
Rencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran 
dalam memberikan sejumlah lahan untuk 
pembangunan kampus Program Studi di Luar 
Kampus Utama (PSDKU) Unpad-Pangandaran 
ditanggapi positif. Lahan seluas 30 ha di Desa 
Cintaratu, Kecamatan Parigi, Pangandaran ini 
secara resmi telah diserahterimakan kepada pihak 
Kemenristekdikti untuk selanjutnya dikelola penuh 
oleh Unpad.

Penyerahan tersebut secara resmi dilakukan 
melalui penandatanganan serangkaian Nota 
Kesepahaman yang digelar di Kampus sementara 
PSDKU Unpad-Pangandaran di Desa Cikembulan, 
Sidamulih, Pangandaran, Senin (12/03) lalu. 
Penandatanganan terkait penyelenggaraan 
PSDKU Unpad-Pangandaran dilakukan langsung 
Menristekdikti RI Prof. Mohamad Nasir, M.Si., 
Ak., PhD., CA., dengan Gubernur Jawa Barat H. 
Ahmad Heryawan, dan Bupati Pangandaran H. Jeje 
Wiradinata.

Selain Menristekdikti dan Gubernur Jabar, acara 
penandatangananan ini juga dihadiri Menteri 
Pemuda dan Olahraga RI Imam Nachrawi, Walikota 
Sukabumi H. Mohamad Muraz, Direktur Utama 
PT. Bio Farma Drs. Iskandar, Apt., M.M., serta 
perwakilan pimpinan dan mahasiswa Institut 
Pertanian Bogor.

Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, 
mengatakan, penyelenggaraan kampus Unpad-
Pangandaran telah berjalan satu semester. Ada 
lima program studi yang dibuka di Pangandaran, 
yaitu: Perikanan, Peternakan, Keperawatan, Ilmu 
Komunikasi, dan Administrasi Bisnis. Kelima prodi 
ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk 
dibuka sebagai prodi di luar kampus utama, yaitu 
salah satunya telah meraih akreditasi “A”.

Selain itu, kelima prodi ini juga diharapkan 
dapat meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia terutama di Kabupaten Pangandaran. Ini 
didasarkan atas rendahnya angka partisipasi kasar 
(APK) lulusan SMA di Jawa Barat yang melanjutkan 
studi ke perguruan tinggi. Upaya ini pun didukung 
penuh pihak Pemkab Pangandaran, Pemprov, 
maupun Kemenristekdikti.

“Prodi yang dikembangkan di PSDKU harus betul-
betul yang dibutuhkan masyarakat Pangandaran,” 
ujar Menristekdikti.

Kerja sama yang dilakukan Unpad dan Pemkab 
Pangandaran dalam mewujudkan kampus PSDKU 
di Pangandaran terbilang agresif. Pihak Pemkab 
responsif dengan memberikan sejumlah lahan 
untuk digunakan sebagai kampus sementara. 
Atas konsolidasi lanjutan pasca digunakannya 
gedung SD di Desa Cikembulan, pihak Pemkab 
kemudian merekomendasikan lahan seluas 30 ha 
di Desa Cintaratu untuk dibangun menjadi kampus 
permanen.

Lebih lanjut Rektor mengatakan, setelah dilakukan 
survei mendalam dari sisi geologi dan hidrogeologi 
oleh tim Fakultas Teknik Geologi Unpad, sekitar 
20% dari 30 hektar lahan tersebut berpotensi 
untuk dibangun. Survei ini dilakukan mengingat 
kawasan Pangandaran merupakan daerah yang 
rawan gempa.

Gubernur menilai, langkah Pemkab Pangandaran 
dalam memberikan sejumlah lahan kepada Unpad 
terbilang unik. Dibandingkan dengan 2 kampus 
PSDKU ITB di Cirebon dan IPB di Sukabumi yang 
pengelolaan lahannya dilakukan langsung oleh 
Pemprov, lahan PSDKU Unpad-Pangandaran 
langsung ditanggung oleh Pemkab, sehingga 
proses implementasinya akan semakin cepat.

“Pihak Pangandaran sangat responsif, saking ingin 
cepatnya membangun kampus di Pangandaran,” 
kata Gubernur.

Siapkan 30 Miliar
Lebih lanjut Aher, panggilan akrab Ahmad 
Heryawan, berpendapat, PSDKU memiliki 
keuntungan di dua sisi. Pertama, PSDKU berperan 
untuk meningkatkan kesempatan masyarakat 
Jabar untuk melanjutkan studi di perguruan 
tinggi. Kedua, PSDKU Ini sekaligus berperan dalam 
mengembangkan wilayah Jawa Barat.

