
Peran Tenaga Fungsional dalam mendukung 
Universitas Padjadjaran mencapai sasaran 
strategis intitusi diharapkan dapat terus 
ditingkatkan. Tenaga fungsional pun ditantang 
untuk selalu adaptif dalam kondisi organisasi 
yang sedang berlangsung.

 “PTN BH merupakan peluang bagi para 
Tenaga Fungsional untuk jauh lebih berperan, 
terlibat di dalam institusi agar sasaran strategis 
dapat tercapai lebih efektif dan efisien,” kata 
Sekretaris Direktorat Sumber Daya Manusia 
Arif Firmansyah, S.Si., MT. dalam Workshop 
Pembentukan Forum Jabatan Fungsional Unpad 
di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad kampus 
Jatinangor, Selasa (28/02).

Kepada para tenaga fungsional, Arif pun 
menekankan bahwa tenaga fungsional ditantang  
untuk mengembangkan diri agar nilai RESPECT 
dapat tercermin dalam setiap pelaksanaan 
program kerja, baik di universitas maupun unit 
kerja mmasing-masing.

Menurut Arif, tenaga fungsional memiliki peran 
dalam menyukseskan program kerja institusi. 
Salah satu contohnya, yaitu dalam menyiapkan 
fungsi kerja yang mampu menjembatani 
kekakuan administrasi dan birokrasi ke dalam 
pekerjaan yang bersifat keahlian.

“Diharapkan tenaga fungsional dapat ikut andil 
dalam memberikan program dan solusi. Tidak 
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Unpad Bentuk Forum Jabatan 
Fungsional

Sekretaris Direktorat Sumber Daya Manusia Arif 
Firmansyah, S.Si., MT menyampaikan informasi 
terkait jabatan fungsional dalam acara Workshop 
Pembentukan Forum Jabatan Fungsional Unpad 
di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad kampus 
Jatinangor, Selasa (28/02). (Foto oleh : Purnomo 
Sidik)*
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hanya fokus bagaimana meningkatkan Kum 
(angka kredit). Kalau bisa Kum itu jadi dampak, 
yang penting bagaimana bisa memajukan unit 
kerja dan Unpad. Kum itu jadi dampak, ketika 
memajukan Unpad, otomatis Kum terbawa,” ujar 
Arif.

Dalam kesempatan tersebut, telah 
terbentuk Forum Jabatan Fungsional Unpad 
yang beranggotakan para Tenaga Fungsional 
di Lingkungan Universitas Padjadjaran. 
Diungkapkan Arif, forum ini dibentuk untuk 
mempersiapkan proses transisi tenaga 
kependidikan Unpad untuk menjadi tenaga 
fungsional.  Selain itu, diharapkan dapat 
terbentuk peraturan-peraturan yang lebih 
adaptif terkait jabatan fungsional di Unpad.

“Forum Jabatan Fungsional dibentuk 
dengan harapan ada komunikasi, bagaimana 
strategi jabatan fungsional kedepan, karena 
tantangannya cukup besar. Sebagai contoh, 
kita jumlah SDM cukup besar, tetapi  Unpad 
memutuskan untuk mulai mengadaptasi jabatan 
fungsional secara penuh,” kata Arif.

Kedepannya, sejumlah kegiatan yang akan 
digelar oleh forum ini antara lain menggelar 
sejumlah workshop penyusunan peraturan dan 
ikut terlibat dalam rencana pengembangan 
sumber daya manusia seperti membuat peta 
kebutuhan SDM, analisis jabatan, dan analisis 
beban kinerja.
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Universitas Padjadjaran berkomitmen 
memajukan kapasitas daerah di 27 Kota/
Kabupaten di Jawa Barat. Provinsi dengan jumlah 
penduduk terbanyak di Indonesia, yakni 46 
juta jiwa atau setara 18% dari total penduduk 
Indonesia ini memiliki posisi strategis dalam 
aspek pembangunan nasional.

Melalui Program ASUP JABAR (Aliansi 
Strategis Universitas Padjadjaran Jawa Barat), 
Unpad fokus pada program penguatan kapasitas 
sumber daya manusia di 27 Kota/Kabupaten 
di Jawa Barat. Salah satu upaya yang dilakukan 
adalah terbentuknya PIC (Person in Charge) untuk 
setiap Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat 
yang dipimpin oleh Ketua Dewan Profesor, Ketua 
Senat Akademik serta para Wakil Rektor dan 
Dekan di lingkungan Unpad. Lebih lanjut PIC 
tersebut akan didampingi oleh para konsultan 
Tata Kelola Pemerintahan dan Konsultan 
Perencanaan Pembangunan.

Untuk itu, ASUP Jabar sejak tanggal 11 
Februari 2017 lalu telah melakukan pembekalan 
bagi para Konsultan ASUP Jabar yang terdiri dari 
34 orang peserta (Dosen dan Tendik) sebagai 
calon Konsultan Perencanaan Pembangunan 
dan 34 orang  peserta (Dosen) sebagai calon 
Konsultan Tata Kelola Pemerintahan. 

Direktur ASUP JABAR, Prof. Dr. Dede Mariana, 
M.Si berharap para konsultan yang sudah dilatih 
dan mengikuti pembekalan ini, dapat segera 
bertemu dengan para PIC untuk merumuskan 
rencana aksi di masing-masing Kota/Kabupaten 
se-Jawa Barat yang akan dikerjakan oleh Unpad 
bersama stakeholder di masing-masing Kota/
Kabupaten.

“Semoga para konsultan dengan para PIC 
dapat bersinergi mengaplikasikan hasil training 
dan workshop tersebut bersama Kota/Kabupaten 
mengenali masalah dan mengembangkan 
potensi untuk kemaslahatan bersama,” kata Prof. 
Dede.

