diekspresikan. Adapun 
teknik relaksasi dimaksudkan untuk melepaskan ketegangan pada diri seseorang. 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kependidikan Undip 
dalam mengelola dan melepas stres sehingga dapat mengoptimalkan kinerja serta 
meningkatkan perasaan positif di tempat kerja. Sehingga diharapkan menjadi salah satu 
kontribusi dari Fakultas Psikologi bagi Universitas Diponegoro, karena sehat mental harus 
dimulai dari diri sendiri. 

Sebagai universitas berstatus Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) yang terus 
meningkat prestasinya, tantangan yang dihadapi di era revolusi industri 4.0 pun tidak 
terelakkan. Dukungan dari tenaga kependidikan menjadi penting untuk menghadapi 
tantangan yang ada dengan sukses. Kesehatan mental menjadi salah satu kunci dari 
keberhasilan tersebut 
 
Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/11950 
 

 

Atasi Stunting Dengan Melibatkan Multi Sektor 

FKM Undip menyelenggarakan Workshop Penyamaan Persepsi Perguruan Tinggi pada 
Program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, bekerjasama dengan Direktorat Gizi 
Masyarakat Ditjen Kesmas Kemenkes RI. 

Selama ini FKM Undip sudah melakukan program untuk mengatasi stunting seperti 
penelitian dan pendampingan ibu hamil hingga melahirkan. Misalnya di Demak dan 
Brebes. Kerjasama dengan daerah mulai dari perencanaannya hingga implementasi, 
evaluasi, termasuk pendampingan capacity building kepada petugas kesehatan terkait 
dengan gizi, pola makan dan juga faktor lingkungan terkait dengan stunting. 

Selain kesehatan segi budaya juga mempengaruhi, misalnya Ibu hamil memiliki 
pantangan untuk tidak makan makanan tertentu yang menyebabkan kekurangan nutrisi 
bagi bayi yang dikandung. Selain itu saat ini remaja putri menjaga body image dengan 
menjaga pola makan tertentu, supaya kurus. Apabila tidak memiliki pengetahuan tentang 
apa yang harus dikonsumsi, ketika memasuki usia perkawinan bahkan hamil dan 
melahirkan itu kekurangan gizi, maka akan berimbas pada janin, sehingga ukurannya 
kecil, panjangnya kurang dan beratnya dibawah 2,5kg. belum lagi setelah lahir asupannya 
kurang. Artinya sustainable pangan itu perlu, sehingga diperlukan sektor pangan. Dari segi 
politik, politik anggaran, anggaran APBD daerah pada stunting dan gizi diperlukan. Sektor 
Pekerjaan Umum diperlukan fasilitas sanitasi kebersihan, dari segi ekonomi bagaimana 
meningkatkan taraf hidup, meningkatkan daya beli. 

Penanganan stunting dari sektor kesehatan saja tidak cukup, sehingga perlu melibatkan 
banyak sektor dan berbagai disiplin ilmu. Di desa tersedia dana desa sebaiknya termasuk 
untuk penanganan stunting. Workshop yang bekerjasama dengan kemenkes RI ini 
mengundang berbagai fakultas untuk bisa menyamakan persepsi, sehingga ketika kita 
melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat mengenai stunting dapat saling 
melengkapi. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/11722 
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Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Millenial   

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro melaksanakan Seminar 
Kesehatan Reproduksi bertemakan “Tantangan Kesehatan Reproduksi bagi Generasi 
Millenial”. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya 
kesehatan reproduksi bagi generasi millenial. Tema Kesehatan Reproduksi Remaja dipilih 
karena melihat kurangnya kesadaran para remaja mengenai Kesehatan Reproduksinya 
dan diharapkan menambah pengetahuan Mahasiswa mengenai Kesehatan Reproduksi. 

Seminar diikuti oleh 60 orang peserta baik dari dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat 
maupun dari luar FKM. Dengan kegiatan ini,  diharapkan para generasi millenial lebih 
memperhatikan kesehatan reproduksinya dan terhindar dari penyakit seksual. Selain itu, 
remaja dan mahasiswa sebagai generasi millenial juga tidak mudah percaya dengan mitos 
yang beredar di masyarakat mengenai seksualitas. Informasi yang didapatkan perlu untuk 
dicari lebih dulu tentang kebenarannya dengan menanyakan dari sumber terpercaya, 
seperti guru, dosen, orangtua, atau tenaga medis. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/11690 
 

 

Mahasiswa Undip Inisiasi Posbindu Di Desa Jabungan 
 

FKM Undip melaksanakan kegiatan intervensi dari program Praktik Belajar Lapangan di 
Kelurahan Jabungan, Kota Semarang, terkait masalah kesehatan yang berada di daerah 
tersebut. Kegiatan ini mengangkat permasalahan kesehatan yaitu hipertensi, yang 
memiliki angka kejadian terus meningkat dalam 3 tahun. 

Kegiatan terdiri dari senam hipertensi, sosialisasi hipertensi, pola hidup sehat dan 
Posbindu Penyakit Tidak Menular, penandatanganan komitmen pengadaan Posbindu 
PTM dari lintas sektor yang terkait seperti Forum Kesehatan Kelurahan, PKK, RT dan RW 
serta perangkat kelurahan, dan terakhir pengecekan kesehatan. 

Kegiatan intervensi ini mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat, hal ini terlihat 
dari semangat masyarakat yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir intervensi. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/11321 

 

RSND Peduli Balita Sehat Bebas Obesitas 

Rumah Sakit Nasional Diponegoro melakukan penyuluhan gizi pada balita di Kelurahan 
Tembalang. Acara diikuti warga yang mengikuti kegiatan Posyandu setiap bulan. 
Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat lebih waspada dan mengetahui ciri-ciri balita 
yang mulai mengalami obesitas sehingga dapat mencegah sedini mungkin. 

Banyak kasus obesitas pada balita yang tidak diketahui keluarga terutama ibu. Pandangan 
masyarakat mengenai balita gemuk itu lucu, dirasa tidak tepat karena terkait dengan 
banyaknya resiko yang timbul akibat kegemukan (obesitas). 

Tim Promosi Kesehatan bersama Tim Gizi RSND melakukan demonstrasi pembuatan 
camilan sehat yang dapat diberikan ke balita. Dalam kegiatan ini dilakukan pembagian 
sari kacang hijau tanpa santan dan demonstrasi pembuatan puding brokoli wortel. 

Antusiasme ibu2 posyandu beserta kadernya terlihat dari banyak pertanyaan terkait 
mengatasi obesitas dan cara pembuatan camilan untuk balita.Puding dan sari kacang 
hijau yang diberikan pun habis dilahap oleh balita peserta Posyandu 
 
Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10988 
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Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa Baru 
 
Universitas Diponegoro melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh 
mahasiswa baru tahun masuk 2018 di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, 
Semarang. 
 
Link: https://fisip.undip.ac.id/2018/07/25/jadwal-tes-pemeriksaan-kesehatan-
mahasiswa-baru-tahun-akademik-2018-2019-universitas-diponegoro-pembayaran-
dilakukan-di-loket-bank-btn-di-lokasi-tes-pemeriksaan-kesehatan-syarat-
pendaftaran-membawa/ 
 
http://rsnd.undip.ac.id/rsnd-gelar-tes-kesehatan-mahasiswa-baru-program-doktor-
dan-magister-2018/ 
 
http://rsnd.undip.ac.id/jadwal-tes-pemeriksaan-kesehatan-mahasiswa-baru-
program-doktor-dan-magister-semester-genap-gelombang-i-tahun-akademik-
20172018-universitas-diponegoro/ 

 

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Pegawai Universitas Diponegoro 
 
Universitas Diponegoro melakukan medical check up (MCU) gratis kepada 
seluruh pegawai Undip di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang. MCU 
dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan dibidang 
kesehatan bagi pegawai Undip. Untuk melaksanakan registrasi administratif 
dengan jumlah total lebih dari 2000 (dua ribu) pegawai Undip baik dosen 
maupun tenaga kependidikan. 

Rangkaian acara MCU diawali dengan registrasi pada pukul  08:00 WIB sampai 
pukul 14:00 WIB yang meliputi pemeriksaan fisik, urine, dan radiologi. Rektor 
Undip Prof. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum mengatakan bahwa kegiatan cek 
kesehatan tersebut merupakan salah satu upaya Undip untuk meningkatkan 
kesejahteraan pegawai Undip dalam bentuk pemberian fasilitas medical check 
up. Rektor mengatakan bahwa MCU tersebut dianggap penting karena dalam 
melangkah ke depan Undip membutuhkan SDM yang sehat fisik maupun 
mental. Rektor juga berharap kegiatan semacam itu dapat berjalan secara 
periodik supaya seluruh warga Undip selalu termonitor kondisi kesehatannya. 

Direktur Utama RSND, Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo,M.S.Med., Sp.And dalam 
sambutannya mengemukakan bahwa kegiatan MCU tersebut sangat 
bermanfaat bagi seluruh pegawai Undip karena check up tersebut langsung 
ditangani oleh dokter senior dalam bidangnya. Prof. Susilo berharap kegiatan 
MCU tersebut dapat diikuti oleh seluruh warga Undip serta bermanfaat bagi 
kesehatan karyawan agar lebih maju dan berprestasi lagi dalam berkarya di 
Undip. 

Link: http://rsnd.undip.ac.id/rsnd-menyelenggarkan-medical-check-up-untuk-
pegawai-undip/ 
 

https://fisip.undip.ac.id/2018/07/25/jadwal-tes-pemeriksaan-kesehatan-mahasiswa-baru-tahun-akademik-2018-2019-universitas-diponegoro-pembayaran-dilakukan-di-loket-bank-btn-di-lokasi-tes-pemeriksaan-kesehatan-syarat-pendaftaran-membawa/
https://fisip.undip.ac.id/2018/07/25/jadwal-tes-pemeriksaan-kesehatan-mahasiswa-baru-tahun-akademik-2018-2019-universitas-diponegoro-pembayaran-dilakukan-di-loket-bank-btn-di-lokasi-tes-pemeriksaan-kesehatan-syarat-pendaftaran-membawa/
https://fisip.undip.ac.id/2018/07/25/jadwal-tes-pemeriksaan-kesehatan-mahasiswa-baru-tahun-akademik-2018-2019-universitas-diponegoro-pembayaran-dilakukan-di-loket-bank-btn-di-lokasi-tes-pemeriksaan-kesehatan-syarat-pendaftaran-membawa/
https://fisip.undip.ac.id/2018/07/25/jadwal-tes-pemeriksaan-kesehatan-mahasiswa-baru-tahun-akademik-2018-2019-universitas-diponegoro-pembayaran-dilakukan-di-loket-bank-btn-di-lokasi-tes-pemeriksaan-kesehatan-syarat-pendaftaran-membawa/
http://rsnd.undip.ac.id/rsnd-gelar-tes-kesehatan-mahasiswa-baru-program-doktor-dan-magister-2018/
http://rsnd.undip.ac.id/rsnd-gelar-tes-kesehatan-mahasiswa-baru-program-doktor-dan-magister-2018/
http://rsnd.undip.ac.id/jadwal-tes-pemeriksaan-kesehatan-mahasiswa-baru-program-doktor-dan-magister-semester-genap-gelombang-i-tahun-akademik-20172018-universitas-diponegoro/
http://rsnd.undip.ac.id/jadwal-tes-pemeriksaan-kesehatan-mahasiswa-baru-program-doktor-dan-magister-semester-genap-gelombang-i-tahun-akademik-20172018-universitas-diponegoro/
http://rsnd.undip.ac.id/jadwal-tes-pemeriksaan-kesehatan-mahasiswa-baru-program-doktor-dan-magister-semester-genap-gelombang-i-tahun-akademik-20172018-universitas-diponegoro/
http://rsnd.undip.ac.id/rsnd-menyelenggarkan-medical-check-up-untuk-pegawai-undip/
http://rsnd.undip.ac.id/rsnd-menyelenggarkan-medical-check-up-untuk-pegawai-undip/
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Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Mojorebo  
 
 
TIM II KKN Undip yang diterjunkan di Desa Mojorebo Kecamatan Wirosari 
Kabupaten Grobogan pada bulan Juli-Agustus 2018. Dari latar belakang 
program studi yang berbeda-beda TIM II KKN Undip ini membawa misi yaitu 
dengan menciptakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada masalah 
kesehatan warga masyarakat. Program ini digagas berdasarkan hasil survei 
permasalahan desa dimana tingkat kesehatan masyarakat di Desa Mojorebo 
masih kurang. 
 
Program kegiatan "Mojorebo Sehat" ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 
Agustus 2018 bertempat di Balai Desa Mojorebo. Dalam melaksanakan 
program ini dihadiri oleh pembicara yang berasal dari Puskesmas Wirosari II 
adapun pembicara tersebut merupakan Kepala Puskesmas Wirosari beserta 
jajarannya. 

Pada sesi ke dua ini merupakan kegiatan inti dari program Mojorebo Sehat 
yaitu Pemeriksaan Gratis dan Pengobatan Gratis. Pemeriksaan gratis dan 
pengobatan gratis ini dibantu oleh Anggota dari Puskesmas Wirosari II dan 
juga anggota dari Pustu Desa Mojorebo. Untuk pemeriksaan gratis ini memiliki 
sasaran untuk masyarakat Desa Mojorebo tanpa terkecuali.  

Pemeriksaan gratis yang dilakukan antara lain yaitu: pemeriksaan gula darah, 
kolesterol, asam urat dan tekanan darah. Kegiatan pemeriksaan gratis ini 
diikuti kurang lebih 120 orang, dimana rata-rata peserta pemeriksaan gratis ini 
adalah lansia. 
 
Link: 
https://www.kompasiana.com/bonarwahyu/5b832c9dc112fe7341503552/mojoreb
o-sehat-langkah-awal-terwujudnya-masyarakat-yang-bersih-dan-sehat?page=all 

https://www.kompasiana.com/bonarwahyu/5b832c9dc112fe7341503552/mojorebo-sehat-langkah-awal-terwujudnya-masyarakat-yang-bersih-dan-sehat?page=all
https://www.kompasiana.com/bonarwahyu/5b832c9dc112fe7341503552/mojorebo-sehat-langkah-awal-terwujudnya-masyarakat-yang-bersih-dan-sehat?page=all
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Lab. Bloomberg Pertama di Indonesia Untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) sedang dalam proses 
membangun Laboratorium Bloomberg bekerjasama dengan Bloomber L.P., New York Hal 
ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui meningkatkan fasilitas 
sarana prasarana belajar mengajar, penelitian,. Fasilitas laboratorium ini adalah upaya 
lanjutan dari fasilitas satu terminal Bloomberg yang sudah beberapa tahun ini tersedia di 
FEB Undip serta untuk pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dan menjadi sekolah 
bisnis dan ekonomi terkemuka di dunia. 

Dengan terminal Bloomberg ini, pengguna dapat mengakses data keuangan realtime, 
data time series untuk pasar uang, pasar modal, data keuangan lainnya dan akuntansi 
perusahaan tercatat, berbagai data perkembangan portofolio dan analisis teknikal pasar, 
simulasi pasar, data ekonomi (makro ekonomi), global market dan database IPO. 

Laboratorium tersebut dibangun untuk menunjang proses belajar mengajar dan 
penelitian dan menyiapkan mahasiswa dan dosen di Undip yang memiliki kemampuan 
terbaik secara internasional serta dalam rangka FEB Undip menjadi sekolah ekonomi dan 
bisnis yang berdaya saing dan terkemuka pada level internasional. 

Laboratorium Bloomberg dalam proses pengadaan, dan FEB Undip akan menyediakan 12 
unit terminal Bloomberg yang akan di support langsung oleh Bloomberg, LP., New York, 
USA. FEB Undip patut berbangga karena laboratorium ini adalah yang pertama kali di 
indonesia, dan dalam waktu kedepan akan disiapkan kurikulum, pelatihan dan 
peningkatan pesat softskill pengguna. Untuk itu disiapkan Tim Bloomberg FEB Undip, 
untuk mendukung civitas akademika FEB dan Undip secara keseluruhan. Laboratorium ini 
juga akan mengadakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi pengguna. Khususnya untuk 
mahasiswa, dengan adanya fasilitas ini diharapkan menjadikan lulusan FEB Undip 
berkualifikasi terbaik dan mampu bersaing pada level internasional. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/9280 
 

https://www.undip.ac.id/language/id/archives/9280
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Join Course Master of Regional and Urban Development Diponegoro University-
Technische Universität Berlin 
 
Program Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro dan Institute 
of Urban and Regional Planning Technische Universität Berlin mengadakan program join 
course untuk mempelajari Urban Regeneration di Kota Semarang.  
Kegiatan join course ini bertemakan Operationalizing Sustainable and Participatory 
Development Approach towards Semarang Resilient. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
mengetahui tentang operasionalisasi berkelanjutan dan pendekatan pembangunan 
partisipatif menuju Semarang yang tangguh dan meningkatkan kompetensi siswa untuk 
menyelesaikan permasalahan nyata tentang pembangunan di area yang kurang 
berkembang. Kota Semarang dipilih sebagai wilayah observasi karena Semarang telah 
menjadi bagian dari 100 Ressilient City, yaitu sebuah program dan jaringan 100 kota-kota 
di dunia dalam meningkatkan ketahanan kota. 
 
Para mahasiswa dan dosen melakukan berbagai kegiatan yang terdiri dari kuliah umum; 
kunjungan lapangan ke berbagai tempat, yakni Kota Lama Semarang; Kampung-Kampung 
Kota Semarang; Daerah Pesisir Semarang yaitu Tambak Lorok-Tanjung Mas, Kemijen dan 
Moro Demak; serta Industri Tekstil), melaksanaan Focus Group Discussion/wawancara 
dengan orang lokal dan workshop. Pada akhir kegiatan join course ini, para peserta 
melakukan presentasi hasil studi yang mereka telah kerjakan pada workshop. 
 