“Pangandaran dipilih karena paling siap dan 
pengembangan wilayah ke depan sangat mungkin 
berkembang. Alhamdulillah, gagasannya sudah 
melebihi apa yang dipikirkan orang,” kata Aher.

Guna mendukung program ini, Pemprov Jabar 
telah mengalokasi anggaran sebesar Rp 30 
miliar/PTN untuk digunakan oleh PTN yang 
menyelenggarakan PSDKU. Bagi Unpad, dana ini 
akan digunakan untuk pembangunan gedung 
perkuliahan di lahan Cintaratu. Ditargetkan, pada 
2018 mahasiswa PSDKU Unpad-Pangandaran 
sudah dapat berkuliah di kampus yang baru.

Lebih lanjut Aher mengatakan, untuk itu setiap 
perguruan tinggi diharapkan sudah mulai 
mengajukan Detail Engineering Design (DED) 
untuk kampus PSDKU. “Silakan buat DED-nya, cari 
dari program CSR. Anggaran dari Pemrpov bisa 
diluncurkan untuk pembangunan fisik,” imbuh 
Aher.

Bahkan, jika PSDKU sudah berjalan dengan baik, 
bukan tidak mungkin dapat “disapih” menjadi 
perguruan tinggi baru. “Jika ini berhasil, ini menjadi 
tantangan Unpad untuk membuat kampus PSDKU 
di wilayah Jabar lainnya,” kata Aher.

Rektor pun mengapresiasi komitmen Pemprov 
Jabar. Dukungan anggaran dari Pemprov ini 
menjadi ... (bersambung ke hal.2)

Unpad Terima Lahan Seluas 30 ha 
di Desa Cintaratu, Kabupaten Pangandaran
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Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Prof. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., PhD., CA., (kanan) 
bersama Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, dan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata (ketiga dari 
kiri), didampingi Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad saat Penandatanganan Nota Kesepahaman 
Penyelenggaraan PSDKU Unpad-Pangandaran di Cikembulan, Pangandaran. (Foto: Tedi Yusup)*



Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nachrawi (tengah) dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
RI, Prof. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., PhD., CA., (kanan) saat Penandatanganan Nota Kesepahaman dukungan 
pembangunan Aquatic Stadium di Kampus Unpad Jatinangor. (Foto: Tedi Yusup)*
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Rektor Unpad, bersama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Gubernur Jawa Barat saat melakukan 
kunjungan ke PSDKU Unpad-Pangandaran di Cikembulan, Pangandaran. (Foto: Tedi Yusup)*
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(sambungan dari hal.1) ... penyemangat bagi 
mahasiswa PSDKU. Ia berpendapat, mahasiswa 
PSDKU memiliki komitmen yang kuat dan jiwa 
patriotik sehingga mau berkuliah di sini.

Sementara itu, Bupati Pangandaran, H. Jeje 
Wiradinata juga berharap PSDKU Unpad-
Pangandaran mampu mendongkrak kapasitas SDM 
di Kabupaten Pangandaran. Selama ini, data APK 
lulusan SMA di Pangandaran ke Perguruan Tinggi 
hanya sekitar 8%, jauh di bawah rata-rata nasional. 
Dengan adanya Unpad di Pangandaran diharapkan 
mampu meningkatkan persentase APK.

“Diharapkan, anak-anak Pangandaran dapat diberi 
ruang setengahnya agar bisa diterima di PSDKU 
Unpad-Pangandaran,” ujar Jeje.

Hadirnya dua Menteri sekaligus di Pangandaran 
menjadi kebanggaan tersendiri bagi Jeje. ”Hadirnya 
Pak Menristekdikti dan Pak Menpora memperjelas 
bahwa Unpad akan terus berada di Kabupaten 
Pangandaran,” kata Jeje.

Selain melakukan kerja sama penyelenggaraan 
PSDKU Unpad-Pangandaran, digelar pula 
pendatanganan Nota Kesepahaman antara 
Menristekdikti dengan Menpora terkait 
peningkatan mutu pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat dalam 
rangka mendukung program kepemudaan 
dan keolahrgaan, Menristekdikti dengan 
Gubernur Jabar dan Walikota Sukabumi terkait 
penyelenggaran PSDKU IPB-Sukabumi, serta antara 
Bupati Pangandaran, Rektor Unpad, dan Direktur 
PT. Biofarma terkait kerja sama riset untuk 
pengembangan Biodiversity Cultural Diversity and 
Geo Diversity sebagai rintisan pengembangan 
Geopark di Pangandaran.