Pada akhir kegiatan, Rektor Unpad, Prof. Tri 
Hanggono Achmad, menyatakan pembekalan 
ini menjadikan para konsultan yang terdiri dari 
dosen dan tendik dapat lebih mengenal prinsip 
good governance dan perencanaan pembangunan 
yang ada di Kabupaten atau Kota, serta lebih jauh 
mengenal Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan 
Rektor saat menutup pembekalan Konsultan 
Tata Kelola Pemerintahan dan Perencanaan 
Pembangunan ASUP JABAR di Executive Lounge 
dan R. RSG Gedung Rektorat Unpad kampus 
Dipatiukur, Minggu (19/2).

Kegiatan pembekalan ini mendapatkan 
respon positif dari para peserta. Para peserta 
memperoleh wawasan, pengetahuan dan 
keterampilan terkait tata kelola yang ada di 
pemerintahan dan perencanaan pembangunan.
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ASUP JABAR Gelar Pembekalan Bagi 
Para Konsultan Pembangunan dan 
Pemerintahan

ASUP Jabar melakukan pembekalan bagi para Konsultan ASUP 
Jabar yang terdiri dari 34 orang peserta (Dosen dan Tendik) sebagai 
calon Konsultan Perencanaan Pembangunan dan 34 orang peserta 
(Dosen) sebagai calon Konsultan Tata Kelola Pemerintahan.*
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Kontribusi akuakultur terhadap produksi 
perikanan dunia terus mengalami peningkatan. 
Pada tahun 1974, tercatat kontribusi akuakultur 
terhadap produksi perikanan dunia hanya 
sebesar 7%, dan angka ini terus mengalami 
peningkatan hingga mencapai angka 44,14% 
pada 2014. Indonesia sendiri merupakan 
produsen nomor dua terbesar akuakultur dunia, 
yaitu mencapai 14,3 juta ton, di bawah Tiongkok 
yang memproduksi sekitar 58 juta ton.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. 
Ir. Slamet Subiyakto, M.Si., mengungkapkan, 
potensi akuakultur di Indonesia masih bisa terus 
ditingkatkan. Salah satunya adalah potensi lahan 
yang dimiliki Indonesia masih begitu luas dan 
belum sepenuhnya tergarap.

“Khusus di Indonesia, rata-rata baru 
termanfaatkan 7,41% saja. Kalau laut, saya 
kira sekitar 2%. Ini yang masih banyak harus 
kita manfaatkan sumber daya kelautan untuk 
pengembangan akuakultur,” ungkap Dr. Slamet 
saat menjadi salah satu pembicara pada Kuliah 
Umum “Membangun Sumber Daya Perikanan 
Budidaya yang Mampu Menjawab Tantangan 
Zaman” yang digelar Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan (FPIK) Unpad di Bale Sawala, Gedung 
Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Kamis 
(23/02).

Selain itu, Indonesia juga kaya akan 
keanekaragaman hayati, dimana 45% spesies 

ikan dunia terdapat di Indonesia, termasuk 
potensi ikan hias dan ikan lokal. Hal ini juga 
menjadi salah satu potensi yang dapat terus 
dikembangkan.

Potensi lain, yaitu adanya daya dukung 
lingkungan dimana Indonesia berada di daerah 
tropis, sehingga tidak ada kendala berarti terkait 
musim. Prospek pasar dalam dan luar negeri 
pun terbuka lebar, selain juga adanya upaya 
peningkatan konsumsi ikan nasional yang 
ditargetkan mencapai 49,16 kg/kapita/tahun 
pada tahun 2019 (saat ini 41,11 kg/kapita/tahun).

Sumber daya manusia yang dimiliki 
Indonesia pun dinilai kompeten dan terampil. 
“Makanya sekarang uji kompetensi dimana-
mana dilakukan, penting, karena ini disamping 
kita untuk menciptakan tenaga-tenaga yang 
kompeten juga mampu untuk berdaya saing,” 
ujarnya.

Dr. Slamet pun mengungkapkan bahwa 
ledakan jumlah penduduk dunia turut memicu 
peningkatan produksi perikanan. Hal tersebut 
terutama terjadi karena adanya peningkatan 
kebutuhan protein hewani, khususnya dari ikan. 
Untuk itu, ia menekankan bahwa pembangunan 
budidaya perikanan haruslah memiliki 
pendekatan ekosistem untuk mendukung 
terjaminnya sumber daya yang berkelanjutan. 

Selain Dr. Slamet Subiyakto, turut bertindak 
sebagai pembicara dalam acara tersebut 

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan 
dan Perikanan (LSP-KP) Ir. Herry Maryuto, MMA 
dan Master Asesor dan Master Asesor Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi, Utami Widyasih, 
MM. Acara dibuka oleh Dekan FPIK Unpad, Dr. Ir. 
Iskandar, M.Si.

Pengembangan Akuakultur Indonesia Harus 
Terus Ditingkatkan

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 
Dr. Ir. Slamet Subiyakto, M.Si., saat menjadi 
pembicara dalam Kuliah Umum “Membangun 
Sumber Daya Perikanan Budidaya yang Mampu 
Menjawab Tantangan Zaman” di Bale Sawala, 
Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, 
Kamis (23/02). (Foto: Artanti Hendriyana)*
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95% Penyebab Bencana Disebabkan Oleh 
Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

Utusan Khusus Presiden RI untuk 
Pengendalian Perubahan Iklim, Prof. Ir. Rachmat 
Witoelar, mengatakan, sebanyak 95% penyebab 
terjadinya bencana di Indonesia disebabkan 
faktor perubahan iklim dan kerusakan 
lingkungan. Perubahan iklim yang saat terjadi 
di seluruh permukaan bumi dinilai memberikan 
efek meteorologis yang kuat.