Link: http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-undip-
pada-akhir-tahun-2018.html 

 

Kuliah Umum Prof. Dr. Felicitas Hillman (Technische Universitat Berlin)-M. Luthfi Eko 
Nugroho (Bappeda Kota Semarang) 
 
Senin, 3 Desember 2018 MPWK mengadakan kuliah umum sebagai bagian dari Public 
Lecture Series dan juga join course MPWK Undip-Technische Universität Berlin. Kuliah 
umum kali ini diisi oleh Prof. Dr. Felicitas Hillman dari Technische Universitat Berlin dan 
Bapak M. Luthfi Eko Nugroho dari Bappeda Kota Semarang. Acara kuliah umum ini dihadiri 
oleh para dosen, peserta join course, dan mahasiswa lainnya. Kuliah umum ini diberi tema 
“Learning from Planning System in Germany dan Urban Resilience Implementation in 
Semarang” 
 
Prof. Dr. Felicitas Hillman memberikan paparan dengan judul Introduction into the 
German planning system – challenges and potentials of demographic change and 
migration in Germany”. Dalam pemaparannya Prof. Dr. Felicitas Hillman menyampaikan 
mengenai sistem perencanaan di Jerman beserta tantangannya: bagaimana pola 
demografi termasuk imigran mempengaruhi dalam implementasi sistem perencanaan 
yang ada, termasuk dalam penyediaan perumahan untuk pengungsi yang terintegrasi. 
 
Bapak M. Luthfi Eko Nugroho mengambil tema “Urban Resilience Implementation in 
Semarang”. Bapak M. Luthfi Eko Nugroho memaparkan tentang profil Kota Semarang, 
latar belakang bergabungnya Kota Semarang dalam 100 Resilient Cities, apa saja fase yang 
telah dilalui dalam mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota tangguh dan keterkaitan visi 
misi serta program kerja pemerintah Kota Semarang dalam mendukung Semarang 
Resilient City. 
 
Link:  http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-
undip-pada-akhir-tahun-2018.html 

http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-undip-pada-akhir-tahun-2018.html
http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-undip-pada-akhir-tahun-2018.html
http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-undip-pada-akhir-tahun-2018.html
http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-undip-pada-akhir-tahun-2018.html
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Sambangi Undip, Menristekdikti Serahkan Beasiswa Bidikmisi 
 
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M. Nasir menyerahkan 
bantuan beasiswa Bidikmisi saat "pulang kampung" ke Undip dalam rangka peringatan 
Hari Kesaktian Pancasila di Kampus Undip Tembalang, Semarang (3/10). Penyerahan ini 
dilakukan di Gedung Prof. Soedarto, SH dalam acara “TEMU MAHASISWA BIDIKMISI DAN 
ADik WILAYAH SEMARANG” yang juga dihadiri oleh Rektor Undip beserta jajarannya dan 
sejumlah pimpinan universitas di Jawa Tengah. 
 
Rektor Undip Prof Yos Johan Utama mengatakan bahwa Undip saat ini menerima 
sebanyak 37 persen mahasiswa kurang mampu untuk bisa kuliah di kampusnya. 
Penyerahan beasiswa Bidikmisi ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam berupaya 
membantu anak kurang mampu untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan 
tinggi. Selain itu, program Bidikmisi juga sekaligus membantu upaya pemerintah 
mengatasi kemiskinan yang masih melanda Indonesia. 
 

Link: http://www.kampusundip.com/2016/10/temu-bidikmisi.html 

 

9 Mahasiswa UNDIP Terima Beasiswa PT. INDOCEMENT 
 
PT.Indocement Tunggal Prakarsa Tbk kembali mewujudkan komitmennya dalam bidang 
pendidikan, dengan memberikan beasiswa kepada 9 mahasiswa Undip yang berprestasi 
yang kurang mampu secara ekonomi Kamis, (6/12) di gedung Rektorat  Undip Tembalang. 
Beasiswa diserahkan simbolis oleh Staf Senior PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk Ayie 
Ibrahim didampingi Wakil Rektor I Undip Prof.M Zainuri kepada salah satu perwakilan 
mahasiswa Undip penerima beasiswa. 
 
Wakil Rektor I Undip Prof.M Zainuri mengungkapkan bahwa Undip sangat mengapresiasi 
pemberian beasiswa bagi para mahasiswa Undip karena hakekatnya beasiswa yang 
diberikan tidak hanya meringankan beban para mahasiswa tetapi juga sebagai cambuk 
bagi mereka untuk lebih dapat berprerstasi lagi dalam bidang akademik”ungkapnya. 
 
Sementara Staf Senior PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk Ayie Ibrahim mengatakan 
bahwa beasiswa yang diterima setiap mahasiswa dari  PT Indocement Tunggal Prakarsa 
Tbk nilainya Rp 6 juta per tahun, atau Rp 500 ribu per bulan”ujarnya. “Melalui beasiswa 
ini, kami ingin membantu mahasiswa yang berprestasi dan berasal dari keluarga tidak 
mampu agar mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. 
 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10755 

 

Tujuh Mahasiswa Undip Mendapat Beasiswa dari Alumni 
 
Tujuh mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) yang sudah diterima melalui jalur 
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), mendapat beasiswa dari 
alumni Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut yang berkarya di bidang perbankan. 
Menurut Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama, PTN yang dipimpinnya menerima 2595 
mahasiswa dari jalur SNMPTN dan 836 di antaranya merupakan penerima beasiswa 
Bidikmisi. 
 
“Ketujuh mahasiswa ini tidak terdaftar dalam Bidikmisi dan selain mereka, masih ada 
ribuan mahasiswa lainnya yang tidak tercover beasiswa Bidikmisi maka kami membantu 
dengan cara-cara seperti ini. Sisanya yang lain kami masukkan ke golongan I, II dan III yang 
uang kuliahnya masih terbilang ringan,” kata Prof Yos . 
 

http://www.kampusundip.com/2016/10/temu-bidikmisi.html
https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10755
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Ketujuh mahasiswa yang menerima beasiswa menurutnya, yang pendapatan 
orangtuanya masih di bawah UMR atau UMK. Beasiswa dari alumni yang diberikan 
menurutnya, akan dilakukan evaluasi setiap enam bulan sekali. Minat calon mahasiswa 
untuk menempuh pendidikan tinggi di Undip menurutnya, cukup tinggi dan Undip 
merupakan universitas terfavorit kedua.  
 

Link: https://www.suaramerdeka.com/news/baca/83758/tujuh-mahasiswa-undip-
mendapat-beasiswa-dari-alumni 

 

Inisiatif Zakat Indonesia Launching Beasiswa Mahasiswa Tahfizh Quran di UNDIP  
 
Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) telah mengadakan Launching  Beasiswa Mahasiswa Tahfizh 
Quran di Semarang pada Senin, 14 Mei 2018 di Aula Dekanat Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro. Sebanyak 40 peserta hadir mengikuti acara peresmian Beasiswa Mahasiswa 
tersebut. Pula turut dihadiri oleh Direktur Pendayagunaan IZI Nana Sudiana, Rektorat 
UNDIP, Manager Pendayagunaan IZI Haryono, Kepala Perwakilan IZI Jawa Tengah Djoko 
Adhi Saputro, segenap Mahasiswa UNDIP, dan 10 Penerima Beasiswa. 
 

Link: https://kumparan.com/inisiatif-zakat-indonesia-izi/inisiatif-zakat-indonesia-
launching-beasiswa-mahasiswa-tahfizh-di-universitas-diponegoro 

 

Diterima Dari Jalur SNMPTN, Mahasiswa Undip Dapat Beasiswa 
 
Mahasiswa baru Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang diterima melalui jalur 
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018 boleh berbangga hati. 
Hal itu dikarenakan tak hanya diterima sebagai mahasiswa di salah satu kampus terbaik 
di Semarang, tapi juga berpeluang memperoleh beasiswa. 
 
Wakil Rektor I Undip Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Zaenuri, mengatakan 
mahasiswa dari kalangan ekonomi tidak mampu yang baru saja diterima di Undip melalui 
SNMPTN 2018 akan memperoleh beasiswa. Beasiswa itu berasal dari sumbangan dana 
para alumni Undip. “Kami mencoba mencari terobosan dan mengupayakan bantuan bagi 
mereka. Alhamdulillah, dari alumni Undip sanggup untuk membantu memberikan 
beasiswa, meski sifatnya selektif hanya diberikan pada mereka yang sangat 
membutuhkan,” terang Zaenuri dalam siaran pers kepada Semarangpos.com, Kamis 
(10/5/2018). 
 
Zaenuri mengatakan tahun ini Undip menerima 2.929 mahasiswa baru dari jalur SNMPTN. 
Dari jumlah sebanyak itu, sekitar 836 mahasiswa di antaranya merupakan penerima bea 
siswa Bidikmisi. Anggaran yang diperuntukkan mahasiswa Bidikmisi tidak mampu 
memenuhi seluruh kebutuhan mahasiswa yang tidak mampu. Di sisi lain, anggaran yang 
dimiliki Undip sangat terbatas. Lebih lanjut, Zaenuri mengatakan beasiswa dari alumni 
Undip itu diberikan kepada mahasiswa yang penghasilan orang tuanya kurang dari Upah 
Minimum Regional (UMR). Selain itu, mahasiswa penerima beasiswa akan dievaluasi 
setiap enam bulan dari sisi akademik.  “Saat ini akan kita berikan pada 7 perwakilan 
mahasiswa baru yang berasal dari Fakultas Teknik, Psikologi, Kedokteran serta Fakultas 
Sain dan Matematika,” terang Zaenuri. 
 

Link: https://www.solopos.com/diterima-dari-jalur-snmptn-mahasiswa-undip-dapat-
beasiswa-915528 

https://www.suaramerdeka.com/news/baca/83758/tujuh-mahasiswa-undip-mendapat-beasiswa-dari-alumni
https://www.suaramerdeka.com/news/baca/83758/tujuh-mahasiswa-undip-mendapat-beasiswa-dari-alumni
https://kumparan.com/inisiatif-zakat-indonesia-izi/inisiatif-zakat-indonesia-launching-beasiswa-mahasiswa-tahfizh-di-universitas-diponegoro
https://kumparan.com/inisiatif-zakat-indonesia-izi/inisiatif-zakat-indonesia-launching-beasiswa-mahasiswa-tahfizh-di-universitas-diponegoro
https://www.solopos.com/diterima-dari-jalur-snmptn-mahasiswa-undip-dapat-beasiswa-915528
https://www.solopos.com/diterima-dari-jalur-snmptn-mahasiswa-undip-dapat-beasiswa-915528
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A New Woman Dean of Faculty of Law, Prof. Retno Sarawati  

Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.M.Hum was inaugurated as dean of Faculty of Law by Undip 
Rector on Tuesday  (May 8, 2018). Prof. Retno Saraswati  took the place of dean left by 
Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH. M.Hum, CN. As of April 4, 2018. Prof. Retno is one of six 
women deans out of 13 deans at Diponegoro University. 

A dean is a leader who must put integrity and honesty first. In carrying out its duties, the 
dean is expected to do it with orderly administration of academic, orderly administration 
of personnel and orderly administration of financial. She expressed her gratitude for the 
assignment given by members of Senate of Faculty of Law. She expects supports of the 
entire academic community to continue and implement the unfinished programs until  
end of the term of office. She is committed to best implementing the mandate and to 
improve the achievement for the big reputation of Undip’s Fac. of Law. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/en/archives/9622 

 

PMB 2018, Undip Terima Lebih dari 11 Ribu Mahasiswa Baru 

Undip secara resmi menerima 11.381 mahasiswa baru dalam Upacara Penerimaan 
Mahasiswa Baru (PMB) di Stadion Undip Tembalang. Mahasiswa baru sebanyak 11.381 
terdiri dari 8.239 Program Sarjana, 1.896 Program Vokasi, 964 Program Magister, 142 
Program Spesialis, 140 Program Doktor, dan 16 Program Profesi. 

Undip menerima 30% mahasiswa kurang mampu yang terakomodir melalui program 
Bidikmisi maupun UKT Golongan 1,2 dan 3. Ini lebih dari kuota minimal 20% yang 
dicanangkan pemerintah. Selain itu, dalam PMB ini juga terdapat 8 warga negara asing 
dari Senegal, Timor Leste, Uganda, Sudan, Libya dan Nigeria. Pasca upacara PMB di 
Stadion, mahasiswa baru mengikuti Orientasi Diponegoro Muda (ODM) di fakultasnya 
selama sepekan, sebelum resmi mengikuti kegiatan perkuliahan. 

Dari seluruh jumlah mahasiswa yang diterima, hampir separonya adalah perempuan. 

Link: http://www.kampusundip.com/2018/08/undip-terima-lebih-dari-11-ribu-
mahasiswa-baru.html 
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Sharing is Caring, The Impossible Dream of Woman 

Tim KKN II Undip Tahun 2018 Desa Krandon Lor, Suruh, Kabupaten melakukan simulasi 
mengenai Kesetaraan Gender. Kegiatan tersebut diikuti oleh kader PKK. Antusias para 
kader cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari kehadiran yang hampir 95% kader datang. 
Para kader sangat memahami apa yang disampaikan oleh pemateri, mereka mencatat 
poin demi poin yang disampaikan.  

Puncak dari program ini, pemateri menayangkan video yang berisi tentang kehidupan 
seorang ibu sehari-hari, dari mulai bangun tidur mengurus anak dan suami, memasak, 
pergi ke pasar, dan tetap disibukkan dengan beragam aktivitas hingga menjelang tidur. 
Adapun diceritakan perempuan yang bekerja tetapi upah yang didapatkan tidak setara 
dengan apa yang mereka kerjakan. Dalam video yang berjudul "The Impossible Dream" 
memiliki pesan sebuah impian dari seorang ibu yang menginginkan adanya kerja sama 
antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup yang paling kecil yaitu keluarga.  

 
Setelah pemutaran video, acara diakhiri dengan mengajak para kader untuk meneruskan 
apa yang sudah di dapatkan ke ibu-ibu PKK di dusunnya masing-masing. Karena apalah 
guna program ini apabila apa yang disampaikan hanya sekedar didengar saja tanpa 
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ada istilah "sharing is caring" 
demikianlah juga indahnya berbagi dan menyuarakan tentang kesetaraan dan keadilan 
gender di lingkungan masyarakat, supaya paradigma mengenai adanya jarak antara laki-
laki dan perempuan maupun kodrat perempuan harus berada di bawah posisi laki-laki 
tidak menjadi suatu stigma yang berkelanjutan. 
 
Link: https://www.kompasiana.com/monica36000/5b8363ad43322f4eff491a28/tim-ii-
kkn-undip-krandon-lor-sharing-is-caring-the-impossible-dream-of-woman 

 

PAUD Permata Undip Gelar Hari Keluarga 
 

Tujuan dari Hari Keluarga yang diselenggarakan oleh PAUD Permata Undip adalah untuk 
menjalin kedekatan bersama anak agar anak lebih bersemangat dan interaksi yang 
terjalin antara anak dengan orang tua maupun guru akan turut mengembangkan rasa 
percaya diri anak.  

Beberapa metode pembelajaran yang diterapakan di PAUD antara lain belajar melalui 
kegiatan, belajar melalui bermain, bercerita dan mendengarkan cerita.  Ia berharap 
kedepan kinerja para guru semakin meningkat dan lebih spesifik. 

Dalam kesempatannya, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DPW) Undip, Asih Budiastuti 
(Istri Rektor Undip, Prof. Yos Johan Utama) menuturkan bahwa PAUD harus terus 
dimajukan dengan semangat yang luar biasa dalam menimba ilmu. “Kedepan tentunya 
PAUD menjadi lebih baik lagi, semakin meriah dan menghasilkan generasi yang 
mencerahkan masa depan” ujarnya. 
 
Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/9733 
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UNDIP Ciptakan Alat Desper sebagai Solusi Krisis Air Bersih 

Tiga mahasiswa Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro membuat 
sebuah inovasi bernama DESPER (Destilasi Super).  Yakni sebuah alat yang berfungsi untuk 
pemurnian atau pengurangan kadar garam (salinitas) air laut sehingga dihasilkan air tawar 
yang memiliki tingkat salinitas yang rendah. Selama ini telah dikenal berbagai macam 
pengolahan air laut menjadi air bersih, antara lain: reverse osmosis, elektrodialysis, 
transmembran distillation dan evaporation. Namun kelemahan dari metode tersebut 
adalah memiliki biaya yang tinggi. Mahasiswa berinovasi alat bernama DESPER (Destilasi 
Super) dengan harga lebih murah. 

DESPER yang dibuat berbasis lensa cembung, fotokatalis Ag doped ZnO dan pemanas 
bertenaga surya. Lensa cembung berfungsi untuk memfokuskan radiasi sinar matahari 
dan mempercepat pemanasan dalam destilator sehingga proses evaporasi air laut dapat 
berlangsung lebih cepat. Ag doped ZnO berfungsi untuk menjaga kualitas air hasil destilasi 
melalui proses fotokatalis yang dapat mereduksi logam berat dan membunuh bakteri. 
Sifat hidrofilik Ag doped ZnO dapat mempercepat gerak jatuh air ke dalam wadah 
penampung sehingga meminimalisir air yang telah mengembun untuk jatuh kembali ke 
dalam wadah evaporator. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/9879 

 

Water as Leverage Kota Semarang 
 
Fakultas Teknik- Pada kesempatan kali ini FT Undip menyelenggarakan workshop 
Program Water as Leverage (Wal) yang merupakan kerja sama Undip melalui FT dengan 
Netherland Enterprise Agency (RVO Belanda). Acara berlangsung pada hari Kamis 
(29/11/2018) ini merupakan kerja sama FT Undip sebagai knowledge partner yang 
diselenggarakan di semarang yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kota tangguh di 
asia bersama kota-kota lain di negara Asia yakni kota Chennai (India), Khulna (Bangladesh) 
dan Semarang (Indonesia) untuk mengatasi tantangan terkait air perkotaan secara 
inovatif dan inklusif. 
 
http://ft.undip.ac.id/ft-undip-terlibat-wal-di-semarang/ 
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FT Undip Tingkatkan Manfaat Waduk 

Fakultas Teknik Undip menggelar acara bertajuk “Sinergitas Perguruan Tinggi, 
Kementerian PUPR dan Stakeholders demi Menjaga Fungsi Waduk Diponegoro yang 
Berkelanjutan” bertempat di Waduk Pendidikan Undip (Minggu,25/11). Acara meliputi 
pembersihan enceng gondok, penanaman 5000 pohon dan sekolah sungai. 