Demikian disampaikan Prof. Rachmat 
saat memberikan kuliah umum bertajuk 
“Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia dan 
Peran Perguruan Tinggi” di Bale Sawala Gedung 
Rektorat Unpad Jatinangor, Senin (27/02). Kuliah 
umum yang diinisiasi Departemen Geofisika 
FMIPA Unpad ini diikuti oleh mahasiswa di 
lingkungan Unpad.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup RI 
periode 2004 – 2009 ini menyebut, penyebab 
terjadinya perubahan iklim disebabkan tingginya 
kadar emisi gas rumah kaca. Faktor ini juga 
menyebabkan meningkatnya efek gas rumah 
kaca yang berdampak pada pemanasan global. 
Dampak ini dirasakan di seluruh permukaan 
bumi, terutama di wilayah-wilayah subtropis.

Sementara di tingkat kerusakan lingkungan, 
Indonesia menghadapi aktivitas kerusakan 
lingkungan yang cukup parah. Prof. Rachmat 
mengambil contoh tingginya kadar pencemaran 
Sungai Citarum di Jawa Barat.  Sungai yang pada 
zaman dahulu menjadi urat nadi masyarakat 

Jawa Barat ini kini kondisinya tercemar berat 
akibat pencemaran yang masifdi sepanjang DAS.

Kondisi ini telah menjadi perhatian dunia. 
Pemerintah Indonesia sendiri setidaknya telah 
melakukan tiga upaya untuk menanggulangi 
perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, yaitu 
pembentukan Rencana Aksi Nasional-Penurunan 
Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana 
Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API), rencana 
umum energi nasional untuk menghasilkan 
setidaknya 23% energi terbarukan tahun 2025, 
hingga lahirnya PP NO. 57 tahun 2016 tentang 
Moratorium Pembukaan Lahan Gambut.

Tiga upaya ini memerlukan kontribusi 
seluruh pihak, termasuk perguruan tinggi. 
Prof. Rachmat mengatakan, penguatan 
Tridarma Perguruan Tinggi harus terfokus pada 
masalah kerusakan lingkungan. “Kita tidak bisa 
mengarahkan hanya kepada sektor individu 
saja, perlu dilakukan secara berkesinambungan, 
sistematis, dan masif,” ujar Prof. Rachmat.

Ia juga berharap, Perguruan Tinggi dapat 
menghasilkan pengembangan teknologi ramah 
lingkungan, rendah karbon, dan bisa dijalankan 
secara berkelanjutan.

Meskipun partisipasi masyarakat belum 
seluruhnya aktif, ia optmis upaya antisipasi ini 
akan berjalan dengan baik. “Perlahan sudah mulai 
banyak masyarakat yang sadar lingkungan,” kata 
Prof. Rachmat.

Prof. Ir. Rachmat Witoelar memberikan kuliah umum 
bertajuk “Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia dan 
Peran Perguruan Tinggi” di Bale Sawala Gedung Rektorat 
Unpad Jatinangor, Senin (27/02). (Foto oleh : Tedi Yusup)*
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Dr. Herlina Agustin, S.Sos., M.T.,
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Kerusakan lingkungan di Indonesia sudah 
demikian parah. Pengelolaan  sampah yang tidak 
ramah lingkungan , kebakaran hutan, perubahan 
iklim dan perubahan fungsi hutan  menjadi lahan 
perkebunan, pertambangan, dan perumahan adalah 
bagian yang mengancam kelestarian lingkungan.

Peneliti Komunikasi Lingkungan yang juga dosen 
program studi Jurnalistik Universitas Padjadjaran, 
Dr. Herlina Agustin, S.Sos., M.T., mengatakan, perlu 
komunikasi efektif agar pesan dalam kampanye 
sadar lingkungan dapat tersampaikan ke khalayak. 
Untuk itu, dalam perkembangannya, ilmu komunikasi 
melahirkan cabang ilmu komunikasi lingkungan.

“Komunikasi lingkungan adalah upaya 
meningkatkan peran ilmu komunikasi dalam 
melestarikan lingkungan. Intinya adalah menyadarkan 
khalayak untuk menjaga lingkungan melalui berbagai 
saluran komunikasi,” ujar Dr. Herlina.

Menurut Dr. Herlina, belum banyak orang yang 
paham mengenai pesan dari kampanye terkait 
lingkungan. Misalnya, dalam kampanye bertajuk 
“save global warming” , masyarakat belum banyak 
mengetahui pesan dari kampanye tersebut. Bahkan, 
lebih jauh masyarakat barangkali belum mengenal 
arti dari istilah pemanasan global.

Kampanye tersebut juga mengandung makna 
yang bisa dipersepsi secara salah. Apakah yang 
diselamatkan itu bumi yang terkena dampak dari 
pemanasan global? Ataukah malah pemanasan 
globalnya yang diselamatkan? Tentu saja maksud 
komunikator kampanye tersebut adalah penyelamatan 
bumi, namun pemaknaan yang salah dapat 
membingungkan khalayak dalam memahami 
permasalahan lingkungan hidup.

Untuk memberikan pernyadaran tersebut, di 
sinilah peran komunikasi lingkungan dilakukan, yaitu 
mengomunikasikan berbagai bentuk kerusakan 
lingkungan dan apa upaya penyelamatannya. “Ini 
bisa diibaratkan sebagai penyampai pesan dari 
lingkungan kepada masyarakat. Alam menunjukkan 
kerusakannya seperti apa lalu bagaimana kita 
memaknainya. Itu yang kemudian kita sampaikan 
kepada khalayak,” jelasnya.