Kegiatan yang digelar ini merupakan kegiatan rutin Undip dan Kementerian PUPR dalam 
rangka mewujudkan pendidikan yang lebih real dengan adanya waduk pendidikan 
Diponegoro. Waduk Pendidikan Diponegoro merupakan salah satu laboratorium untuk 
menunjang keilmuan, dimana Undip membuka program S2 Bendungan untuk staf PU di 
seluruh Indonesia yang belajar tentang operasional bendungan. Hal tersebut sangat 
strategis pula untuk mendukung peringkat greenmetric Undip yang masuk dalam 6 besar. 
Selain itu bagi mahasiswa S1 adalah bentuk real yang dapat dilihat tentang bentuk dan 
manfaat tentang waduk atau bendungan, sehingga bukan teori semata. 

Waduk Pendidikan Undip merupakan waduk yang terkenal juga di Semarang selain waduk 
Jatibarang di kecamatan Gunungpati/ Mijen yang berfungsi untuk pengendali banjir. 
Waduk Pendidikan Diponegoro atau yang lebih dikenal waduk Undip diharapkan perlu 
terus berinovasi untuk memberikan nilai tambah dan manfaat, terutama bagi masyarakat 
sekitar. Waduk tersebut terus dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, 
kegiatan ilmiah dan manfaat lain bagi masyarakat umumnya, dan terutama masyarakat 
sekitar. Ditambahkan pula bahwa kegiatan yang berbarengan dengan Hari Bakti PUPR 
tersebut yang meliputi pembersihan enceng gondok, penanaman 5000 pohon dan 
kerjasama sekolah S2 Bendungan yang sudah terjalin semakin menunjang keilmuan dan 
kemanfaatan waduk. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10702 

 

Guru Besar Baru bidang Membran untuk Menghasilkan Air Bersih 
 

Universitas Diponegoro (Undip) miliki Guru Besar ke-120. Prof Tutuk Djoko Kusworo 
dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Teknik Kimia pada Rabu (21/11). Pada 
pengukuhan sebagai Guru Besar, Tutuk menyampaikan orasi ilmiah mengenai inovasi 
pengembangan material membran, guna mendukung penyediaan energi dan air bersih. 

Isu penyediaan air bersih juga menjadi permasalahan krusial bagi bangsa ini. Karena 
jumlah air di permukaan bumi tetap, tetapi ketersediaan air yang berkualitas terus 
menyusut. ementara kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan kian 
bertambahnya populasi penduduk di Indonesia. Menurutnya, air laut, air payau, air 
terproduksi serta air limbah di muka bumi pada dasarnya merupakan alternatif sumber 
air bersih apabila sistem pengolahannya dilakukan dengan baik. Hanya saja, 
permasalahan utama pengolahan air dengan membran adalah terjadinya fouling 
(mengotori) pada membran. Sehingga produktivitas air bisa menjadi menurun. “Untuk 
mengatasi hal ini ia telah melakukan studi pengembangan material membran nano 
hybrid,” jelas Prof. Tutuk. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10664 

  

https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10664
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Undip Kembangkan Bahan Bakar Pengganti Solar  

Teknik Kimia Undip kembali berhasil mengembangkan MER-C (Membrane Separation & 
Catalyst) yang berasal dari limbah serbuk marmer untuk produksi biodiesel pengganti 
bahan bakar jenis solar yang ramah lingkungan. Kebutuhan bahan bakar diesel yang 
semakin meningkat menyebabkan tingginya jumlah impor solar. Disisi lain, bahan bakar 
alternatif pengganti solar yakni biodiesel masih terbatas penggunaannya. Hal tersebut 
dikarenakan dalam produksi biodiesel tidak digunakan proses yang sederhana, 
memerlukan konsumsi energi yang tinggi. Hal ini menyebabkan harga biodiesel 2 kali lebih 
mahal dibandingkan solar. 

Berdasarkan pertimbangan proses produksi, konsumsi energi dan harga jual biodiesel 
yang tinggi, maka dikembangkan metode sederhana pembuatan dan pemurnian biodiesel 
dengan memanfaatkan bahan baku limbah minyak jelantah menggunakan membran yang 
berasal dari limbah serbuk marmer. Membran adalah lapisan tipis yang biasanya 
digunakan dalam pemurnian air. 

Berbeda dari penelitian sebelumnya, produksi biodiesel dengan menggunakan membran 
limbah serbuk marmer dapat dilakukan secara kontinyu dan simultan. Hal ini akan 
meningkatkan jumlah biodiesel yang dapat diproduksi hingga diperoleh biodiesel dengan 
harga yang murah. Selain itu, proses pembuatan biodiesel dengan menggunakan 
teknologi membran sangat sederhana yaitu dengan memanaskan campuran minyak 
jelantah dan metanol disertai penyaringan selama proses berlangsung hingga diperoleh 
biodiesel. Sehingga sebenarnya masyarakat dapat menghasilkan biodiesel sendiri 
dirumahnya dengan memanaskan minyak jelantah dan alkohol (metanol) dengan 
menggunakan membran Mer-C ini. 

Pada penelitian ini, limbah serbuk marmer yang berasal dari industri pengrajin marmer 
kabupaten Tulungagung. Kandungan CaO yang tinggi (60%) dari limbah serbuk marmer 
menjadi potensi yang besar untuk dijadikan katalis basa dalam pembuatan membran. 
Selain itu, bahan baku pembuatan biodiesel juga berasal dari minyak jelantah (minyak sisa 
penggorengan) yang selama ini hanya menjadi limbah yang sulit ditangani. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/9685 
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Pentingnya Pembaruan Regulasi dan Tata Kelola Migas di Indonesia 

Tata kelola migas yang benar akan berperan mewujudkan ketahanan dan kemandirian 
energy. Ketahahan dan kemandirian energy merupakan salah satu prasyarat tercapainya 
kedaulatan nasional, Hal ini disampakan M Kholid Syeirazi pada kegiatan seminar energi 
dan diskusi tata kelola migas merah putih di Aula, FPIK Undip Tembalang Rabu (18/4). 

Indonesia bukanlah negara kaya minyak atau gas. Namun, Indonesia kaya dengan 
berbagai sumber energi, terutama energi baru terbarukan (EBT). Indonesia adalah negara 
bauran energi. Dominasi fosil dalam energi mix harus dikurangi dengan memperbesar 
bautan EBT. Tata kelola migas seharusnya dikoreksikan dengan agenda green energy. 
Sebagian hasil yang diperoleh dari pengembangan migas harus disisihkan untuk 
mengembangkan EBT, bukan dihabiskan untuk satu tahun anggaran. Di situlah perlunya 
pertroleum fund. Tata Kelola migas yang benar akan berperan mewujudkan ketahanan 
dan kemandirian energi. Ketahanan dan kemandirian energi merupakan salah satu 
prasyarat tercapainya kedaulatan nasional. 

Sejak 2003, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia melampaui produksi. 
Tahun berikutnya, Indonesia resmi menjadi nett oil importer. Cadangan dan produksi 
migas yang menurun juga disertai dengan rendahnya partisipasi perusahaan minyak 
nasional dan tidak berkembangnya infrastruktur energy. 

Pertamina hanya menguasai 10 persen dari total cadangan migas nasional. Sementara itu, 
upaya pemerintah mengarusutamakan gas terkendala infrastruktur yang terbatas, 
sehingga salah satu dampaknya harga gas menjadi mahal. Rapuhnya ketahanan dan 
kedaulatan energi di Indonesia, menurut penulis buku ini, M. Kholid Syeirazi, sebagian 
besar akibat kebijakan tata kelola migas yang buruk. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/9412 

 

Mahasiswa Undip Kampanyekan Hemat Energi Listrik 

Penggunaan energi listrik untuk keperluan penerangan berbagai kebutuhan harus sesuai 
dengan ketentuan SNI atau peraturan yang telah diatur oleh pemerintah. Adapun 
pemasangan instalasi listrik harus dengan kebijakan Persyaratan Umum Instalasi Listrik 
(PUIL) yang dibuat oleh Kementrian ESDM. Risiko seperti kebakaran bangunan bisa 
mengintai setiap saat tanpa mengindahkan aturan ini.  

Teknik Elektro Undip Dia menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat yang diberi nama 
Penyuluhan Instalasi Listrik Dan Penghematan Energi Listrik Rumah Tangga 2018. 
Mekanismenya berupa penyampaian informasi menggunakan alat simulasi yang dibuat 
sendiri. Adapun materi yang disampaikan tentang instalasi dan penghematan energi 
listrik dengan cara mengganti jenis lampu dan cara menggunakan peralatan listrik 
dirumah tangga yang aman dan benar. Selain tiu, juga melakukan praktik cara 
pemasangan instalasi listrik rumah tangga dan cara menyambung kabel listrik dan 
dilanjutkan dengan pemasangan instalasi listrik dan lampu LED di gang RT 6 bersama 
dengan warga setempat. 

 
Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan mahasiswa S-1 Teknik Elektro dari konsentrasi 
Teknik Tenaga Listrik, dibantu oleh dosen pembimbing yang sangat berkompeten. 
Pengabdian masyarakat ini juga didukung penuh Ikatan Alumni Teknik Elektro dan Undip. 
 

Link: https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/84459/mahasiswa-undip-
kampanyekan-hemat-energi-listrik 

https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/84459/mahasiswa-undip-kampanyekan-hemat-energi-listrik
https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/84459/mahasiswa-undip-kampanyekan-hemat-energi-listrik
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Mahasiswa Elektro Undip Ajarkan Warga Membuat Lampu Emergency dari Limbah 

Mahasiswa Teknik Elektro bersama Ikatan Alumni Teknik Elektro ( IATE ) mengadakan 
kegiatan pengabdian masyarakat di RT 02 RW 01 Kelurahan Tembalang, Kecamatan 
Tembalang, Semarang, Senin (14/5) malam. Pada kegiatan tersebut para mahasiswa 
mengadakan pelatihan tentang pembuatan lampu dari peralatan elektronik seperti trafo 
ferrit bekas lampu, transistor, kawat lilitan dan komponen elektronik lain. 

Selain itu mereka juga memaparkan tentang penghematan energi listrik. Para mahasiswa 
juga menjelaskan macam – macam alat atau piranti listrik yang dapat mempengaruhi 
pemakaian energi listrik, juga tentang perilaku hemat energi seperti melepas steker 
peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai seperti charger handphone atau perangkat 
listrik lainya. "Harapanya dengan adanya kegiatan pelatihan ini masyarakat dapat 
memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan lampu emergency," ujarnya. 

Link: https://jateng.tribunnews.com/2018/05/15/keren-mahasiswa-elektro-undip-
ajarkan-warga-tembalang-membuat-lampu-emergency-dari-limbah 

 

Alumni Elektro Undip Dukung Mahasiswa Ajak Masyarakat Hemat Listrik 

Latar belakang peksanaan kegiatannya karena sampai dengan saat ini, masyarakat di 
Kecamatan Banyumanik Kelurahan Pedalangan belum banyak mengetahui tentang 
bagaimana pengelolaan listrik hemat dan efisien. Sehingga masyarakat setempat hanya 
menggunakan listrik tanpa memperhatikan penggunaannya. Dan juga masyarakat 
setempat masih kurang memiliki wawasan terhadap jenis-jenis lampu yang lebih hemat 
seperti lampu LED lebih hemat daripada lampu pijar dan sejenisnya dengan daya yang 
sama dan juga apakah alasan beserta sebabnya. 

Masyarakat juga belum banyak mengetahui tentang penggunaan listrik untuk keperluan 
penerangan yang aman dan benar dan bagaimana melalukan pengukuran konsumsi 
energi listrik. Penggunaan energi listrik untuk keperluan penerangan berbagai kebutuhan 
harus sesuai dengan ketentuan SNI tentang standar Kekuatan Penerangan Cahaya. Oleh 
karena itu, diperlukan adanya program sosialisasi atau penyuluhan dan pencerdasan 
penghematan energi listrik. Adapun target dan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 
sharing ilmu dan juga pengalaman yang didapatkan selama dibangku kuliah untuk 
diaplikasikan langsung dilingkungan masyarakat sekitar. 

Link: https://jateng.tribunnews.com/2018/05/09/alumni-elektro-undip-dukung-
mahasiswa-ajak-masyarakat-hemat-listrik 

https://jateng.tribunnews.com/2018/05/15/keren-mahasiswa-elektro-undip-ajarkan-warga-tembalang-membuat-lampu-emergency-dari-limbah
https://jateng.tribunnews.com/2018/05/15/keren-mahasiswa-elektro-undip-ajarkan-warga-tembalang-membuat-lampu-emergency-dari-limbah
https://jateng.tribunnews.com/2018/05/09/alumni-elektro-undip-dukung-mahasiswa-ajak-masyarakat-hemat-listrik
https://jateng.tribunnews.com/2018/05/09/alumni-elektro-undip-dukung-mahasiswa-ajak-masyarakat-hemat-listrik
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Peran Perguruan Tinggi  Membangun Pondasi Ekonomi Indonesia  

Pidato Ilmiah Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Dies Natalis ke-58 FEB Undip dengan 
tema Digital Disruption : Peluang dan Tantangan Membangun Pondasi Ekonomi Indonesia 
2045. 

Perguruan Tinggi adalah salah satu institusi penting untuk membangun pondasi ekonomi 
indonesia, oleh karena itu lulusan perlu meningkatkan dalam membangun kualitas SDM 
yang baik, karena yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah critical thingking. Kita 
sedang mengoptimalkan kompetitif, tantangan industri ke depan 4.0 adalah 3D printing, 
internet of thing, advanced robotics, artificial intelligence. Karena dengan menggunakan 
teknologi bisa mengurangi kesalahan salah satu pekerjaan di era yang akan datang yang 
dapat digantikan oleh  robot contohnya adalah  akuntan  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan universitas punya peranan sangat 
penting dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Universitas disebut sebagai roda 
penggerak inovasi dan pengembangan teknologi dengan pendekatan Triple Helix dalam 
hilirisasi riset, yaitu sinergi antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi:ungkapnya 

Sri Mulyani mengutip studi dari McKinsey (2016) yang menyebutkan bahwa pada lima 
tahun ke depan sebesar 52,6 juta jenis pekerjaan akan digantikan oleh mesin. Hal tersebut 
mengikuti tren global dimana 60 persen pekerjaan akan mengadopsi sistem otomatisasi, 
dan 30 persen akan menggunakan mesin berteknologi digital. 

Hal ini yang berdampak pada pergeseran tren dunia dari sektor manufaktur ke sektor jasa 
yang membutuhkan tenaga kerja jenis middle-higher skilled, bukan lagi low-skilled labour. 
Di sisi lain, revolusi industri 4.0 juga membuka peluang baru karena potensi ekonomi 
digital di kawasan Asean, Indonesia secara khusus diperkirakan akan menjadi pasar 
dengan pertumbuhan ekonomi digital. 

 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/9309  
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Genteng Inovasi Karya Mahasiswa Undip Raih Medali Emas di Nurenberg 
 

Banyaknya limbah styrofoam yang tersebar di masyarakat nampaknya menjadi inspirasi 
bagi sekelompok mahasiswa Universitas Diponegoro untuk menciptakan karya inovasi 
dengan memanfaatkan limbah yang tidak terpakai. Adalah Yunnia Rahmandanni; Latifa 
Nida; Nurul Hidayah (Fakultas Sains dan Matematika); Ibadurrahman (Fakultas Tehnik) 
dan Rifqi Rudwi (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan), 5 mahasiswa Undip yang 
tergabung dalam satu kelompok dibawah bimbingan Moh Nur Sholeh, dosen muda dari 
Sekolah Vokasi Undip, berhasil meraih medali emas dalam ajang kompetisi International 
Trade Fair of Ideas, Inventions and New Products (The iENA) yang diadakan oleh lembaga 
internasional AFAC, di Nurenberg, Jerman bulan November 2018 ini. Event ini diikuti 800 
peneliti muda dari 30 negara yang ikut berpartisipasi. Peserta dari Indonesia ada 2 tim, 
dimana tim Undip berhasil menyabet medali emas dengan genteng inovasi ramah 
lingkungan. 
 
Genting inovasi berbahan campuran styrofoam ini telah dilakukan melalui proses 
pengolahan berbasis sains dan didesain memiliki ketahanan terhadap guncangan karena 
memiliki bobot yang lebih ringan dan kelentingan yang tinggi jika dibanding dengan 
genteng beton. Tekanan rata-rata (Fc’) 1,59 MPa, modulus elastisitas (Ec) 496 MPa dan 
modulus of ruture 0,6282 MPa dan berat rata-rata sebesar 760 kg/m3. Penambahan 
styrofoam ini dilakukan dengan komposisi tertentu, agar dihasilkan genting yang relatif 
ringan serta memiliki kelentingan yang optimal, sehingga dapat meminimalisir korban 
jiwa akibat tertimpa reruntuhan atap akibat gempa. Produk genteng inovasi yang ramah 
lingkungan ini bisa menyerap limbah styrofoam sebanyak 5kg/m2 genteng. Jika asumsi 
satu rumah atapnya 40 m2 maka limbah styrofoam yang dapat diserap  sebanyak 200 kg 
styrofoam tiap rumah. 
 
Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10708 
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Mahasiswa KKN Undip Kab. Batang Edukasi Pembuatan Alat Mini Komposter 

Mahasiswa Tim II KKN Undip melaksanakan edukasi mengenai cara pembuatan alat mini 
komposter di Alun- alun Kabupaten Batang. Edukasi yang dilakukan oleh mahasiswa Tim 
II KKN Undip 2018 bersamaan dengan kegiatan kunjungan rutin dari Undip yang dihadiri 
oleh Bupati Batang, Ika undip batang, Kepala Dinas Perindustrian Batang, Kepala Dinas 
Pariwisata dan masyarakat setempat serta mahasiswa KKN Undip Tim II. Acara tersebut 
dikemas dalam sebuah Expo dan Talkshow yang bertema “ Kenali Potensi, Permasalahan, 
Dan Solusi di Kab. Batang” . 

Di Kabupaten batang sendiri ternyata masih terdapat permasalahan umum yaitu salah 
satunya adalah belum terdapat tempat pembuangan sampah sehingga warga lebih sering 
membakar sampah-sampah yang ada. Oleh karena itu, mahasiswa Tim II KKN Undip 2018 
melakukan inovasi dan kemudian mengedukasi karangtaruna dan masyarakat Batang 
tentang cara pembuatan alat mini komposter agar pemuda-pemuda dan warga 
khususnya yang ada di Desa Cempereng kedepannya dapat membuat alat mini komposter 
sendiri. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10088 
 

 

KKN Undip Sulap Mangrove Jadi Berbagai Produk Pembersih 
 

Mangrove adalah tanaman yang tumbuh hampir di setiap daerah pesisir pantai. Selain 
berguna sebagai pencegah abrasi, ternyata tumbuhan mangrove memiliki berbagai 
potensi yang dapat dikembangkan menjadi produk yang bermanfaat. Tim KKN Undip 
mampu memberikan solusi atas permasalahan limbah mangrove yang menumpukdi Desa 
Kaliprau. Limbah mangrove dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat dan 
bernilai jual. 

Jenis mangrove yang banyak tumbuh di Desa Kaliprau yaitu Rhizopora mucronata. 
Rhizopora mucronata adalah tanaman mangrove obat-obatan yang umumnya di kenal 
sebagai bakau merah.Tanaman ini memiliki senyawa aktif berupa antibakteri, dan 
antioksidan yang sangat cocok di kembangkan menjadi berbagai produk non pangan. 

Mangrove dapat diolah menjadi berbagai produk yang inovatif. Hal ini dikarenakan 
mangrove secara alami memiliki kandungan antibakteri dan antioksidan yang baik untuk 
pengembanganproduk. Buah mangrove yang semula tidak bernilai jual tinggi, di tangan 
Tim KKN Tematik Hutan Pantai Undip mampu di sulap menjadi berbagai jenis produk 
Pembersih Rumah Tangga. 

Berbagai jenis produk inovatif yang diciptakan oleh tim KKN ini meliputi detergen, pelicin 
pakaian, semir sepatu, pewarna batik, sabun pencuci piring, dan pembersih lantai. Selain 
menjadikarya yang inovatif, produk pembersih rumah tangga yang merupakan produk 
non pangan ini memiliki keunggulan yaitu ramah lingkungan karena mampu mengurangi 
limbah buah mangrove di Kaliprau. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10017 

 

Rektor UNDIP Resmikan Gedung Baru FSM 

Universitas Diponegoro (Undip) Semarang meresmikan infrastruktur baru berupa gedung 
enam lantai. Gedung anyar di Kampus Undip Semarang yang diberi nama Acintya Prasada 
itu dipergunakan untuk mahasiswa Program Studi (Prodi) Magister dan Doktor Fakultas 
Sains dan Matematika (FSM). Gedung yang dibangun di atas lahan seluas 3600 meter 

https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10088
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persegi itu diberi nama Acintya Prasada dengan kualitas yang baik dengan keefisiensi 
biaya. 

Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum mengatakan bahwa dengan 
didirikannya gedung magister dan doktor FSM ini bisa memicu semakin meningkatnya 
sumber daya manusia civitas akademika Undip. Pemanfaatan dari pembangunan gedung 
tersebut utamanya adalah untuk perkuliahan mahasiswa pasca sarjana FSM dengan 
didukung berbagai fasilitas. Seperti gudang perpustakaan, laboratorium serta pada lantai 
6 gedung “ AcintyaPrasada” akan dibuat aula yang dapat digunakan untuk seminar 
nasional dan internasional serta tempat ujian doktor. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/12095 

 

Teknologi Pengolahan Air Payau Menjadi Air Tawar Inovator 
 

Pada prinsipnya, pemurnian air minum bertujuan untuk menghilangkan substansi yang 
ada sehingga aman untuk dikonsumsi. Setiap proses hanya mempunyai kemampuan 
untuk menghilangkan impuritas tertentu sehingga mesin air minum yang handal adalah 
dengan mengkombinasikan berbagai proses. Point-of-use (POU) systems mengolah air 
pada keran tertentu sesuai dengan fungsinya. Point-of-entry (POE) systems mengolah air 
untuk seluruh kebutuhan dengan satu mesin. 

Integrated Drinking Water System menawarkan banyak keunggulan baik kualitas produk 
yang dihasilkan, perawatan minimal, kemudahan operasi, dan garansi. Dengan proses 9 
tahap (Sand Filter, Cartridge Filter, Softener Filter, Carbon Filter, Ultrafiltrasi Filter, 
Reverse Osmosis, Post Carbon, Post Ultrafiltrasi, Ultraviolet) semua jenis logam berat, 
senyawa racun, virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya akan tersaring. Air minum 
yang dihasilkan tidak mengandung bangkai bakteri, sangat berbeda dibandingkan dengan 
cara dimasak, ultraviolet, atau ozoninasi. 
 
Link: http://mstp.undip.ac.id/portfolio_item/teknologi-pengolahan-air-payau-menjadi-
air-tawar-inovator/ 
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https://news.okezone.com/read/2014/01/15/373/926586/perpus-undip-kini-bisa-diakses-mahasiswa-
difabel 

 

Kukuhkan mahasiswa baru, Rektor Undip: Selamat datang di kampus rakyat 
 
Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengukuhkan 11.381 orang yang dinyatakan 
diterima sebagai mahasiswa baru. Jumlah tersebut terdiri dari 140 orang pada program 
doktoral, 964 pada program magister, 142 orang dari program spesialis, 16 orang 
program profesi, 8.239 program sarjana dan 1.896 program vokasi. 
 
Undip adalah kampus rakyat yang dipenuhi rasa welas asih, sebab Undip tidak hanya 
melayani mahasiswa yang berkemampuan ekonomi tetapi Undip dengan tegas 
memberikan jaminan akan melayani mahasiswa yang tidak mampu minimal 20% dari 
kuota yang ada. Dan bahkan ternyata Undip telah memberikan akses bagi lebih 30% 
mahasiswa yang tidak mampu baik melalui program bidikmisi maupun penetapan UKT 
kelompok 1 dan 2 serta 3. Tahun ini saja ada lebih dari 1.000 mahasiswa (tidak mampu) 
yang diterima Undip. 
 
Undip laksana Indonesia mini karena memiliki mahasiswa yang berasal dari latar 
belakang suku yang berbeda-beda. Undip tidak menoleransi adanya paham radikalisme, 
kesukuan, ras dan lain-lainnya. Undip menentang dengan tegas paham-paham yang 
bertentangan dengan ideologi bangsa, yakni Pancasila. "Mari kita kembangkan dan 
laksanakan paham-paham Undip yakni paham kerja keras, paham kejujuran, paham 
tertib waktu, paham toleransi, paham kasih sayang, paham inovasi, jiwa kesatria, jiwa 
bertanggungjawab dan jiwa yang tawadlu dan tawakal. 

 
Undip mendidik para mahsiswanya untuk menjadi penebar virus kasih sayang. Oleh 
sebab itu, segala bentuk kekerasan seperti perpeloncoan di kampus secara tegas 
dilarang. Bahkan pihaknya tak segan memberikan sanksi kepada pelaku perpeloncoan di 
kampus 

 
Link: https://semarang.merdeka.com/kabar-semarang/kukuhkan-11381-mahasiswa-
baru-rektor-undip-selamat-datang-di-kampus-rakyat-180807f.html 



Pelaksanaan Program dan Kegiatan SDGS 2018 UNIVERSITAS DIPONEGORO 

  
 

31 
 

 

Fasilitas Unduk Difabel di Universitas Diponegoro 
 
Universitas Diponegoro terus mengembangkan program penyiapan fasilitas difabel 
sehingga bisa melakukan akses di semua gedung di Universitas Diponegoro. Hal ini 
dilakukan untuk memberi kemsempatan akses bagi paa difable ke seluruh gedung di 
Undip. 
 
Universitas Diponegoro menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan para difabel, 
termasuk diantaranya fasilitas di trotoar untuk penderita difabel buta, juga untuk 
mereka yang berkursi roda, termasuk fasilitas di ruang urinoir, dan sebagainya. 
 
 

 

Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru Undip 
 
Universitas Diponegoro telah menerapkan kebijakan khususnya dalam menerima 
mahasiswa baru setiap tahun yang jumlahnya antara 10.000 – 11.000 mahasiswa / tahun. 
Mahasiswa yang diterima di Undip dinilai bukan atas dasar gender, ras maupun kondisi 
fisik. 
Bagi Universitas Diponeoro, semua orang mempunyai hak yang sama untuk dapat kuliah 
di Universitas Diponegoro. Banyak calon mahasiswa difabel yang diterima menjadi 
mahasiswa Universitas Diponegoro, seningga mereka pun diberikan kesempatan untuk 
belajar di kampus ini. 
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Pemetaan Jejak Karbon Dari Sektor Persampahan Di Universitas Diponegoro 

Salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian dunia saat ini adalah emisi 
gas rumah kaca (GRK). Salah satu penghasil emisi gas rumah kaca ialah dari sektor 
pengolahan sampah. Dengan meningkatnya jumlah sampah yang ada berbanding lurus 
dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. 

Keberadaan universitas memiliki peran dalam menyumbang emisi gas rumah kaca yang 
dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas kampus tersebut, begitupun dengan Universitas 
Diponegoro. Universitas Diponegoro (UNDIP) merupakan sebuah institusi yang terdiri dari 
11 fakultas dan 1 sekolah vokasi dengan bangunan fakultas dan administrasi yang 
didalamnya terdapat berbagai aktivitas mahasiswa, dosen dan staff yang menghasilkan 
sampah seperti administrasi kampus, kegiatan perkuliahan, pemakaian laboratorium dan 
kegiatan lainnya juga turut menghasilkan sampah atau limbah padat (seperti kertas, 
plastik, tisu dll) yang turut berpengaruh terhadap emisi karbon yang dihasilkan. Namun 
saat ini belum diketahui besarnya jumlah emisi karbon yang dihasilkan Universitas 
Diponegoro dari sektor persampahan. 

Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui besar jejak karbon yang dihasilkan 
Universitas Diponegoro dari sektor persampahan yang didasarkan pada pedoman IPCC. 
Pada penelitian ini pengambilan lokasi studi kasus dilakukan di kampus utama Universitas 
Diponegoro Tembalang, Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini nanti berupa pemetaan 
dari besar jejak karbon yang telah dihitung sebelumnya untuk mengetahui konsentrasi 
jejak karbon dari sekor sampah di Universitas Diponegoro dengan menggunakan software 
ArcGIS, sehingga dari hasil tersebut dilakukan perencanaan sistem pengelolaan sampah 
terbaik di lingkungan Universitas Diponegoro. 

Link: http://sustainability.undip.ac.id/2018/11/25/riset-pemetaan-jejak-karbon-dari-
sektor-persampahan-di-universitas-diponegoro/  
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Pemetaan Jejak Karbon Sektor Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun 

Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas terbesar di Indonesia. Dalam 
melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi dan perkuliahan Universitas Diponegoro 
menempati areal tanah seluas 135 ha yang mana pusat kegiatan administrasi berada di 
kampus Tembalang. Dengan tingkat kegiatan akademik yang cukup padat, Universitas 
Diponegoro menghasilkan limbah padat, khususnya limbah padat bahan berbahaya dan 
beracun (B3) yang merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. 
 
Sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan pengurangan emisi di lingkungan 
Universitas Diponegoro maka perlu dilakukan studi mengenai jejak karbon yang 
merupakan satu indicator dalam perhitungan karbon. Pada penelitian ini pengambilan 
lokasi studi kasus dilakukan di kampus utama Universitas Diponegoro Tembalang, Kota 
Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk memprakirakan besaran jejak karbon yang 
dihasilkan dari sektor limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan 
didasarkan pada bedoman IPCC, setelah itu dilakukan pemetaan dari besar jejak karbon 
yang telah dihitung sebelumnya untuk mengetahui konsentrasi jejak karbon dari sektor 
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Universitas Diponegoro dengan 
menggunakan software ArcGIS, selanjutnya merencanakan upaya pengelolaan limbah 
padat bahan berbahaya dan beracun (B3) guna mengurangi besaran jejak karbon yang 
dihasilkan. 
 

Link: http://sustainability.undip.ac.id/2018/11/26/riset-pemetaan-jejak-karbon-sektor-
limbah-padat-bahan-berbahaya-dan-beracun/  

 

Pemetaan Jejak Karbon akibat Pengaruh Pengelolaan Air Limbah 

Universitas Diponegoro merupakan salah satu institusi perguruan tinggi negeri di 
Indonesia. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh para civitas akademika yang 
tentunya akan menghasilkan limbah dimana salah satunya yaitu limbah cair. Timbulnya 
limbah cair tersebut salah satunya berasal dari penggunaan air bersih oleh para penghuni 
universitas. Apabila limbah cair yang dihasilkan tersebut tidak diolah dengan baik maka 
akan berpengaruh pada emisi gas rumah kaca yang akan ditimbulkan. 

Salah satu upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca dapat melalui studi jejak karbon. 
Pada penelitian ini dilaksanakan dengan studi kasus yaitu Kampus Utama Universitas 
Diponegoro yang terletak di Tembalang, Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui besar jejak karbon yang dihasilkan akibat pengaruh dari pengelolaan air 
limbah di Universitas Diponegoro, pemetaan dari besar jejak karbon tersebut di beberapa 
wilayah di Universitas Diponegoro dan merencanakan upaya untuk mengurangi besar 
jejak karbon yang ada di wilayah ini. Pemetaan jejak karbon sendiri bertujuan untuk 
mengetahui wilayah manakah yang menghasilkan jejak karbon terbesar akibat dari 
pengaruh pengelolaan air limbah. Penelitian ini berdasarkan pada pedoman IPCC dan 
untuk pemetaan jejak karbon menggunakan aplikasi ArcGIS. Diharapkan hasil dari 
penelitian ini dapat dijadikan dasar pengelolaan lingkungan Universitas Diponegoro, 
menjalankan penurunan emisi GRK sehingga dapat mendukung salah satu SDGs yaitu 
memerangi perubahan iklim dan dampaknya. dan secara tidak langsung berperan dalam 
penerapan keberlanjutan 

Link: http://sustainability.undip.ac.id/2018/11/24/riset-pemetaan-jejak-karbon-akibat-
pengaruh-pengelolaan-air-limbah/  
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Pemetaan Jejak Karbon Sektor Air Bersih di Universitas Diponegoro  

Semakin banyak air bersih yang diambil dari air tanah menggunakan pompa air akan 
semakin banyak pula emisi CO2 yang dikeluarkannya karena untuk mengoperasikan 
pompa air memerlukan energi listrik. Emisi yang dihasilkan ini berasal dari hasil 
pembakaran bahan bakar pembangkit listrik. Selain itu, pengambilan air tanah yang 
berlebihan akan mengakibatkan menurunya muka air tanah. Apabila penggunaan air 
bersih tidak dikendalikan dengan baik maka akan berpengaruh pada emisi gas rumah kaca 
yang ditimbulkan. 

Oleh karena itu, studi penentuan nilai jejak karbon ini penting dilakukan mengingat 
Universitas Diponegoro menduduki peringkat ke-6 sebagai  universitas paling hijau di 
Indonesia (UI Green Metric, 2017). Dimana Universitas Diponegoro harus menjaga 
komitmennya sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan dan terus meperbaiki 
pengelolaan lingkungan hidup kampus. Studi kasus pada penelitian ini yaitu kampus 
utama Universitas Diponegoro yang terletak di Tembalang, Semaranng. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar jejak karbon yang dihasilkan dari sketor 
air bersih di Universitas Diponegoro, menganalisis hasil pemetaan jejak karbon tersebut 
serta merencanakan pengelolaan untuk mereduksi jejak karbon yang dihasilkan dari 
sektor air bersih. Pedoman penelitian ini didasarkan pada IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories tahun 2006 serta dari Kementrian Lingkungan Hidup tahun 
2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. 
Sedangkan untuk pemetaan jejak karbon menggunakan software ArcGIS. Hasil dari 
penelitian ini dapat digunakan Universitas Diponegoro sebagai dasar untuk mengurangi 
emisi GRK sebagai salah satu pengelolaan lingkungan kampus. 

Link: http://sustainability.undip.ac.id/2018/11/22/riset-pemetaan-jejak-karbon-sektor-
air-bersih-di-universitas-diponegoro/  

 

Pemetaan Jejak Karbon di Universitas Diponegoro pada Sektor Transportasi 

Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu masalah lingkungan yang menjadi perhatian 
saat ini. Aktivitas dari suatu universitas merupakan salah satu penyumbang emisi gas 
rumah kaca di muka bumi ini, begitupun Universitas Diponegoro. 

Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. 
Beberapa aktivitas yang dilakukan di Universitas Diponegoro menghasilkan emisi gas 
rumah kaca, salah satunya yaitu dari aktivitas transportasi. Seluruh civitas akademika 
menggunakan moda transportasi untuk mempermudah perjalanan dari rumah menuju 
kampus Universitas Diponegoro. Seiring berjalanannya waktu, jumlah kendaraan yang 
ada meningkat sehingga emisi gas rumah kaca yang dihasilkan juga meningkat. Oleh 
sebab itu, perlu adanya upaya penurunan emisi gas rumah kaca yaitu melalui studi jejak 
karbon. Penelitian ini dilaksanakan padalokasi studi kasus di Kampus Utama Universitas 
Diponegoro yang terletak di Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian ini berutujuan untuk memprakirakan besarnya jejak karbon yang dihasilkan 
dari aktivitas transportasi dengan didasarkan pada pedoman IPCC, setelah itu mengetahui 
pemetaan dari besar jejak karbon yang telah dihitung sebelumnya unntuk mengetahui 
konsentrasi jejak karbon dari aktivitas transportasi di Universitas Diponegoro dengan 
menggunakan software ArcGIS, dan merancang upaya penurunan besarnya jejakkarbon 
yang dihasilkan dari aktivitas transportasi. 