Lebih lanjut peran komunikasi lingkungan 
ialah menyampaikan kepada masyarakat berbagai 
regulasi yang dibuat Pemerintah tentang lingkungan.  
Dr. Herlina mencontohkan, salah satu peraturan 
yang dibuat Pemerintah yaitu, PP No. 7 tahun 1999 
tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. 
Dalam peraturan tersebut dilampirkan daftar jenis 
tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Namun, tidak 
banyak yang tahu apa saja rincian daftar tersebut, 
sehingga masyarakat awam akan informasi tumbuhan 
dan satwa yang dilindungi. Dampaknya, aktivitas 
perburuan hingga perdagangan satwa dilindungi oleh 
masyarakat masih marak terjadi. Edukasi tentang 
PP tersebut perlu dilakukan oleh ahli komunikasi 
lingkungan maupun aktivis lingkungan.

Berbagai kasus semacam perburuan liar hingga 
penyelundupan satwa langka di Indonesia diantaranya 
disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan jenis 
satwa dilindungi. Ini kemudian dimanfaatkan para 
pelaku penyelundup untuk meminta masyarakat 
menangkap hewan tertentu lalu dijual dan 
diperdagangkan hingga ke luar negeri.

Ada pula kasus pemanfaatan satwa langka untuk 
dijadikan cinderamata kawasan wisata. Untuk kasus 
ini, Dr. Herlina,  menemukan pedagang yang menjual 
karapas (cangkang) penyu sebagai cinderamata di 
kawasan Pantai Pangandaran.  Padahal penyu adalah 
satwa langka yang dilindungi. Artinya, perburuan, 
perdagangan, pemeliharaan dan menyimpan satwa 
tersebut baik dalam kondisi utuh ataupun bagian-
bagiannya, dalam keadaan hidup maupun mati 
tidak diperbolehkan.

Untuk itu, Dr. Herlina menilai, aktivitas komunikasi 
lingkungan akan lebih banyak berfokus pada 
kampanye dan peningkatan kesadaran publik. 
Ini karena masalah lingkungan begitu kompleks, 
sehingga strategi dalam komunikasi lingkungan 
berbeda dengan komunikasi pada umumnya.

Selain memiliki strategi tersendiri, komunikasi 
lingkungan juga tidak bisa berdiri sendiri. Dalam 
implementasinya, komunikasi lingkungan akan 
bertautan dengan ilmu psikologi lingkungan, hukum 
lingkungan, politik lingkungan, budaya lingkungan, 
hingga ekonomi lingkungan.

Selain manusia, media massa juga punya 
andil besar dalam komunikasi lingkungan. Meski 
begitu, media terkadang memberikan informasi 
yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan. 
Dalam perspektif mencintai satwa, misalnya, media 
lebih sering jadi representasi khalayak ketimbang 
representasi pemikiran konservasi lingkungan, 
seperti menampilkan tayangan mengelus satwa.

“Sementara kesadaran di khalayak tentang 
konservasi masih belum sesuai dan ideal, media 
malah memperkuat hal itu,” ujar dosen yang lahir 
di Cimahi, 19 Mei 1968 tersebut.

Seharusnya, lanjut Dr. Herlina, media mempelajari 
seluruh undang-undang dan peraturan terkait 
lingkungan serta memahami masalah konservasi 
dengan baik. “Ini agar media dapat menyajikan 
dengan benar kepada khalayak supaya mudah 
dicerna,” ujarnya.

Terkait masalah tersebut, beberapa tahun lalu 
Dr. Herlina melalui prodi Jurnalistik dan Profauna, 
organisasi nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan 
satwa, telah menetapkan pedoman penayangan 
satwa di televisi. Pedoman ini kemudian disetujui 
dan dipatuhi oleh stasiun televisi di Indonesia.

“Bagaimana pun, wartawan harus tahu UU yang 
berkaitan tentang lingkungan,” kata Dr. Herlina.

Cinta akan satwa membuat Dr. Herlina tertarik 
menjadi aktivitis dan peneliti komunikasi lingkungan. 
Sejak bergabung di Profauna, ia menyadari bahwa 
aktivitas mencintai satwa ternyata bukan menjadikan 
satwa liar sebagai binatang peliharaan, tetapi yang 
terpenting ialah melindungi habitatnya. Pemahaman 
ini yang kemudian ingin ia tularkan ke masyarakat 
banyak.

Mengabdi menjadi dosen dan fokus pada 
komunikasi lingkungan. Dr. Herlina ingin Fikom 
Unpad punya pusat data terkait perdagangan 
satwa liar. Pusat data ini nantinya akan berbicara 
mengenai bagaimana satwa diperjualbelikan baik di 
media daring, konvensional, maupun pada aktivitas 
komunikasi tradisional atau kontemporer.
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“Komunikasi Lingkungan 
Berperan Menyadarkan 

Khalayak Menjaga 
Lingkungan”



Mahasiswa FTIP Unpad 
Raih Juara I Lomba Karya 
Tulis Ilmiah V Nasional

Tiga mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) 
Universitas Padjadjaran meraih Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah V 
Nasional yang digelar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 
Andalas, Padang, 11-14 Februari 2017 lalu (Foto oleh : Tedi Yusup)*
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Penyusunan karya tulis ilmiah ini dilakukan selama satu bulan, dengan 
bimbingan dosen FTIP Unpad, Dr. Gemilang Lara Utama. Faysa dan tim 
mengakui, karya tersebut masih berupa gagasan dan membutuhkan 
penelitian lebih lanjut untuk mengembangkannya menjadi sebuah produk.

Meski mulanya tidak menyangka dapat meraih juara, mereka pun 
mengaku bangga bahwa akhirnya dapat meraih prestasi tersebut. 
Prestasi yang mereka raih diharapkan dapat semakin membawa nama 
harum Unpad, khususnya Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad.

Tiga mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Universitas 
Padjadjaran meraih Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah V Nasional yang 
digelar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Padang, 11-
14 Februari 2017 lalu. Mereka adalah Faysa Utba, Herlina, dan Widia Dwi 
Lestari yang menjuarai lomba tersebut dengan karya tulis ilmiah berjudul 
“Permen Rendah Kalori dengan Ekstrak Kulit Jeruk sebagai Pencegah Flu”.

 “Karena kulit jeruk kan limbahnya banyak, padahal kandungan 
vitamin C sama flavonoid banyak. Kandungan-kandungan itu tuh bisa 
untuk mencegah flu. Jadi kami buat permen rendah kalori dari ekstrak 
kulit jeruk sebagai pencegah flu,” jelas Faysa saat ditemui di Ruang 
Humas Unpad, Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Senin (20/02).

Jenis jeruk yang dimanfaatkan dalam karya ilmiah ini adalah Jeruk 
Manis. Dibuat menjadi permen, karena diyakini permen merupakan cara 
yang menyengangkan untuk mengobati atau mencegah suatu penyakit. 
Dibanding vaksin, permen dinilai lebih mudah diproduksi, bahan-bahannya 
mudah tersedia, dan dapat dijual dengan harga yang lebih murah.

Jika kebanyakan permen kaya akan gula, yang dapat menimbulkan 
efek samping berbahaya seperti karies gigi dan obesitas, Faysa dan tim pun 
menggagas permen rendah kalori. “Kita bikin rendah kalori supaya ketika 
orang makan permen ini, dia sehat tetapi juga tidak menyebabkan penyakit-
penyakit lain,”ungkap Faysa.

Tema yang diangkat dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah V Nasional ini adalah 
“Pemuda Indonesia Kreatif dan Inovatif sebagai Akselerator Pencapaian SDG’s 
2030”.  Karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Faysa dan tim, diharapkan dapat 
mendorong tercapainya salah satu tujuan SDG’s, yaitu Good Health & Well-being.

Menurut Faysa dan tim, hingga saat ini belum ada upaya pencegahan flu 
yang optimal, juga murah. Banyak orang yang menganggap flu merupakan 
penyakit biasa. Padahal, flu yang dianggap sepele dapat menyebabkan kematian.

Tim UKM Palawa Unpad Jadi Tim Pertama Arungi 
Jeram Sungai Ketahun

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Palawa Universitas Padjadjaran kembali 
meninggalkan jejaknya di Tanah Sumatera. Awal bulan ini, delapan mahasiswa 
anggota Palawa Unpad melakukan pengarungan dan pemetaan jeram di 
Sungai Ketahun yang berada di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Kegiatan 
berjudul “Pengarungan dan Pemetaan Sungai Ketahun” tersebut dilaksanakan 
pada 8-17 Februari 2017.

Nama Sungai Ketahun masih terbilang baru bagi penggiat arung jeram. 
Sebagai mahasiswa pecinta alam, Palawa Unpad menjadi yang pertama 
mengarungi sungai tersebut.  Pengarungan dilakukan sepanjang dua puluh 

Tim UKM Palawa Universitas Padjadjaran saat mengarungi dan melakukan pemetaan 
jeram di Sungai Ketahun yang berada di Kabupaten Lebong, Bengkulu, 8-17 Februari lalu.*

empat kilometer sungai dan melewati dua kecamatan, Kecamatan Rimbo 
Pengadang dan Kecamatan Topos. Desa Tik Sirong, desa paling ujung 
dengan hulu sungai menjadi titik dimulainya pengarungan dan berakhir di 
Desa Talang Ratoe.

“Belum pernah ada yang ngarung dari desa ini. Ini ‘kan desa terakhir,” 
ujar salah satu warga yang bertemu dengan Palawa Unpad di titik mulai 
pengarungan, Minggu (12/2) seperti dalam rilis yang diterima Humas 
Unpad.

Selain melakukan pengarungan, Palawa Unpad juga melakukan 
pemetaan jeram di sungai tersebut. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui 
titik-titik jeram di Sungai Ketahun beserta potensi bahaya di sepanjang 
alirannya. Peta jeram yang dihasilkan pun ditujukan sebagai acuan bagi 
pihak lain saat akan melakukan pengarungan di Sungai Ketahun. Pemetaan 
jeram yang dilakukan selama tiga hari ini menghasilkan 22 jeram yang 
memiliki potensi bahaya.

Selama pengarungan dan pemetaan, dua perahu karet yang berisi 
masing-masing lima awak ini berhenti di setiap titik sebelum memasuki 
jeram untuk dilihat keadaannya. Pemetaan juga dilakukan dengan dua 
metode, yang pertama adalah metode basah, dimana tim terjun langsung ke 
sungai menggunakan perahu selama dua hari, dan metode kering dimana 
selama satu hari tim mendata jeram melalui tepian untuk melengkapi data 
jeram yang sebelumnya tidak terpetakan.