Link: http://sustainability.undip.ac.id/2018/11/23/riset-pemetaan-jejak-karbon-di-
universitas-diponegoro-pada-sektor-transportasi/  
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Integrasi dan Pengelolaan Kebun Komunitas dalam Pembangunan Kota: Belajar dari 
Kebun Komunitas di Nantes, Perancis  

Urban densification due to population growth and urbanization could reduce the 
availability of green spaces and degrade the environment in the city. To overcome this 
problem and to be able to create a sustainable urban development, the city needs to work 
harder. 

An alternative solution that can be used is to develop garden community, as is done in 
Nantes, France. This study is done to search the integration and the management of the 
garden community in Nantes, France. The aim of this study is to search best practice of 
the garden community in Nantes as a comparison to develop the garden community in 
Indonesia, especially the history and evolution of the garden, the characteristic, the 
regulation and policy, the actors, the process of development and management, and also 
the role and challenge of the development and management of the garden community. 
The approach of this study is the qualitative approach and the analyses methods of 
analysis is qualitative descriptive. From this study, we can see that the choice of the 
municipality to intervene more in the technical level and ensure a significant opportunity 
for residents and the association to develop and run their garden, allowed the 
municipality to be able to control the development of the gardens without restrict the 
resident’s chance to participate as actors of development. 

Link: http://sustainability.undip.ac.id/2018/11/07/riset-integrasi-dan-pengelolaan-
kebun-komunitas-dalam-pembangunan-kota-belajar-dari-kebun-komunitas-di-nantes-
perancis/  

 

Penerapan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Lingkungan Kampus (Studi 
Perbandingan Antara Kampus Tembalang Universitas Diponegoro dan Kampus Tertre 
Universitas Nantes) 

City is highly vulnerable to the impacts of climate change because of the large population, 
the intensive usage of infrastructure and a lot of economic activities. In addition, lifestyle 
and activity of urban communities, which neglect the impact of energy consumption, tend 
to increase the concentration of greenhouse gas involved in global warming. 
 
Improving the environment and the quality of life become the responsibility of all 
stakeholders, including the higher education institutions. They are the ones who have the 
contribution to conserve the environment. Sustainable Campus is a concept that began 
to develop in the world as a response to the environmental degradation which is 
integrated into the campus policy. This study proposes to compare the sustainable 
development policy within the Tertre campus, University of Nantes-France and 
Tembalang campus, Diponegoro University-Semarang, Indonesia. The material of this 
study was constituted through the interviews with the main stakeholders, as the key 
personnel in the field of sustainable development. In summary, we can conclude that the 
best sustainable development policy in the campus must be integrated into the 
environmental management, the improvement of the quality of life of the university 
community, and the strengthening of the economy, as well as engage in partnerships with 
all the stakeholders. 

Link: http://sustainability.undip.ac.id/2018/09/23/riset-penerapan-kebijakan-
pembangunan-berkelanjutan-di-lingkungan-kampus-studi-perbandingan-antara-
kampus-tembalang-universitas-diponegoro-dan-kampus-tertre-universitas-nantes/  
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Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pariwisata Pantai yang  
Berkelanjutan (Studi Kasus: Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan) 

Tourism development is the development that create added value in all aspects of 
tourism, ranging from infrastructure, attraction of Tourism, and other aspects. One of the 
tourism development, among others, the development of coastal tourism. 

The development must be carried sustainable coastal tourism development. Issues 
contained in the Wonokerto Coastal Area Tourism is not accommodated well as the 
existence of its good infrastructure and the absence of supporting public facilities that 
can support the activities of visitors and tourism are less well-organized system of coastal 
tourism management by government Pekalongan regency. Based on this, the need for 
sustainable development of coastal areas. To support this requires facilities that support 
to achieve all the requirements in order to optimize the area of tourism. 

Link: http://sustainability.undip.ac.id/2018/04/26/riset-pengembangan-sarana-dan-
prasarana-untuk-mendukung-pariwisata-pantai-yang-berkelanjutan-studi-kasus-
kawasan-pesisir-pantai-wonokerto-kabupaten-pekalongan/  

 

 

Masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Wilayah Perkotaan Kabupaten 
Sukoharjo  

Di Indonesia, air limbah domestik merupakan pencemar terbesar yang masuk ke badan 
air. Pemantauan dan pengendalian air buangan dapat dilakukan salah satunya dengan 
meningkatkan pelayanan dalam hal sanitasi. Pemerintah menetapkan target terhadap 
tahun 2015-2019 antara lain 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% proporsi 
rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak (kumuh) di kawasan 
perkotaan dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi. 

Perencanaan masterplan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas sanitasi yang 
memadai dalam pengelolaan air limbah domestik terutama di wilayah perkotaan 
Kabupaten Sukoharjo. Masterplan ini akan mengkaji aspek teknis-teknologis dalam 
perencanaan pengelolaan air limbah domestik. Pada masterplan ini direncanakan akan 
dibangun 3 buah IPAL skala perkotaan dan 8 buah IPAL skala permukiman besar yang akan 
melayani 20% penduduk perkotaan Kabupaten Sukoharjo. IPAL skala perkotaan 
direncanakan terdapat 2 buah di Kecamatan Grogol dan 1 buah di Kecamatan Kartasura. 
IPAL skala permukiman besar direncanakan terletak di Kecamatan Kartasura, Kecamatan 
Gatak, 2 buah di Kecamatan Baki, masing-masing 1 buah di Kecamatan Bendosari, Gatak, 
Polokarto dan Kecamatan Sukoharjo. Selain itu, untuk pelayanan sistem setempat 
direncanakan 3 (tiga) daerah pelayanan IPLT yang dibangun secara bertahap. Tahap 
pertama yaitu optimalisasi IPLT Eksisting (IPLT Mojorejo), tahap kedua yaitu 
pembangunan IPLT di Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban, dan tahap ketiga 
pembangunan IPLT di Desa Grajegan Kecamatan Tawangsari. IPLT direncanakan dapat 
melayani sekitar 70% penduduk perkotaan. 
 
Link: http://sustainability.undip.ac.id/2018/02/18/riset-masterplan-sistem-pengelolaan-
air-limbah-domestik-di-wilayah-perkotaan-kabupaten-sukoharjo/ 
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Kampanya Pengurangan Penggunaan Plastik 

Departemen Ilmu Kelautan Undip 2018 mengadakan acara Eco Save Makes a Healthy 
Circle (Cosmis) di Car Free Day, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Minggu (18/11/2018). 
Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik yang memiliki manfaat 
negatif untuk lingkungan dan biota laut, mahasiswa  

Kegiatan bertujuan memberikan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membuang 
sampah plastik pada tempatnya dan kurangi penggunaannya dalam konsumsi.  Harus 
dilakukan pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari hari.  

Sekitar 200 mahasiswa dari Undip mengikuti acara ini.  Hal ini merupakan wujud 
kepedulian mahasiswa Undip. Efeknya sangat menyedihkan untuk biota sampah plastik 
yang bermuara di laut. Dalam tubuh biota laut, ada ikan dan penyu yang di dalam 
tubuhnya ada sampah plastiknya. 

Link: https://jateng.tribunnews.com/2018/11/18/mahasiswa-undip-gelar-kampanye-
pengurangan-sampah-plastik-demi-laut-yang-cantik 

 

Peningkatan kualitas dan diversitas produk pangan  
 
KKN Tim II Undip Kecamatan Wirosari, Grobogan menggelar EXPO UMKM yang dirangkai 
dengan kegiatan jalan sehat bersama warga. EXPO ini memamerkan potensi unggulan 
dari 12 desa KKN yaitu Dapurno, Dakoro, Tambakselo, Mojorebo, Kalirejo, Kropak, 
Karangasem, Tanjungrejo, Tambakrejo, Sambirejo, Gedangan dan Tegalrejo. Uniknya, 
mahasiswa Undip memperlihatkan inovasi baru dari hasil agraria berupa jagung. 
Mahasiswa menyulap jagung menjadi susu yang kaya protein. Saat ini jagung hanya diolah 
UMKM menjadi marning dan emping saja.  
 
Di desa Dakoro, potensi jagung yang berlimpah bisa dimanfaatkan dengan bantuan dari 
mahasiswa, masyarakat diajar untuk mengolahnya menjadi susu jagung. Itu menjadi 
bermanfaat atau menambah nilai dari jagung itu daripada dijual langsung asli jagungnya. 
Dan di desa lain juga banyak potensi-potensi yang lain. 
 
Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10105 
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Pengenalan Jenis Plastik untuk Tempat Makan  
 

Tim I KKN Undip 2018 Desa Bawu berbagi pengetahuan mengenai penggunaan plastik 
dalam rumah tangga besama kader-kader posyandu desa Bawu. Kegiatan ini bertujuan 
untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya penggunaan plastik sembarangan. 

Kegiatan ini dilaksanakan pukul 10.00 hingga 12.00 dengan peserta 8 orang dari Tim I KKN 
Undip Desa Bawu dan 40 kader posyandu desa Bawu. Seluruh peserta sangat antusias 
dengan kegiatan ini, terbukti dengan banyaknya kader Posyandu yang aktif bertanya. Tim 
I KKN Undip memaparkan jenis-jenis plastik yang biasa digunakan untuk menyimpan 
makanan dan minuman. 

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana plastik yang 
aman digunakan untuk makanan, sehingga warga Desa Bawu dapat menggunakan plastik 
untuk menyimpan makanan secara bijak. 
 
Link: http://kkn.undip.ac.id/?p=40082 

 

Sosialisasi Bahaya Penggunaan Plastik untuk Makanan dan Minuman bagi 
Kesehatan 

Tim Pengabdian Masyarakat 2018 Undip melaksanakan salah satu program bertemakan 
Pengembangan Wawasan Masyarakat Desa Gentingsari Tentang Bahaya Penggunaan 
Plastik untuk Makanan dan Minuman bagi Kesehatan, bertempatan di Balai desa 
Gentingsari. Adapun tujuan dari program tersebut adalah untuk melakukan 
brainstorming terhadap penggunaan plasti bagi warga desa Gentingsari. 

Pelaksanaan program dimulai dengan memberikan pemaparan terhadap bahaya 
penggunaan plastic yang berlebihan. Kemudian, pelaksanaan program dilanjutkan 
dengan diadakan diskusi dengan warga Gentingsari. Pelaksanaan program berjalan baik 
dan lancar. Harapan kami, melalui program ini, dapat memberikan manfaat yang sangat 
besar kepada warga desa  Gentingsari. 
 
Link: http://kkn.undip.ac.id/?p=69592 

 

Pengembangan produk pangan yang berkualitas 

Tim PKM Teknologi Pangan Undip berhasil menciptakan “CIOURE MILK” (Nutricious Red 
Rice Milk) dengan bahan baku utama beras merah. Beras merah dipilih karena 
keunikannya yang tidak dimiliki oleh jenis beras lainnya. Keunikannya adalah kandungan 
pigmen merah (antosianin) yang tinggi dibanding beras lain. Pigmen antosianin telah 
diketahui berperan sebagai antioksidan yang berkhasiat untuk mencegah berbagai 
penyakit, salah satunya penyakit jantung.  

Antosianin mampu menghilangkan lemak jahat dalam tubuh sehingga tidak menyumbat 
pembuluh darah jantung. Selain itu, antosianin juga dapat melapisi dinding pembuluh 
darah sehingga lebih kuat dan tahan terhadap kerusakan. Berbagai kebaikan dari 
antosianin pada beras merah inilah yang menjadi keunggulan dari CIOURE MILK yang 
dihasilkan. Pembuatan CIOURE MILK dilakukan dengan menggabungkan dua proses, yaitu 
malting/perkecambahan beras merah dan penambahan enzim. 

Link: https://jateng.tribunnews.com/2018/08/16/mahasiswa-teknologi-pangan-undip-
semarang-temukan-susu-dari-beras-merah 
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Pemanfaatan sampah styrofoam Sabet Medali Emas Kompetisi iENA di 
Jerman 
 

Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) memenangi sebuah Kompetisi inovasi 
Internasional Trade Fair of Ideas Inventions and New Product atau kompetisi tentang 
gagasan, penemuan serta Pameran produk Baru (iENA) 2018.  Karya mahasisiwa berupa 
Genteng Styrofoam telah mendapatkan medali emas. 

Kompetisi iENA yang diselenggarakan di kota Nuremberg, Jerman, tanggal 1 hingga 4  
November 2018 tersebut, diikuti tak kurang dari 800 peneliti yang berasal dari 30 negara 
di dunia. Antara lain Jerman, Austria, Angola, Belgia, Bosnia-Herzegovina, China, 
Kolombia, Kongo, Kroasia, Mesir, Hongkong, Iran, Irak, Korea Selatan, Kuwait, Lebanon, 
Makau, Malaysia, Meksiko, Polandia, Rumania, Syria, Singapura, Swiss, Taiwan, Turki, Uni 
Emirat Arab, Inggris dan Amerika Serikat. 

Salah satu kunci penilaian Genteng Styrofoam yang kami namakan ‘Environmental 
Friendly Anti-Earthquake Styrofoam Tile’ (E-FAST) adalah faktor ramah lingkungan. 
Limbah styrofoam  merupakan salah satu limbah yang tidak ramah lingkungan, karena 
tidak dapat terurai oleh proses alami. Problem wilayah Indonesia yang cukup rentan 
terhadap bencana alam gempa bumi yang jamak mengakibatkan korban jiwa massal 
akibat tertimpa bangunan dan atap rumah. Genteng E-FAST yang dihasilkan juga memiliki 
kelentingan yang optimal, bisa berfungsi sebagai isolator. Karena memiliki massa yang 
lebih ringan, bisa meminimalisir dampak yang didapatkan apabila terjadi gempa bumi. 

Link: https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-
kampus/18/11/26/pit2r0335-genteng-styrofoam-sabet-medali-emas-kompetisi-iena-di-
jerman 
 

 

Pemanfaatan Sampah Organik Jadi Pakan Itik Bergizi Tinggi 

Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menggagas pemanfaatan sampah 
organik baik dari domestik maupun pertanian dengan kandungan gizi tinggi di Desa 
Tanjungsari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.  

Pelatihan pengolahan sampah organik dilakukan kepada kelompok Karang Taruna desa 
Tanjungsari mulai Mei 2018 yang juga kemudian dilakukan pelatihan mandiri. Pelatihan 
pengolahan sampah organik ini menambah keterampilan anggota Karang Taruna lain. 
Karang Taruna akhirnya mempunyai kegiatan mandiri yang produktif. Selain itu, sampah 
organik seperti tulang ikan, sisa makanan, dan limbah pertanian seperti bungkil kedelai 
dari sawah yang dibuang kini semakin berkurang karena kami olah menjadi pakan itik. 
Saat ini pakan dari sampah organik hanya digunakan digunakan untuk ternak itik pribadi, 
juga sudah dijual kepada tetangga sekitar Desa Tanjungsari. Harapannya selain 
mengurangi sampah organik, pakan dari sampah organik ini dapat diproduksi secara 
masal dan dapat diperjualbelikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa 
Tanjungsari,” tutur Bayu selaku salah satu anggota Karang Taruna.  

Pengolahan sampah organik menjadi pakan itik diharapkan dapat menjadi solusi untuk 
mengurangi sampah organik dan dapat dikembangkan di berbagai daerah. Selain itu, 
pakan itik berpotensi sebagai usaha bisnis masyarakat sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat. 
 
Link: http://www.kampusundip.com/2018/07/pkm-undip-pakan-itik-sampah-
organik.html 

https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/11/26/pit2r0335-genteng-styrofoam-sabet-medali-emas-kompetisi-iena-di-jerman
https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/11/26/pit2r0335-genteng-styrofoam-sabet-medali-emas-kompetisi-iena-di-jerman
https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/11/26/pit2r0335-genteng-styrofoam-sabet-medali-emas-kompetisi-iena-di-jerman
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Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan 
 
Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan aims to expose the results of fundamental and applied 
research in food and its related fields to scholars, students, and food applicants. The 
journal covers the fields of application of technology on food, i.e. biotechnology, 
functional food, food process, health, food related field on agribusiness and agro-
technology. 
 
Link: https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jatp 

 

Jurnal Teknologi Pangan 

Jurnal Teknologi Pangan (JTP) dengan nomor registrasi ISSN 2597-9892 (online) adalah 
peer review jurnal yang secara resmi diterbitkan oleh Program Studi Teknologi Pangan, 
Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah 
(www. teknologi pangan.fpp.undip.ac.id). Sebagai jurnal ilmiah, JTP mempublikasikan 
hasil-hasil dan ulasan penelitian sebagai sarana informasi perkembangan ilmu pasca 
panen, kimia/biokimia, rekayasa, teknologi produk, dan bioteknologi di bidang pangan 
baik untuk mahasiswa, peneliti, akademisi, industri, maupun praktisi yang berkecimpung 
di dunia pangan. Artikel terkait dengan aspek prapanen dapat dipertimbangkan jika 
menunjukkan relevansi terhadap praktik/pemrosesan pascapanen yang akan secara 
langsung berdampak pada keamanan, kualitas, atau umur simpan dari pangan/produk 
pangan. 

JTP terbit 2 kali setahun (Februari dan Agustus) sebagai sarana publikasi artikel di bidang 
pangan secara luas. Semua artikel harus dikirim melalui sistem online submission kepada 
editor dan sebelum artikel dinyatakan diterima, terlebih dahulu harus melalui proses 
review oleh tim reviewer ilmiah dari JTP. Saat ini JTP telah terindeks di Google Scholar. 
 