Pada kesempatan tersebut, Palawa Unpad juga melakukan 
pendokumentasian Kelurahan Topos, Kabupaten Lebong sebagai salah 
satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi. Pendokumentasian dilakukan 
selama tiga hari dengan beberapa objek yang telah ditetukan sebelumnya. 
Kelurahan Topos sendiri terletak di tengah jalur pemetaan sungai, salah 
satu kelurahan tertua dan terbesar di Kabupaten Lebong.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 
minat masyarakat terhadap wisata di Kabupaten Lebong. Peta jeram dan 
video yang nantinya akan diberikan pada beberapa pihak ditujukan agar  
informasi serta manfaat mengenai salah satu daerah di Bengkulu ini dapat 
tersampaikan ke khalayak luas.
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Pengelolaan jurnal ilmiah saat ini dipandang 
penting, mengingat jurnal menjadi ruang 
publikasi bagi guru besar, dosen, maupun 
mahasiswa. Regulasi terkait publikasi ilmiah juga 
telah ditetapkan Pemerintah melalui peraturan 
Kemenristekdikti. Namun, masih ada hambatan 
dalam proses implementasinya.

Direktur Sumber Daya Akademik dan 
Perpustakaan Unpad, Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, 
dr., Sp. A(K), M.Kes., mengatakan, hambatan 
terbesar publikasi jurnal ilmiah baik secara 
nasional maupun internasional ialah budaya 
dosen, kendala bahasa dan pembiayaan. Maka 
tidak heran jika jumlah jurnal ilmiah Indonesia lebih 
kecil dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand.

Hal tersebut dikatakan Prof. Budi saat 
membuka Workshop Pengelolaan dan Teknik 
Penulisan Jurnal Elektronik Terstandar Akreditasi 
di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad kampus 
Jatinangor, Rabu (15/2). Workshop ini merupakan 
workshop jurnal pertama yang digelar di Indonesia. 
Acara yang berlangsung hingga Kamis (16/02) ini 
digelar atas kerja sama Direktorat Sumber Daya 
Akademik dan Perpustakaan dengan Relawan 
Jurnal Indonesia.

Workshop ini digelar dalam rangka membantu 
mewujudkan pengelolaan jurnal ilmiah secara 
elektronik yang berkualitas dan bereputasi di 
kancah nasional. Kegiatan diikuti oleh 200 peserta 
yang berasal di seluruh wilayah Indonesia.

Jurnal ilmiah terakreditasi saat ini menjadi hal 
yang sangat penting sebagai syarat publikasi ilmiah. 
Prof. Budi mengatakan, hampir semua dosen yang 
ingin naik pangkat dan mendapatkan tunjangan 
haruslah mempublikasikan jurnal ilmiah. Publikasi 
ini juga menjadi salah satu syarat kelulusan 
mahasiswa Unpad untuk bisa menyelesaikan 
studinya. 

“Saya harap, semua yang hadir di sini bisa 
mengaplikasikan apa yang telah didapatkan dari 
acara workshop ini. Mudah-mudahan tahun depan 
jurnalnya bisa terakreditasi nasional maupun 
internasional. Dengan begitu, bisa membantu 
memperbaiki kualitas negara kita dalam 
mempublikasikan jurnal ilmiah,” ucap Prof. Budi di 
akhir sambutannya.

Sebelum acara workshop berlangsung, terdapat 
acara pelantikan pengurus RJI Jabar yang diketuai 
Dr. Uwes Fatoni, M. Ag. Dalam sambutannya, 

Dr. Uwes mengucapkan terima kasih kepada 
Universitas Padjadjaran yang telah menyediakan 
fasilitas dan mendukung keberlangsungan acara.

“Menjadi kebanggaan kami, bisa membantu 
teman-teman semua (para peserta) bagaimana 
cara mengelola jurnal. Hal ini sesuai dengan visi 
dari RJI untuk membantu mewujudkan pengelolaan 
jurnal ilmiah yang berkualitas dan bereputasi di 
kancah Nasional maupun Internasional,” ujar Dr. 
Uwes.
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Unpad dan Relawan Jurnal Indonesia 
Gelar Workshop Pengelolaan Jurnal

Universitas Padjadjaran ikut menjadi bagian 
dalam penandatanganan Deklarasi “Media for 
World Harmony-From Bandung to the World” pada 
acara Konferensi Internasional “Media for World 
Harmony” sekaligus ajang pertemuan tahunan OIC 
Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF) di 
Hotel Trans Luxury, Bandung, Rabu (22/02).

Deklarasi tersebut ditandatangani 6 tokoh yang 
bersama-sama berkomitmen mendukung peran 
media dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia. 
Keenam tokoh tersebut yaitu Rektor Unpad Prof. Tri 
Hanggono Achmad, Gubernur Jawa Barat Ahmad 
Heryawan, Walikota Bandung M. Ridwan Kamil, 
Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara, 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut 
Binsar Pandjaitan, serta Ketua Umum Komisi 
Penyiaran Indonesia Yuliandre Darwis.

Dalam kesempatan tersebut Ridwan Kamil 
membacakan isi deklarasi. Ada lima butir 
kesepakatan yang termaktub dalam deklarasi 
tersebut, yaitu: Humanity, media menjadi sarana 
penting untuk mengabarkan pesan kemanusiaan; 
Responsibility, media bertanggung jawab atas setiap 
pesan yang disampaikan, karena setiap pesan 
menimbulkan akibat baik maupun buruk.

Butir selanjutnya, Friendship, dimana media 
adalah alat untuk mempererat rasa persaudaraan, 
bukan sebaliknya; Enlightment, media seyogyanya 
memberikan pencerahan, harapan, nilai-nilai 
positif dan mendorong orang menjadi lebih 
baik; serta Harmony, media menjaga nilai-nilai 
untuk mewujudkan keserasian, kerukunan, dan 
keselarasan.

Sementara itu di Rektor Universitas 
Padjadjaran, Prof. Tri Hanggono Achmad secara 
resmi membuka penyelenggaraan hari kedua 
Konferensi Internasional “Media for World Harmony” 
dan Pertemuan Tahunan OIC Boradcasting 
Regulatory Authorities Forum (IBRAF), di tempat yang 
sama, Kamis (23/02).