Link: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/tekpangan 
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Pusat Kajian Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pesisir/ (CoREM) 
 
PKMBRP adalah Pusat Kajian Mitigasi Bencana dan Rehabilitasi Pesisir yang berafiliasi 
dengan Pusat Unggulan IPTEK (PUI) di Universitas Diponegoro, yang bediri tahun 2016. 

Memiliki visi Menjadi pusat kajian terkemuka, berstandar internasional dalam 
kebencanaan wilayah pesisir dan mitigasinya serta menghasilkan produk teknologi 
aplikatif terkait mitigasi bencana dan rehabilitasi wilayah pesisir untuk mendukung 
Universitas Diponegoro sebagai universitas riset. 

Sedangkan misinya adalah Menyediakan sarana, prasarana dan layanan untuk kegiatan 
penelitian, pengembangan dan inovasi sains dan teknologi untuk universitas, 
Instansi/lembaga penelitian, dan masyarakat umum terkait bidang kebencanaan di 
wilayah pesisir. Menyediakan sumber daya yang kompeten dan berkualitas untuk 
keperluan riset, rekayasa dan teknologi untuk masyarakat pengguna terkait bidang 
kebencanaan di wilayah pesisir. Melakukan kerjasama dalam bidang penelitian, 
pelatihan, dan analisis dengan institusi dan instansi baik dalam dan luar negeri terkait 
bidang kebencanaan di wilayah pesisir. 
 
Link: http://pkmbrp.undip.ac.id/program/ 

 

FGD “Communication and Politics of Disaster in Indonesia” 

Bertempat di Ruang Seminar Laboratorium Terpadu Undip, Pusat Kajian Mitigasi Bencana 
dan Rehabilitasi Pesisir Undip bersama Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM 
mengadakan Focus Group Discussion dengan tema “Communication and Politics of 
Disaster in Indonesia : Analysis of Multilayered Responses of Maritime disaster in 
Semarang and Aceh” 

Acara yang berlangsung selama dua hari ini mengundang banyak kalangan yang terkait 
dengan mitigasi bencana daerah pesisir baik dari pemerintah, swasta dan wartawan 
untuk mengetahui kondisi daerah rawan bencana dan membahas mengenai mencari 
solusi yang terbaik dari sisi sosial dan teknis. 
 
Link: http://pkmbrp.undip.ac.id/focus-group-discussion-communication-and-politics-of-
disaster-in-indonesia/ 



Pelaksanaan Program dan Kegiatan SDGS 2018 UNIVERSITAS DIPONEGORO 

  
 

42 
 

 

Teknologi Nuklir Solusi Atasi Dampak Perubahan Iklim   

Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA)  bersama Undip menggelar pertemuan 
dimana setiap negara anggota menyampaikan laporan kemajuan penelitian yang 
dilakukan setelah 1 tahun dimulainya project FNCA Climate Change. Kegiatan pertemuan 
ini digelar di Kampus Universitas Diponegoro, 24 – 28 September 2018. 

Isu dampak perubahan iklim sudah mendunia. Banyak negara merasa prihatin terhadap 
dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Pada sidang umum Badan Tenaga Atom 
Internasional/ Atomic Energy Agency (IAEA) ke-62 mengangkat isu peran teknologi nuklir 
dalam memberikan solusi dampak perubahan iklim. 

FNCA beranggotakan Australia, Bangladesh, China, Indonesia, Japan, Kazakshtan, Korea, 
Malaysia, Mongolia, Philippines, Thailand, dan Vietnam menunjukkan keprihatiannya 
dengan melakukan penelitian bersama untuk menanggulangi dampak perubahan iklim 
dengan menggunakan teknologi nuklir. Teknologi nuklir mampu melakukan kajian 
perubahan iklim masa lampau (paleo-climate) dengan analisis isotop dalam terumbu 
karang (coral), sedimen laut dan danau. Terumbu karang dan sedimen dapat menyimpan 
informasi hingga ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Data yang didapatkan dari 
terumbu karang dan sedimen tersebut, digunakan untuk membuat prediksi perubahan 
iklim di masa mendatang. Model prediksi itulah yang dapat dimanfaatkan untuk mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10365 

 

Workshop “Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir Indoensia” 
 
Bertempat di Gedung B FPIK, Undip, PKMBRP Undip bersama Departemen Oseanografi, 
FPIK, Undip sukses selenggarakan Workshop dengan tema “Perubahan Iklim di Kawasan 
Pesisir Indoensia” dengan pemateri Ibu Ivonne Milichristi Radjawane, M.Si, Ph.d. Acara 
yang berjalan dari pukul 09.00 Wib ini dihadiri lebih dari 40 (empat puluh) peserta dari 
berbagai kalangan dengan dimoderatori oleh Dr. Kunarso, S.T, M.Si. Pada kegiatan 
tersebut moderator juga membuka sesi tanya jawab untuk peserta kepada pemateri 
sehingga acara workshop berjalin semakin interaktif. Materi yang banyak membahas 
mengenai perubahan iklim di Indonesia, perubahan suhu permukaan laut dan muka air 
laut yang relatif mengalami kenaikan ini diakhiri dengan penyerahan kenang-kenangan 
dari PKMBRP Undip kepada pamateri yang diwakili langsung oleh Ketua PKMBRP Undip, 
Dr. Muhammad Helmi, S.Si., M.Si. 
 
Link: http://pkmbrp.undip.ac.id/pkmbrp-undip-dan-departemen-oseanografi-undip-
selenggarakan-workshop-perubahan-iklim-di-kawasan-pesisir-indoensia/ 

 

Hadapi Iklim dengan Nuklir 

SEBANYAK 12 negara di Asia dan Australia berkumpul di Universitas Diponegoro, 
Semarang. Peran teknologi nuklir dalam memberikan solusi dampak perubahan iklim 
menjadi isu hangat yang mengemuka. Teknologi nuklir telah dimanfaatkan manusia 
dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk memprediksi perubahan iklim di masa 
mendatang. Teknologi nuklir mampu melakukan kajian perubahan iklim masa lampau 
(paleo-climate) dengan analisis isotop.  

Kerja sama juga dilakukan Pasca-sarjana UNDIP dengan ANSTO tentang sediment dating. 
Di tingkat nasional, Batan dan Undip bekerja sama dalam meneliti perubahan iklim di 
Telaga Warna Dieng. 
 
Link: https://mediaindonesia.com/read/detail/186326-hadapi-iklim-dengan-nuklir 



Pelaksanaan Program dan Kegiatan SDGS 2018 UNIVERSITAS DIPONEGORO 

  
 

43 
 

 

Pendampingan Kajian Kerentanan Kabupaten Boyolali 
 
Menyikapi isu perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Boyolali bertindak cepat dengan 
menyusun kajian kerentanan perubahan iklim. Kajian ini dipandang perlu guna menyikapi 
potensi ancaman yang mungkin terjadi. Kajian tersebut melibatkan pakar dari sekolah 
Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. 
 
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Boyolali mengundang Direktur Adaptasi Perubahan Iklim 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjelaskan kebijakan 
nasional adaptasi perubahan iklim, dan penggunaan Sistem Informasi dan Data Indeks 
Kerentanan (SIDIK). h Kepala Subdit Identifikasi dan Analisis Kerentanan menyampaikan 
Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim yang tertuang dalam Nationally Determined 
Contribution (NDC) yang pencapaiannya didukung komitmen daerah dalam menghadapi 
dampak perubahan iklim. Sementara itu tim Pakar dari UNDIP menyampaikan progress 
penyusunan kajian kerentanan terhadap perubahan iklim di Kab. Boyolali. 
 
Link: http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3240-pendampingan-kajian-kerentanan-
kabupaten-boyolali.html 

 

Sistem Polder Dan Drainase Sebagai Salah Satu Solusi Daerah Yang Berada 
Di Bawah Permukaan Air Laut 

Kota Semarang yang berada pesisir pantai mengalami kendala yang sama di sepanjang 
tahun yaitu di daerah Semarang Utara yang terus terjadi banjir rob akibat adanya 
penurunan permukaan tanah.  

Penurunan tanah (land subsidence) merupakan faktor paling dominan yang menjadi 
penyebab kenaikan relatif muka laut di Semarang selain faktor pemanasan global yang 
menyebabkan naiknya permukaan air laut di seluruh dunia dan faktor lain yang 
memperparah banjir rob yaitu perubahan tata guna lahan dan buruknya sistem drainase. 
Faktor global ini hanya menyebabkan kenaikan muka laut di Semarang sebesar 2,65 
mm/tahun. Laju penurunan tanah di Semarang bervariasi. Secara umum semakin 
mendekati pantai laju penurunan tanah akan semakin besar dimana laju penurunan 
terbesar di Pelabuhan Tanjung Emas mencapai 14,2 cm/tahun. 

Pelabuhan Tanjung Emas  yang terus mengalami penurunan tanah dan pengaruh kondisi 
air pasang surut yang terjadi dua kali setiap harinya mengakibatkan permukaan tanah dan 
air laut akan meluap ke dermaga dan daratan yang berakibat genangan banjir di kawasan 
pelabuhan. Terjadinya banjir rob berdampak langsung pada aktivitas Pelabuhan Tanjung 
Emas. Kondisi pada saat air tergenang di terminal atau dermaga mengakibatkan aktifitas 
kepelabuhanan terhambat. 

Berdasarkan penjelasan yang diberikan bapak Kresno Wikan Sadono, ST, M.Eng selaku 
dosen teknik sipil Universitas Diponegoro di bidang Geoteknik, penurunan tanah dapat 
diakibatkan karena dua hal, yakni 1) Konsolidasi. Konsolidasi adalah turunnya permukaan 
tanah akibat beban yang berada diatasnya. Contohnya ada beban Gedung yang 
mengakibatkan turunnya tanah; 2) Water Resource. Pengambilan air tanah yang terus 
menerus tanpa memperhatikan daerah resapan yang tersedia. Sehingga akan terjadi 
penurunan tanah karena volume air didalam tanah berkurang. 

 
Link: https://hmsundip.or.id/2018/05/24/sistem-polder-dan-drainase-pelabuhan-
tanjung-emas-sebagai-salah-satu-solusi-daerah-yang-berada-di-bawah-permukaan-air-
laut/ 



Pelaksanaan Program dan Kegiatan SDGS 2018 UNIVERSITAS DIPONEGORO 

  
 

44 
 

 

Hadapi perubahan iklim, pemerintah daerah berperan penting dalam reformasi tata 
kelola rehabilitasi hutan 
 
Staf Universitas Diponegoro selalu terlibat dalam pengembangan program yang terkait 
dengan upaya untuk mencapai tujuh belas goals dalam SDG baik di tingkat nasional, 
provinsi maupun daerah. Saat ini banyak kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah 
mengembangkan program yang terkait dengan hal tersebut. Contohnya adalah 
Kabupaten Wonosobo yang mengembangkan program untuk mereformasi tata kelola 
rehabilitasi hutan. Pemerintah daerah kabupaten tersebut merasa penting untuk 
melakukan hal tersebut mengingat pentingnya hutan bagi lingkungan dan kemanusiaan. 
Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip SDGs. 
 
http://theconversation.com/hadapi-perubahan-iklim-pemerintah-daerah-berperan-
penting-dalam-reformasi-tata-kelola-rehabilitasi-hutan-104780 

 

 
Indonesia Jadi Model Percepatan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Keterlibatan Universitas Diponegoro dengan berbagai program yang mendukung tujuan 
dari SDGs juga terlihat dalam kegiatan ini. Dalam pertemuan antara staf utama dari 
Kantor Staf Presiden RI dengan tim SDG provinsi Jawa Tengah dimana Undio terlibat di 
dalamnya, dinayatakan bahwa Indonesia menjadi model dalam upaya percepatan 
program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui SDG. Di tingkat 
provinsi Jawa Tengah, Undip secara aktif terlibat dalam mendukung program-program 
yang terkait dengan pencapaian tujuan SDG. 

Link: http://ksp.go.id/indonesia-jadi-model-percepatan-pelaksanaan-tujuan-
pembangunan-berkelanjutan/ dan https://indopolitika.com/indonesia-jadi-model-
percepatan-pelaksanaan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/ 
 

 

Join Course Master of Regional and Urban Development Diponegoro University-
Technische Universität Berlin 
 
Program Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro dan Institute 
of Urban and Regional Planning Technische Universität Berlin mengadakan program join 
course untuk mempelajari Urban Regeneration di Kota Semarang.  
Kegiatan join course ini bertemakan Operationalizing Sustainable and Participatory 
Development Approach towards Semarang Resilient. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
mengetahui tentang operasionalisasi berkelanjutan dan pendekatan pembangunan 
partisipatif menuju Semarang yang tangguh dan meningkatkan kompetensi siswa untuk 
menyelesaikan permasalahan nyata tentang pembangunan di area yang kurang 
berkembang. Kota Semarang dipilih sebagai wilayah observasi karena Semarang telah 
menjadi bagian dari 100 Ressilient City, yaitu sebuah program dan jaringan 100 kota-
kota di dunia dalam meningkatkan ketahanan kota. 
 
Kegiatan yang terdiri dari kuliah umum; kunjungan lapangan ke berbagai tempat, yakni 
Kota Lama Semarang; Kampung-Kampung Kota Semarang; Daerah Pesisir Semarang 
yaitu Tambak Lorok-Tanjung Mas, Kemijen dan Moro Demak; serta Industri Tekstil), 
melaksanaan Focus Group Discussion/wawancara dengan orang lokal dan workshop. 
Pada akhir kegiatan join course ini, para peserta melakukan presentasi hasil studi yang 
mereka telah kerjakan pada workshop. 
 
Link: http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-undip-
pada-akhir-tahun-2018.html 

http://theconversation.com/hadapi-perubahan-iklim-pemerintah-daerah-berperan-penting-dalam-reformasi-tata-kelola-rehabilitasi-hutan-104780
http://theconversation.com/hadapi-perubahan-iklim-pemerintah-daerah-berperan-penting-dalam-reformasi-tata-kelola-rehabilitasi-hutan-104780
http://ksp.go.id/indonesia-jadi-model-percepatan-pelaksanaan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/
http://ksp.go.id/indonesia-jadi-model-percepatan-pelaksanaan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/
https://indopolitika.com/indonesia-jadi-model-percepatan-pelaksanaan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/
https://indopolitika.com/indonesia-jadi-model-percepatan-pelaksanaan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/
http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-undip-pada-akhir-tahun-2018.html
http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-undip-pada-akhir-tahun-2018.html
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Learning from Planning System in Germany dan Urban Resilience Implementation in 
Semarang 
 
Prof. Dr. Felicitas Hillman dari Technische Universitat Bermemberikan paparan dengan 
judul Introduction into the German planning system – challenges and potentials of 
demographic change and migration in Germany”. Dalam pemaparannya disampaikan 
mengenai sistem perencanaan di Jerman beserta tantangannya: bagaimana pola 
demografi termasuk imigran mempengaruhi dalam implementasi sistem perencanaan 
yang ada, termasuk dalam penyediaan perumahan untuk pengungsi yang terintegrasi. 
 
Bapak M. Luthfi Eko Nugroho dari Bappeda Kota Semarang mengambil tema “Urban 
Resilience Implementation in Semarang”. Bapak M. Luthfi Eko Nugroho memaparkan 
tentang profil Kota Semarang, latar belakang bergabungnya Kota Semarang dalam 100 
Resilient Cities, apa saja fase yang telah dilalui dalam mewujudkan Kota Semarang 
sebagai Kota tangguh dan keterkaitan visi misi serta program kerja pemerintah Kota 
Semarang dalam mendukung Semarang Resilient City. 
 
Link:  http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-
undip-pada-akhir-tahun-2018.html 

 

 
Climate Change Mitigation Action Plan Of Semarang City In 2018-2030  

In 2018, the City Government of Semarang collaborated with several stakeholders 
including University, NGOs and the private sector to develop the action plan for GHG 
mitigation. The purpose of this activity is to develop an action plan to reduce GHG 
emissions on the Semarang City scale in order to support the commitment to reduce 
emissions within the framework of sustainable development in 2018-2030. 

The process of preparing the GHG mitigation document involves several experts namely 
Dr.Ing-Wiwandari Handayani and Rukuh Setiadi, Ph.D. from the Department of Regional 
and City Planning, UNDIP; Mega Anggraeni from the City Initiative for Climate Change 
(IKUPI) and Ratna Budiarti from the Bintari Foundation who are representatives of 
NGOs; and CV. Piramida. The involvement of various stakeholders will enrich the results 
of the analysis of the Semarang City Climate Change GHG Mitigation. Semarang City 
Climate Change Mitigation Regional Action Plan 2018 - 2030 is used as a reference for all 
stakeholders in Semarang City in carrying out various activities that directly or indirectly 
will reduce GHG emissions. 

Link:  http://iucce.org/index.php/home/article_pub/105  
 

 

Community Based Disaster Risk Management In 6 Sub-District Of Semarang Regency 

Initiative for Urban Climate Change and Environment (IUCCE) collaboration with Mercy 
Corps Indonesia and Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro 
University developed a Community-Based Disaster Risk Management for Susukan Sub 
district, Sidomulyo Sub district, Kalirejo Sub district, Ungaran Sub-District, Bandarjo Sub 
district, and Lerep Village, which are flood-prone areas. The document contains various 
action plans that will be developed by communities to reduce the risks and impacts of 
flood. With this document, it is hope that the community of Susukan Sub district, 
Sidomulyo Sub district, Kalirejo Sub district, Ungaran Sub district, Bandarjo Sub district, 
and Lerep Village become more resilient and prepared in the face of future floods and 
can play a role to reduce the risk of flooding in their area. 

Link: http://iucce.org/index.php/home/article_pub/91  
 

http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-undip-pada-akhir-tahun-2018.html
http://mpwk.undip.ac.id/berita-rangkaian-kuliah-umum--join-course-mpwk-undip-pada-akhir-tahun-2018.html
http://iucce.org/index.php/home/article_pub/105
http://iucce.org/index.php/home/article_pub/91
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Pengaruh Pemanasan Global Terhadap Pertumbuhan Terumbu Karang 
 

Pemanasan Global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer 
dan permukaan bumi. Efek rumah kaca, pertama kali ditemukan oleh Joseph Fourier pada 
tahun 1824, merupakan sebuah proses di mana atmosfer memanaskan sebuah planet. 
Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari, sebagian besar energi 
tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi 
ini tiba di permukaan bumi, akan berubah dari cahaya menjadi panas yang 
menghangatkan bumi. Permukaan bumi, akan menyerap sebagian panas dan 
memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi infra merah 
gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di 
atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon 
dioksida (CO2), sulfur dioksida (SO2) dan methana (CH4) yang menjadi perangkap 
gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi 
gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di 
permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-
rata tahunan bumi terus meningkat. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam 
rumah kaca. 

 
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di seluruh dunia dan mencakup lebih 
dari separuh merupakan wilayah laut. Namun saat ini kondisi sumberdaya hayati laut 
semakin memprihatinkan. Banyak permasalahanyang dihadapi seperti pemanfaatan yang 
berlebih, pencemaran, perusakan ekosistem terumbukarang, bakau dan lamun, 
merupakan penyebab utama dari semakin berkurangnya populasi alamdari banyak 
organisme laut.Berkurangnya keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh antropogenik 
(aktivitas manusia)seperti eksploitasi sumberdaya hayati laut yang berlebihan, dan 
perusakan habitat, maupun yangnon antropogenik (perubahan ekologis, faktor alam) 
seperti polusi yang tinggi dan pemanasanglobal.Pada kesempatan ini akan diuraikan 
tentang pengaruh perubahan iklim terhadap ekosistemterumbu karang. 
 
Link: http://uksa387.undip.ac.id/pengaruh-dari-pemanasan-global-terhadap-
pertumbuhan-terumbu-karang/ 
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Dukungan dan Upaya Undip pada Ekosistem Terumbu Karang 
 

Fakultas Perikanan dan Kelautan Undip menginisiasi dengan menggelar pertemuan ilmiah 
nasional dalam wadah Konferensi Nasional Terumbu Karang 2019 bekerjasama dengan 
Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.  Sebanyak 47 (empat puluh tujuh) makalah dibahas 
pada Konferensi Nasional ini, meliputi 30 (tiga puluh) makalah tentang ekosistem 
terumbu karang, 9 (sembilan) makalah tentang lamun yakni tumbuhan berbunga 
(angiospermae) yang tumbuh baik di laut dangkal dan 8 (delapan) makalah tentang 
mangrove. 

Salah satu ekosistem pesisir yang penting yakni terumbu karang. Terumbu karang dan 
ekosistem terkait mempunyai peranan penting sebagai sumber nutrisi serta tempat hidup 
dan perkembangbiakan bagi banyak biota laut. Selain memiliki nilai ekologis dan 
ekonomis yang sangat tinggi, ekosistem terumbu karang dibutuhkan untuk menunjang 
kehidupan di wilayah pesisir. Adanya pemanfaatan sumber daya alam terumbu karang 
dan ekosistem terkait didukung aktivitas manusia yang memanfaatkan ekosistem 
tersebut berpengaruh pada kelestarian dan keberadaan ekosistem terumbu karang di 
masa mendatang. 

Begitu pentingnya keberadaan ekosistem terumbu karang dan didorong semakin 
meningkatnya perhatian masyarakat terhadap ekosistem terumbu karang, dibutuhkan 
informasi kondisi ekosistem terumbu karang saat ini. 
 
Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/11929 

 

Eduwisata Bahari 
 
Salah satu program yang dijalankan dalam Marine Science Technopark Universitas 
Diponegoro adalah Eduwisata Bahari yang dijalnkan di Jepara. Produk eduwisata yang 
diproduksi adalah Jelajah Pulau (Explore Island) dan Coral farming. Jelajah Pulau yang 
memanfaatkan teknologi bawah air untuk wisata menikmati keindahan pulau-pulau kecil. 
Sedangkan Coral Farming sebuah produk eduwisata yang memanfaatkan teknologi 
terumbu buatan Artificial Patch Reefs (APR) yang sudah diproduksi oleh Tim Konservasi 
Kelautan. Salah satu tujuannya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk 
lebih mengenal organisme bawah laut khususnya yang ditemukan di ekosistem karang, 
baik karangnya itu sendiri, ikan, maupun organisme lainnya. 
 
Link: http://mstp.undip.ac.id/portfolio_item/eduwisata-bahari/ 

 

Reefcheck Go Eco 
 

Reef Check Karimunjawa 2018 merupakan rangkaian kegiatan lanjutan dari Reef Check 
tahun sebelumnya, yang merupakan metode sederhana untuk pemantauan terumbu 
karang. Kegiatan ini dimaksudkan agar komunitas selam dan masyarakat, pada umumnya, 
dapat melakukan pemantauan terumbu karang di daerahnya masing-masing. Materi 
kegiatan ini meliputi sosialisasi dan pelaksanaan Reef Check. 

Kegiatan meliputi Sertifikasi dan Pendataan Reefcheck, Transplantasi Karang, Fieldtrip, 
dan Fundive 
 

Link: https://mdcundip.com/kegiatan/reefcheck/ 
 

https://mdcundip.com/kegiatan/reefcheck/
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Indeks Ekologi Rumput Laut Pulau Panjang Sebelah Selatan dan Utara  
 
Telah dilakukan penelitian tentang rumput laut di Pulau Panjang Jepara, dengan hasil dan 
kesimpulan adalah Indeks keanekaragaman rumput laut masih rendah, indeks dominansi 
masih rendah kecuali species Caulerpa racemosa. menunjukkan kerapatan jenis rumput 
laut tertinggi di ketiga stasiun yaitu Caulerpa racemosa, sedangkan untuk jumlah total 
individu rumput laut pada stasiun 1 dan 2 yaitu 4,325 ind/10 m2 dan 41,22 ind/10 m2 
faktor yang mempengaruhi keanekaragaman, dominansi, dan kerapatan adalah faktor 
fisika yang meliputi suhu, arus, dan sedimentasi, Faktor kimia yang meliputi salinitas, ph 
dan biologi yang meliputi abr (kompetisi) dan predator. 
 

Link: http://seaweed.undip.ac.id/indeks-ekologi-rumput-laut-pulau-panjang-
sebelah-selatan-dan-utara/ 

 

Roadshow 2018 tentang Rumput Laut di Suket Segoro 
 
Pada 21 November 2018 yang lalu, SEAWEED melaksanakan Roadshow ke UMKM Suket 
Segoro, Semarang. Acara tersebut juga diisi dengan pembuatan produk berbahan baku 
rumput laut seperti mie, selai, dan sirup. 
 
Link: http://seaweed.undip.ac.id/press-release-roadshow-2018/ 

 

Seminar & Talkshow Porphyra 2018 
 
Telah berlangsung Seminar dan Talkshow Porphyra pada hari Minggu, 11 November 2018 
di Resto Borobudur, Semarang dengan tema “Pengembangan Riset dan Pangan pada 
Alga”. 
 

Link: http://seaweed.undip.ac.id/press-release-seminar-talkshow-porphyra/ 

 

Latihan Dasar Organisasi Pengurus UKM Seaweed 
 
Telah berlangsung LDOP (Latihan Dasar Organisasi Pengurus) Ranger XIII pada hari Sabtu, 
17 November 2018 di Kelurahan Kramas, Tembalang. Dengan dilakukannya Latihan Dasar 
Organisasi Pengurus (LDOP) ini dapat memberikan gambaran mengenai kepengurusan di 
UKMF SEAWEED. 
 

Link: http://seaweed.undip.ac.id/press-release-ldop/ 

 

Aftermovie Pengmas Seaweed 2018 
 

Telah berlangsung Pengabdian Masyarakat Seaweed 2018 kepada ibu-ibu PKK pada 
tanggal 13 Oktober 2018 di Balai Desa Kelurahan Bulu, Jepara. 

 

Link: http://seaweed.undip.ac.id/aftermovie-pengmas-seaweed-2018/ 

 

Aftermovie Riset 2 Seaweed 2018 
 
Telah berlangsung RISET 2 yakni Pendataan Ekologi Rumput Laut oleh Seaweed Crew pada 
tanggal 14 Oktober 2018 di Pulau Panjang. 
 

Link: http://seaweed.undip.ac.id/1704-2/ 

http://seaweed.undip.ac.id/indeks-ekologi-rumput-laut-pulau-panjang-sebelah-selatan-dan-utara/
http://seaweed.undip.ac.id/indeks-ekologi-rumput-laut-pulau-panjang-sebelah-selatan-dan-utara/
http://seaweed.undip.ac.id/press-release-roadshow-2018/
http://seaweed.undip.ac.id/press-release-seminar-talkshow-porphyra/
http://seaweed.undip.ac.id/press-release-ldop/
http://seaweed.undip.ac.id/aftermovie-pengmas-seaweed-2018/
http://seaweed.undip.ac.id/1704-2/
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Seaweed Seminar Dan Talkshow 

UKM-F SEAWEED Universitas Diponegoro mempersembahkan: SEMINAR DAN 
TALKSHOW PORPHYRA “Pengembangan Riset dan Pangan pada Alga” 

Link: http://seaweed.undip.ac.id/seminar-dan-talkshow/ 

 

Kertas dari Rumput Laut, Mengapa Tidak? 
 
Pertumbuhan massa rumput laut merah adalah 5-10% sehari. Dengan masa panen 70 
hari, pertumbuhan tersebut sangat pesat dibanding pohon sebagai bahan baku 
konvensional kayu, yang baru dapat dipotong setelah 15 tahun. Sehingga rumput laut 
berpotensi sebagai bahan baku kertas dimana selama ini dari kayu. 
 

Link: http://seaweed.undip.ac.id/kertas-dari-rumput-laut-mengapa-tidak/ 

 

Delegasi SEAWEED pada Festival Riset UNDIP 2018 
 
Pada 22 September 2018 yang lalu, SEAWEED menjadi salah satu peserta Expo Riset 
dalam acara Festival Riset 2018 yang diadakan oleh BEM UNDIP. Acara tersebut 
dilaksanakan di halaman Gedung ICT, Universitas Diponegoro. 
 

Link: http://seaweed.undip.ac.id/delegasi-seaweed-pada-festival-riset-undip-2018/ 

 

MAFG (Modification And Application Of Fishing Gear) 
 

MAFG (Modification and Application of Fishing Gear) merupakan salahsatu acara yang 
diadakan oleh KSP(Kelompok Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan).  Kegiatan ini 
berupa Modifikasi alat tangkap dan diujicoba dalam kegiatan penangkapan. Kegiatan 
MAFG (Modification and Application of Fishing Gear) pada tahun ini adalah modifikasi alat 
tangkap Krendet yang diaplikasikan di perairan Rawa Pening, Ambarawa. Krendet 
termasuk dalam alat klasifikasi alat tangkap trap/perangkap yang berbentuk bulat dan 
terdapat 2 jaring melintang yang berbeda mesh size nya. Alat tangkap Krendet yang 
digunakan dalam acara ini sebanyak 18 krendet yang terbuat dari bambu, tali PE ukuran 
9 , jaring PA mesh size 1.5 inch dan 3 inch.. Kegiatan MAFG (Modification and Application 
of Fishing Gear) ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2018 sampai tanggal 22 
November 2018. 

Kegiatan MAFG (Modification and Application of Fishing Gear) ini bertujuan untuk 
menguji coba alat tangkap krendet sebagai penangkap lobster di perairan Rawa Pening, 
Ambarawa. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 60 peserta yang terdiri 
dari anggota aktif KSP maupun IKA (Ikatan Alumni). Kegiatan MAFG (Modification and 
Application of Fishing Gear) yang diadakan oleh KSP ini di sambut dengan antusias, hal itu 
bisa dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini. “Kegiatan ini merupakan 
suatu simulasi atau ancang ancang untuk penelitian, selain itu kegiatan ini menambah 
wawasan dengan cara praktik langsung ke lapangan saya harap dengan adanya kegiatan 
ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi pesertanya” ujar Nadia Elis Febrita selaku ketua 
pelaksana kegiatan MAFG (Modification and Application of Fishing Gear). 
 

Link: https://kspundip.wordpress.com/2018/12/02/mafg-modification-and-
application-of-fishing-gear/ 

http://seaweed.undip.ac.id/seminar-dan-talkshow/
http://seaweed.undip.ac.id/kertas-dari-rumput-laut-mengapa-tidak/
http://seaweed.undip.ac.id/delegasi-seaweed-pada-festival-riset-undip-2018/
https://kspundip.wordpress.com/2018/12/02/mafg-modification-and-application-of-fishing-gear/
https://kspundip.wordpress.com/2018/12/02/mafg-modification-and-application-of-fishing-gear/
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1000 Mangrove Planting Mechanical Engineering Students Undip 
 
Student Association of Engineering of University of Diponegoro has been carrying out 
environmental bhakti "Mangrove" which is one of the work program of the Social Care 
Sector Engineering Student Association. The event was held at Mangunharjo, monument, 
Mangkang Wetan, Semarang at 09:00 to 12:00 pm pda dated May 5, 2018. This event 
includes the improvement of the environment around the coastal ocean as well as 
ongoing maintenance of mangroves as prevention of sea water abrasion theme "Save the 
Earth in Our Hand ". 
 
Senior researcher of the Center for International Forestry Research (CIFOR), Daniel 
Murdiyarso, describes when Indonesian mangrove forests store five times more carbon 
per hectare, than tropical highland forests. Mangrove Indonesia also save 3.14 billion 
metric tons of carbon (PGC). While the bottom of ecosystems to store carbon by: 78% of 
the carbon in the soil, 20% of the carbon in living trees, roots or biomass, and 2% in the 
dead trees or fallen. Based on information from CIFOR, the Mangrove Indonesia stated 
that the national wealth under threat, is mentioned approximately 3 million hectares of 
mangrove forests grow along the 95,000 kilometers off the coast of Indonesia. Yet we 
know that forests are one of the mangrove forests are the lungs of the world whose 
existence is crucial life around. Oxygen will be available more and more in the 
environment to meet the needs of other living beings. With their many as mangrove 
forests means the environment and ecosystems can be maintained properly. 
 
Link: https://mesin.ft.undip.ac.id/2018/05/27/penanaman-1000-mangrove-mahasiswa-
teknik-mesin-undip/ 
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Penanaman Pohon Bersama Mahasiswa KKN Di Desa Bejalen  

Kegiatan penanaman pohon di lapangan RT 08 Desa Bejalen, Kec. Ambarawa, Kab. 
Semarang. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang 
dibantu oleh mahasiswa KKN Universitas Diponegoro. Berbagai jenis tanaman disediakan 
disana untuk ditanam selama program ini berlangsung. 
 
Jenis tanaman yang ditanam di sekitar lapangan desa Bejalen antara lain adalah : sukun, 
petai cina, cempedak, dan masih banyak lagi. Para pegawai Kejaksaan Negeri, perangkat 
desa dan mahasiswa KKN tentunya sangat antusias dalam pelaksanaan program ini. 
Diharapkan program ini nantinya dapat bermanfaat dalam hal penghijauan, keasrian serta 
dapat menambah pesona Desa Bejalen. 
 
Link: http://kkn.undip.ac.id/?p=50841 
 

 

Cegah Abrasi, Mahasiswa Undip Tanam Pohon Mangrove 

Tiga puluh orang anggota tim KKN PPM Tematik II Universitas Diponegoro, melakukan 
penanaman pohon mangrove di Pantai Sigandu dan Pantai Muararejo, Batang. Kegiatan 
ini dilakukan untuk membantu mencegah terjadinya abrasi pantai. Kegiatan penanaman 
mangrove ini sendiri, dibantu oleh pihak Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan serta 
pengelola pantai Sigandu dan Muararejo.  Dinas memberi dukungan dengan memberi izin 
penanaman pohon mangrove di sekitar pesisir kedua pantai tersebut. 

Penanaman pohon mangrove ini sendiri dilakukan oleh mahasiswa tim KKN bersama 
masyarakat dan pengunjung yang pada saat itu sedang berada di sekitar Pantai Sigandu. 
Masyarakat sekitar dilibatkan sebagai upaya edukasi pentingnya peran pohon mangrove 
dalam meminimalisir tingkat abrasi serta memperkenalkan bahwa Pantai Sigandu dan 
Muararejo dapat dijadikan daerah ekowisata mangrove. 

Link: http://maritimnews.com/2018/08/cegah-abrasi-mahasiswa-undip-tanam-pohon-
mangrove/ 
 

 

Workshop Teknologi Penekanan Kehilangan Pasca Panen Cabai 
 
Workshop dengan tema “Teknologi Penekanan Kehilangan Pasca Panen Cabai” telah 
dilaksanakan atas kerjasama PT. AIM dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 
Pascapanen Pertanian. Dalam acara ini turut berpartisipasi Dr. Muhammad Nur, DEA dari 
Teaching Industry, Universitas Diponegoro.  
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Teaching Industry, cabai dapat disimpan 
sampai 3 bulan. Penyimpanan cabai ini menggunakan teknologi plasma ozon yang telah 
dikembangkan mampu memperpanjang masa simpan produk hortikultura. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa teknologi ozon mampu membuat produk hortikultur 
bertahan lebih lama. Ozon berfungsi sebagai pembunuh bakteri pembusuk yang ada 
dalam buah dan sayur. Ketika bakteri pembusuk dapat dimatikan maka proses 
pembusukan pada buah dan sayur dapat diperpanjang, sehingga masa simpan produk 
hortikultura dapat diperpanjang 
 
Link: https://cpr.undip.ac.id/news/workshop-teknologi-penekanan-kehilangan-pasca-
panen-cabai 
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FH Undip menerbitkan Jurnal Gema Keadilan 
 
Gema Keadilan ( ISSN: 0852-0011) merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh  LPM Gema 
Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pembahasan meliputi masalah 
pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah , ringkasan 
hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi 
mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan 
menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. 
Silahkan mengutip tulisan yang dimuat dalam Jurnal Gema Keadilan, dengan tatacara 
pengutipan yang benar. Jurnal Gema Keadilan telah terindex di Garuda (Garba Rujukan 
Digital), Google Scholar, PKP Index, dan Neliti 
 
Link: https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/ 
 

 

Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Universitas Diponegoro 
 
Law, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi 
Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & 
Justice Review  merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, 
dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service 
publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil 
pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai 
media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum 
UNDIP.   
 