Dalam kesempatan tersebut, Rektor secara 
resmi membuka Parallel Session yang juga hadir 
Staf Ahli Bidang Akademik Kemenristekdikti RI 
Prof. Dr. Paulina Pannen, M.Ls., Yuliandre Darwis, 
Komisioner KPI yang juga Guru Besar FISIP Unpad, 
Prof. Dr. Obsatar Sinaga, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu 
Komunikasi Unpad Dr. Dadang Rahmat Hidayat, 
M.Si., serta perwakilan peserta konferensi.

Rektor mengatakan, maraknya perkembangan 
teknologi informasi yang pesat memberikan 
dampak bagi kondisi sosial masyarakat. 
Penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi saat 

ini sudah bukan lagi menjadi dominasi perguruan 
tinggi. 

“Karena kompleksitas masyarakat. Banyak 
institusi dapat berperan dalam perkembangan 
iptek,” imbuh Rektor.

Untuk itu, saat ini perguruan tinggi harus 
melakukan dinamika baru sebagai knowledge hub, 
dengan membangun kolaborasi kuat dengan 
berbagai pemangku kepentingan. Ia berharap 
kolaborasi tersebut dapat terjadi dalam konferensi 
ini.

Unpad Ikut Ambil Bagian dalam Deklarasi 
“Media for World Harmony”
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Suasana Workshop Pengelolaan dan Teknik 
Penulisan Jurnal Elektronik Terstandar Akreditasi 
di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad kampus 
Jatinangor, Kamis (15/2). (Foto: Tedi Yusup)*

Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, dr., Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, 
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, 
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Presiden Ibraf Yuliandre Darwis saling berjabat tangan 
saat Deklarasi “Media for World Harmony from Bandung to The World” pada acara Konferensi 
Internasional IBRAF di Hotel The Trans, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa, 22 Februari 
2017. (Foto oleh : Tedi Yusup)*



Universitas Padjadjaran melakukan 
penandatanganan Piagam Kerja Sama dengan Bank 
Syariah Bukopin (BSB).  Penandatanganan tersebut 
dilakukan oleh Direktur Kerja Sama dan Korporasi 
Akademik Unpad, Dr. Dwi Purnomo dengan Direktur 
Kepatuhan dan Manajemen Risiko BSB, Adil Syahputra 
di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad Kampus 
Jatinangor, Kamis (2/03).

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk 
memperoleh kepercayaan dari Universitas Padjadjaran 
yang merupakan salah satu dari universitas bergengsi 
di negeri ini, untuk menjalin suatu kerja sama yang 
saling menunjang dalam pelaksanaan fungsi dan 
kewenangan masing-masing,” tutur Adil.

Diharapkan, akan ada berbagai aktivitas 
kolaborasi yang akan dilakukan antara kedua belah 
pihak. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan 
diantaranya penyediaan fasilitas pendanaan dan  
pembiayaan, kerja sama jaringan outlet, dan program 
mini bank syariah untuk kegiatan pembelajaran 
mengenai praktik perbankan syariah bagi civitas 
akademika Unpad.

“Kerja sama-kerja sama tersebut diharapkan 
dapat menunjang segala aktivitas akademik di 
Universitas Padjadjaran,” harap Adil.

Sementara itu, Dwi menawarkan sejumlah bentuk 
kerja sama lain dapat diakukan Unpad dan Bank 
Syariah Bukopin, termasuk adanya pengembangan 
korporasi bisnis dan akademik di Unpad. Dwi 
juga mengungkapkan bahwa saat ini Unpad 
memiliki perhatian dalam upaya pengembangan 
kewirausahaan mahasiswa, dimana Bank Syariah 
Bukopin juga dapat terlibat di dalamnya.

“Diharapkan kita juga bisa bekerja sama di 
bidang-bidang pengembangan kewirausahaan,” 
harap Dwi.

Dalam kesempatan tersebut, Adil juga 
memberikan kuliah umum kepada sejumlah 
mahasiswa Unpad terkait pengenalan perbankan 
syariah. Menurut Adil, kuliah umum tersebut 
merupakan bagian dari program literasi dan 
edukasi keuangan dari BSB pada masyarakat untuk 
mendukung perkembangan perbankan syariah di 
Indonesia. Program literasi dan edukasi dari BSB 
tersebut bertajuk BOD Mengajar.

“Adanya program BOD mengajar diharapkan 
mahasiswa di kampus ini mengetahui apa itu 
perbankan syariah, dan dapat lebih mengenal bank 
syariah dengan lebih dekat,” harap Adil.

Unpad Tandatangani MoU dengan Bank Syariah Bukopin

Perkembangan ilmu geomorfologi dalam 
dasawarsa terakhir berkembang sangat pesat. 
Pesatnya perkembangan ini salah satunya 
didasarkan adanya aplikasi penggunaan teknologi. 
Diyakini, ilmu ini akan memegang peranan yang 
lebih penting di masa yang akan datang.

Hal itu dikemukakan Prof. Dr. Nana Sulaksana, 
Ir., M.SP, saat membacakan Orasi Ilmiah berkenaan 
penerimaan jabatan Guru Besar Bidang Ilmu 
Geomorfologi pada Fakultas Teknik Geologi Unpad, 
di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur No. 35, Bandung, Jumat (24/02). Dalam acara 
tersebut, Prof. Nana dilantik dan dikukuhkan 
menjadi Guru Besar oleh Rektor Unpad, Prof. Tri 
Hanggono Achmad, di hadapan anggota Dewan 
Profesor, profesor tamu, dan tamu undangan.