Selain itu, LDJR  juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan 
ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum 
mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu 
kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, 
mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, 
pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro. Law, Development & Justice Review  baru terindeks melalui Google Scholar 
saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon 
masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review 
supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di 
lingkungan UNDIP. 
 
Link: https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/issue/archive 
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Pesan Damai: Undip Bersholawat di Kampus Tembalang 
 

Universitas Diponegoro menyelenggarakan acara “Undip Bersholawat” yang dilaksanakan 
dalam rangka Dies Natalis ke 61 tahun 2018 di stadion Undip kampus Tembalang. Avara 
dihadiri oleh Maulana Al Habib Luthfi Bin Ali Bin Hasyim nin Yahya (Pekalongan), KH 
Ahmad Muwafiq (Yogya) serta Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf Assegaf (pimpinan Grup 
Rebana Az Zahir Pekalongan). 

Rektor Undip Prof Dr Yos Johan Utama SH MHum saat membuka acara mengajak 
masyarakat Indonesia mensyukuri nikmat hidup di Indonesia yang penuh aman dan 
damai, lain halnya seperti di Suriah, Libya atau belahan bumi lain yang sedang dilanda 
konflik bersenjata.  "Sebagai rasa syukur wajib tiap warga NKRI merawat NKRI, merawat 
bangsa dan NKRI harga mati. Selain itu bentu merawat NKRI juga harus dibuktikan dengan 
prestasi, tidak hanya ucapan atau tagar tagar tertentu di medos." 

Rektor juga menyatakan Islam merupakan tiang utama dalam kemerdekaan RI sehingga 
umat Islam Indonesia wajib merawat NKRI. 
 
Link: 
https://krjogja.com/web/news/read/82321/Undip_Bersholawat_di_Kampus_Tembalang 
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Undip Sukses Gelar ICTMHS dan JINC 2018 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menggelar konferensi internasional 2nd 
International Conference on Translational Medicine and Health Sciences in conjunction 
with 4th Java International Nursing Conference  pada 14-15 September 2018 lalu. Acara 
yang mengusung tema “Creating a Better Future of Healthcare: Partnership in Research, 
Education, and Clinical Care” ini sukses digelar di Patra Semarang Hotel & Convention. 
Kegiatan ini dilakukan atas hasil kerjasama dengan berbagai lembaga termasuk berbagai 
perguruan tinggi dalam dan luar negeri.  

Pembicara dalam konferensi ini adalah para pakar, akademisi dan praktisi dari berbagai 
disiplin ilmu kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, Ikatan Dokter Indonesia, 
Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, University of Queensland Australia, 
Griffith University-Australia, Hanze University- Netherland, Jhon Hopkins University-USA, 
dan St. Paul University-Philippines. 

Konferensi ini diselenggarakan sebagai sarana knowledge transfer dan diseminasi hasil 
riset khususnya kolaborasi profesional kesehatan dalam bidang pendidikan, penelitian 
dan pelayanan kesehatan. Selain itu, konferensi ini juga diharapkan mampu 
menjembatani para akademisi dan praktisi dari berbagai belahan dunia untuk menjalin 
kerjasama dalam penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya. 

Rektor Undip berharap agar konferensi ini menjadi salah satu media bagi civitas Undip 
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional dalam jurnal 
internasional bereputasi sebagai salah satu indikator universitas kelas dunia.  

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10407 
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2nd Int. Conf. On Public Health For Tropical And Coastal Development 
 
Konferensi internasional ke-2 untuk pengembangan kesehatan masyarakat wilayah tropis 
dan pesisir (ICOPH-TCD) diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Diponegoro (FKM UNDIP). Untuk mempercepat misi dalam berkontribusi pada 
pengembangan program kesehatan di daerah tropis dan pesisir, UNDIP memperluas 
kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah lokal, pemerintah pusat, organisasi non-
pemerintah domestik dan internasional dan sektor swasta. 

Konferensi ini bertujuan membangun kolaborasi bersama serta bertukar pengalaman 
para akademisi, mahasiswa pascasarjana, peneliti, pembuat kebijakan kesehatan, dan 
pemangku kepentingan yang berhubungan dengan aspek kesehatan. Konferensiini 
merupakan acara yang dimaksudkan untuk menarik perhatian serta meningkatkan 
kepedulian para akademisi, peneliti, profesional, administrator, pemimpin institusi 
kesehatan, pembuat kebijakan, perwakilan industri, serta mahasiswa pascasarjana, yang 
berkepentingan untuk membangun serta berkontribusi dalam pengembangan kesehatan 
di wilayah pesisir dan tropis. 

Konferensi ini unik dan relevan dengan masalah kesehatan masyarakat saat ini yang 
ditujukan untuk wilayah tropis dan pesisir tertentu dan berkontribusi untuk mencapai 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di mana kesehatan dan kesejahteraan yang 
baik adalah tujuannya. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/9984 
 

 

Blending resources and multiple partnership for translating policy research into low 
carbon transport project in Semarang City-Indonesia 

The research employed an evidence-based approach that consisted of five main steps: 1) 
developing an emission inventory for air pollution and greenhouse gases (GHGs) in the 
transport sector; 2) prioritising local policies and measures based on existing plans; 3) 
quantifying the impacts of priority policies and estimating the effects on air pollution and 
GHGs for selected policies; 4) building a consensus across relevant stakeholders on follow-
up actions; 5) translating policy recommendation into practical actions. Drawing upon the 
initial results, the research team developed three scenarios that were broadly aligned 
with these priorities: 1) increasing the ridership on the Trans Semarang Bus Rapid Transit 
(BRT); 2) improving driving behaviour along the BRT corridor; 3) introducing low-emission 
vehicles for new corridors and revitalising older vehicles. 

In this collaboration, the key stakeholders and participants were Semarang City 
Government, Ministry of Transport Indonesia (MOT), Central Java Province, Ministry of 
Environment Japan (MOEJ), 100 Resilient City (100RC), Toyama City, Diponegoro 
University, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Institute for 
Transportation Development Policy (ITDP), Save The Children, Green Climate Fund (GCF), 
GIZ, PT Sarana Multi Infrastruktur, The Initiative for Urban Climate Change and 
Environment (IUCCE), BLU Trans Semarang, Hokusan Co, Ltd, Pacific Consultant, Nippon 
Koeistk 

Link: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29984  

  

https://www.undip.ac.id/language/id/archives/9984
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29984
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FT Undip Gelar Konferensi Internasional ICCME 

Fakultas Teknik Undip menyelenggarakan konferensi internasional The 3rd International 
Conference on Chemical and Material Engineering (ICCME) 2018. Konferensi ini 
merupakan bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri. 

Tujuan diselenggarakan ICCME ini untuk menjadi media bagi para peneliti dari kalangan 
perguruan tinggi, lembaga penelitian dan kalangan industry dalam menyebarluaskan hasil 
penelitian dan mendiskusikan kajian mereka dalam rangka menumbuhkembangkan 
aktifitas penelitian di lingkungan perguruan tinggi, lembaga penelitian serta industri. Hal 
ini diharapkan dapat menjembatani perguruan tinggi dan lembaga penelitian dengan 
kalangan industry sehingga terbina kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan 
khususnya dalam percepatan aplikasi dan alih teknologi. Apalagi Fakultas Teknik Undip 
saat ini telah berhasil mengembangkan dan menciptakan peralatan yang telah terbukti 
bisa digunakan untuk keperluan masyarakat secara luas, seperti alat penjernih air untuk 
konsumsi perhotelan, tangan bionik, biomasa untuk energi dan makanan, serta alat 
pengering untuk kebutuhan industri. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10321 
 

 

Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Arsitektur dan Urbanisme 

Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Undip menyelenggarakan International 
Conference on Sustainability in Architectural Design and Urbanism (ISCADU 2018) dengan 
topik Empowering Culture and Nature toward a Better Quality of Life.   

Seminar ini terlaksana dengan kerjasama berbagai lembaga dan universitas, seperti 
University of Ryukyus, Okinawa, Jepang, King Mongkut University, Thailand, Seoul 
National University, Vilnus Gediminas Technical University, Lithuania dan Universitas 
Diponegoro. 

Manfaat terselenggaranya konferensi ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan hasil 
riset di bidang arsitektur & perkotaan, khususnya terkait dengan  keilmuan  ‘Sustainability 
in Architecture and Urbanism”, terciptanya  jaringan  ilmiah terkait dengan konferensi 
ICSADU yang ke depan diharapkan secara periodik akan dilaksanakan secara berkala dan 
meningkatnya publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi secara umum untuk peneliti di 
seluruh dunia dan khususnya untuk peneliti dari Indonesia. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10208 
 

 

  

13th Joint Conference on Chemistry - Semarang – 2018 

The Joint Conference on Chemistry is an annual conference organized by the consortium 
of Chemistry Department of five universities in Central Java: Diponegoro University 
(UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Sebelas Maret University (UNS), Jenderal 
Soedirman University (UNSOED) and Satya Wacana Christian University (UKSW). 

This joint conference has been held since 2006 which initially started with a local seminar 
to accommodate the dissemination of research results from chemistry lecturers and 
researchers from the five universities. Starting 2014, we enhanced the the scope of 
conference to be an International Conference by inviting overseas participant from all 
over the world. 
 
Link: https://jcc.undip.ac.id 
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The 4th Int. Symp. Processing of Food, Vegetable, and Fruits 2018 
 
The positive impact that have occurred associated with food processing are the 
expectations of the modern consumer and industries to fulfill aesthetic and health 
benefit. In addition, the increasing evidence for the health benefits of varieties of food 
processing and resources are always attracting great interest due to their bioactive 
compounds. 

The flourish research into discovering the mechanisms behind these observed benefits is 
always attracting food researchers to expose. Knowledge on the changes in properties of 
food appears to keep up behind its processing technology and stimulating researcher to 
explore. Beside food processing, fruit and vegetable which is the most heterogenous 
products among countries contribute to the food processing against health of consumers. 
More knowledge of the change in nutrient and phytochemical composition has been 
explored to produce specific health effects. The data obtained from various research may 
provide useful tool for promoting consumption. Effect of various techniques on 
processing of food including vegetable and fruits are needed to be always elucidated to 
convince the evidence that the technologies in processing are playing a beneficial role to 
human. 

The 4th International Symposium on Processing of Food, Vegetable, and Fruits is 
conducted to expose various results from recent research. Therefore, the aim of this 
symposium is to gather useful information on the results from international food 
researchers. 
 
Link: http://ispfvf.undip.ac.id/ 
 

 

The 4th Int. Conf. Tropical and Coastal Region Eco-Development 2018 
 
The 4th International Conference on Tropical and Coastal Region Eco-Development 
(ICTCRED) 2018” diselenggarakan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas 
Diponegoro. Seminar ini terlaksana atas kerjasama dengan berbagi lembaga dan 
universitas, antara lain adalah Ministry of Research Technology and Higher education 
Indonesia, Southeast Asian Fisheries Development Center – Filipina, Tokyo Institute of 
Technology – Japan Toyama Prefectuarai University – Japan Internatioanl Islamic 
University – Malaysia dan Universitas Diponegoro.  
 
Seminar ini bertujuan untuk mewadahi pertemuan para peneliti bidang perikanan dan 
kelautan, pelaku usaha perikanan, pemerintah (pengambil kebijakan) dan seluruh 
stakeholder bidang perikanan dan kelautan untuk membahas capaian hasil penelitian 
yang telah dilakukan. Pertemuan seminar tersebut merupakan wahana untuk saling 
bertukar informasi terkait hasil penelitian perikanan dan kelautan terkini, dari seluruh 
pelosok tanah air atau bahkan dari luar negeri, sebagai upaya dalam mendukung 
pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia dengan memberikan masukan kepada 
pemerintah dalam bentuk diseminasi dan atau penerapan hasil-hasil penelitian dalam 
masyarakat. Seminar didukung oleh para ilmuwan dan cendekiawan terkemuka yang 
berfungsi sebagai komite ilmiah dan peninjau yang membantu mempertahankan standar 
publikasi teknis. 
 
Link: http://www.mekanisasikp.web.id/2018/11/peneliti-lrmphp-mengikuti-
seminar.html 
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2nd Int. Conf. On Public Health For Tropical And Coastal Development 
 
Konferensi internasional ke-2 untuk pengembangan kesehatan masyarakat wilayah tropis 
dan pesisir (ICOPH-TCD) diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Diponegoro (FKM UNDIP). Untuk mempercepat misi dalam berkontribusi pada 
pengembangan program kesehatan di daerah tropis dan pesisir, UNDIP memperluas 
kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah lokal, pemerintah pusat, organisasi non-
pemerintah domestik dan internasional dan sektor swasta. 

Konferensi ini bertujuan membangun kolaborasi bersama serta bertukar pengalaman 
para akademisi, mahasiswa pascasarjana, peneliti, pembuat kebijakan kesehatan, dan 
pemangku kepentingan yang berhubungan dengan aspek kesehatan. Konferensiini 
merupakan acara yang dimaksudkan untuk menarik perhatian serta meningkatkan 
kepedulian para akademisi, peneliti, profesional, administrator, pemimpin institusi 
kesehatan, pembuat kebijakan, perwakilan industri, serta mahasiswa pascasarjana, yang 
berkepentingan untuk membangun serta berkontribusi dalam pengembangan kesehatan 
di wilayah pesisir dan tropis. 

Konferensi ini unik dan relevan dengan masalah kesehatan masyarakat saat ini yang 
ditujukan untuk wilayah tropis dan pesisir tertentu dan berkontribusi untuk mencapai 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di mana kesehatan dan kesejahteraan yang 
baik adalah tujuannya. 

Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/9984 

 

Fakultas Teknik Undip Gelar Konferesi Internasional ICITACEE 
 

Departemen Teknik Elektro dan Departemen Teknik Sistem Komputer Universitas 
Diponegoro mengadakan Konferensi Internasional ICITACEE ke-5 2018. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember, dan UTM Malaysia.  

Konferensi ini bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian para dosen, praktisi dan 
peneliti dari dalam negeri dan luar negeri. Fakultas Teknik Undip terus berupaya 
mendorong civitas akademika dalam melakukan inovasi dan penelitian, termasuk dalam 
penerapan teknologi hijau atau green technology. Hal ini bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup manusia tanpa melakukan kerusakan lingkungan dan pengurangan 
sumber daya alam. Beberapa penelitian yang telah dihasilkan diantaranya teknologi 
membran untuk mengolah air sehingga layak minum dari Teknik Kimia, Teknologi bahan 
batu bata limbah kerang dari Teknik Arsitektur, Teknologi Tangan Bionic dari Teknik 
Mesin, Teknologi bahan isolator dengan memanfaatkan abu sekam padi dari Teknik 
Elektro dan masih banyak hasil penelitian lainnya. 

 
Link: https://www.undip.ac.id/language/id/archives/10413 

 

Peran OMS dalam Pencapaian SDGs di Jawa Tengah. 
 
Universitas Diponegoro secara aktif terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan 
program untuk mencapai tujuan dari SDGs di tingkat provinsi Jawa Tengah. Sebagai 
universitas terbesar di provinsi tersebut, Undip selalu mendukung program – program 
yang terkait dengan SDGs. 
 
Link: https://pattirosemarang.org/2019/02/peran-oms-dalam-pencapaian-sdgs-di-jawa-
tengah.html 

https://pattirosemarang.org/2019/02/peran-oms-dalam-pencapaian-sdgs-di-jawa-tengah.html
https://pattirosemarang.org/2019/02/peran-oms-dalam-pencapaian-sdgs-di-jawa-tengah.html
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3. PENUTUP 
 

Universitas Diponegoro (Undip) terus berupaya keras mengambangkan dan melaksanakan 

berbagai program yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Berbagai kegiatan 

dan program yang dikembangkan oleh Undip banyak yang terkait langsung dengan ke-1 goals yang 

dicanangkan. Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari kebijakan Undip dalam 

mencapai visi menjadi universitas riset yang unggul, disamping merupakan pelaksanaan Tri Darma 

Perguruan Tinggi yangni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Disamping itu, 

berbagai program dan kegiatan tersebut ternyata sejalan dengan upaya Undip mengembangkan 

kampus yang sustainable yakni maju / modern, aman dan nyaman untuk proses belajar dan 

mengajar. Dukungan yang besar dari sleuruh sivitas akademika maupun para mitra Undip sangat 

membantu dalam suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.  
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Universitas Diponegoro sebagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia 
berkomitmen dalam melaksanakan berbagai program yang terkait 
dengan SDGs (Sustainable Development Goals). Seluruh fakultas, 
sekolah maupun unit lain di Undip telah mengembangkan program dan 
kegiatan utuk mencapai 17 goals dalam SDGs. Berbagai program dan 
aktivitas ini juga sejalan dengan visi Undip sebagai universitas riset yang 
unggul disamping dalam upaya mengembangkan sustainable university. 
Hal ini dalam rangka mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam 
mencapai target nasional dari SDGs.

Diponegoro University as a higher education institution in Indonesia is 
committed in implementing various programs related to SDGs 
(Sustainable Development Goals). All faculties, schools and other units 
at Undip have developed programs and activities to achieve 17 goals in 
the SDGs. These various programs and activities are also in line with 
Undip's vision as a superior research university in addition to developing 
sustainable universities. This is in order to support the commitment of 
the Government of Indonesia in achieving the national targets of the 
SDGs.

“

“

UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, 1269
Telp/Fax : +62 24 7460017
website : http://www.undip.ac.id 
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