Ilmu geomorfologi semula merupakan bahasan 
dalam ilmu filsafat, yakni diamati tanpa diikuti 
dengan verifikasi atau pembuktian penyebabnya. 
Berkat perkembangan teknologi, ilmu geomorfologi 
juga mendapat penetrasi sehingga menyebabkan 
berkembang pesat dalam berbagai hal, termasuk 
potret udara.

Potret udara ini menampilkan bentuk 
roman muka bumi dalam penampilan 3 dimensi. 
Teknologi ini juga menampilkan bentuk bentang 
alam yang dapat diubah menjadi peta topografi. 

Dalam kurang dari dua dasawarsa, pasca 
pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, muncul 
pula kemampuan penyelidikan bentang bumi 
melalui satelit. Prof. Nana mengatakan, satelit 
melakukan teknik pemotretan yang memecah 
spektrum cahaya atas beberapa bagian dengan 
berbagai saluran yang memiliki keunggulan yang 
berbeda-beda. Selanjutnya, berkembang teknologi 
baru yang bernama penginderaan jauh. Dalam 
perkembangannya, teknik ini dapat menggunakan 
pesawat terbang kecil tanpa awak. 

Teknologi lainnya yang juga berpengaruh 
dalam ilmu geomorfologi adalah pemanfaatan 
Gepositioning Satellite (GPS). Teknologi GPS dapat 
digunakan untuk pengukuran gejala geomorfologi 
dinamis untuk mengantisipasi berbagai gejala 
kebencanaan.

 
Dengan berbagai teknologi yang ada, 

pendidikan ilmu geomorfologi sebaiknya 
difokuskan dalam menunjang kegiatan eksplorasi, 
pengembangan wilayah, dan mitigasi bencana. 
“Pemahaman geomorfologi harus didahului 
dengan pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu 
geologi. Sebab gejala geomorfologi seyogyanya 
dapat memebrikan masukan bagi analisis gejala 
geologi,” papar Prof. Nana.

Prof. Nana telah lama melakukan penelitian 
di bidang geomorfologi. Ia pernah menjabat 
sebagai Kepala Laboratorium Geomorfologi dan 
Penginderaan Jauh FTG Unpad periode 2009-2014. 
Hingga saat ini, Guru besar kelahiran Tasikmalaya, 
2 Oktober 1952 ini telah meluluskan 150 orang 
Sarjana, 25 orang Magister, dan 10 orang Doktor.

Ilmu Geomorfologi Memegang Peranan Penting di Masa Datang

Prof. Dr. Nana Sulaksana, Ir., M.SP., saat membacakan 
Orasi Ilmiah berkenaan dengan Penerimaan Jabatan 
Guru Besar dalam Ilmu Geomorfologi pada Fakultas 
Teknik Geologi Universitas Padjadjaran di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, 
Jumat (25/02). (Foto: Tedi Yusup)*
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Wisata Keliling Bandung Ikapen 
Unpad (28/2/2017)

Unpad Selenggarakan Sosialisasi Jabatan 
Fungsional Arsiparis melalui Program Inpassing 
Nasional (3/03/2017)Darma Wanita Persatuan Unpad Ikuti 

Pelatihan Budidaya Tanaman Sayuran di 
Lahan Terbatas (21/2/2017)

Direktur Kerja Sama dan Korporasi Akademik 
Unpad, Dr. Dwi Purnomo dan Direktur 
Kepatuhan dan Manajemen Risiko BSB, Adil 
Syahputra di Bale Sawala, Gedung Rektorat 
Unpad Kampus Jatinangor, Kamis (2/03) (Foto 
oleh : Tedi Yusup)*
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1. Seleksi Mahasiswa Calon Peserta Program 
Pertukaran Mahasiswa “Kwansei Gakuin 
University Fall Jepang 2017”

a. Waktu Pelaksanaan program: September 2017 s.d. 
Agustus 2018

b. Jumlah Peserta: 1 (satu) orang
c. Komponen Beasiswa: Biaya pendidikan (tuition fee)
d. Biaya Individu: Tiket PP, asrama, biaya hidup, asuransi 

kesehatan, transport lokal
e. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi:

Seleksi tingkat fakultas: 2-14 Maret 2017
Penerimaan calon peserta dari fakultas: 14-15 Maret 2015
Pengiriman nominasi ke Kwansei Gakuin University: 3-4 
April 2017
Keberangkatan: September 2017

2. Seleksi Mahasiswa Calon Peserta Program 
Pertukaran Mahasiswa “Tenri University 
Jepang 2017”

a. Waktu Pelaksanaan program: September 2017 s.d. 
Agustus 2018

b. Jumlah Peserta: 2 (dua) orang
c. Komponen Beasiswa: Biaya pendidikan (tuition fee)
d. Biaya Individu: Tiket PP, asrama, biaya hidup, asuransi 

kesehatan, transport lokal
e. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi:

Seleksi tingkat fakultas: 3-17 Maret 2017
Penerimaan calon peserta dari fakultas: 17-25 Maret 2015
Pengiriman nominasi ke Tenri University: 10 April 2017
Keberangkatan: September 2017

Kantor Internasional hanya menerima calon peserta hasil 
seleksi dari fakultas. Pengiriman nama calon peserta harus 
dilengkapi dengan dokumen:

a.  Surat pengantar dari fakultas
b.  Curriculum Vitae (dalam Bahasa Inggris)
c.  Transkrip Akademik
d.  Self Introduction Essay (satu halaman)
e.  Foto berwarna terbaru ukuran 3x4

Persyaratan umum peserta:
a.  IPK minimal 2.75
b.  Telah menyelesaikan minimal 2 semester
c.  Belum pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa 

dengan universitas manapun
d.  Bukan penerima BIDIKMISI
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