Kerja sama yang dilakukan Menristekdikti dengan 
Menpora terkait komitmen Menpora dalam 
pembangunan Aquatic Stadium di Kampus 
Jatinangor. Gedung ini akan menjadi pendukung 
sarana aktivitas kemahasiswaan sekaligus ruang 
pembelajaran dan penelitian bagi mahasiswa 
khususnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan Unpad.*

Universitas Padjadjaran berencana akan 
membangun Aquatic Stadium di kampus 
Jatinangor. Rencana ini mendapat dukungan 
penuh dari pihak Kementerian Pemuda dan 
Olahraga RI dan Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi RI.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui 
penandatanganan Nota Kesepahaman 
antara Menpora RI, Imam Nachrawi dengan 
Menristekdikti RI, Prof. Mohamad Nasir, yang 
digelar di Pangandaranan, Senin (13/03) pekan 
lalu. Dalam kesempatan itu, Imam mengatakan 
bahwa dukungan pembangunan Aquatic 
Stadium di Unpad bertujuan meningkatkan 
kompetensi mahasiswa, terutama di prodi Ilmu 
Kelautan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan Unpad, Dr. Ir. Iskandar, M.Si., 
membenarkan, Aquatic Stadium di Unpad salah 
satunya bertujuan mendukung kompetensi 
akademik mahasiswa FPIK. Ia mengatakan, 
semua mahasiswa Ilmu Kelautan wajib bisa 
berenang dan menyelam. Ini didukung melalui 
penyelenggaraan mata kuliah wajib berenang 
dan widya selam bagi mahasiswa Ilmu Kelautan.

Lebih lanjut Dr. Iskandar saat ditemui di ruang 
kerjanya, Jumat (17/03) mengatakan, potensi 
perairan Indonesia, terutama di Jawa Barat, 
sangat besar. Ini mencakup potensi kelautan, 
garis pantai yang panjang, serta perairan 
umum di sektor waduk atau danau. Untuk itu, 
dibutuhkan ahli-ahli perikanan dan kelautan 
yang memiliki kompetensi baik.

“Salah satu kompetensi tersebut, minimal harus 
bisa berenang,” ujar Dr. Iskandar.

Dari segi pengajar, kata Dr. Iskandar, FPIK Unpad 
telah memiliki 2 Dosen yang sudah memiliki 
sertifikat instruktur selam level internasional, 
yaitu Syawaludin Alisyahbana Harahap, M.Sc., 
dan Donny Juliandri Prihadi, M.Sc. Agar semakin 
mendukung kompetensi, maka penyediaan 
sarana kolam renang mandiri sangat diperlukan.

Rencananya, Aquatic Stadium Unpad 
akan memiliki kolam renang berstandar 
internasional, dengan sejumlah kolam yang 
memiliki kedalaman yang cukup sehingga 
dapat digunakan untuk latihan selam dan 
loncat indah. Selain digunakan untuk sarana 
pembelajaran mahasiswa FPIK, Aquatic Stadium 
juga terbuka bagi mahasiswa dari prodi lain 
maupun Unit Kegiatan Mahasiswa Renang yang 
ada di Unpad.

Saat ini, pihaknya tengah menyusun tim untuk 
selanjutnya mempersiapkan Detail Engineering 
Design (DED)-nya. Ditargetkan, pembangunan 
Aquatic Stadium akan dilakukan pada 2018.*

Unpad Akan Bangun Aquatic 
Stadium di Kampus Jatinangor



Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral RI menggelar roadshow 
“Geothermal Goes to Campus” (GGTC) ke beberapa 
perguruan tinggi di Indonesia. Fakultas Teknik 
Geologi (FTG) Unpad menjadi kampus pertama 
digelarnya kegiatan tersebut.

Acara yang digelar di Auditorium FTG Unpad 
Kampus Jatinangor, Kamis (09/03) ini, dihadiri 
langsung Direktur Panas Bumi Ir. Yunus 
Saefulhak, M.M., M.T., Dekan FTG Unpad Dr. Vijaya 
Isnaniawardhani,Ir., M.T., sejumlah dosen, dan 
mahasiswa FTG Unpad.

Dalam sambutannya, Yunus mengatakan, GGTC 
digelar untuk membuka wawasan para mahasiswa 
terkait potensi panas bumi di Indonesia. Ia 
berpendapat, potensi geothermal Indonesia dapat 
menjadi alternatif di samping pemanfaatan sektor 
migas atau bahan bakar fosil lainnya.

Menurutnya, pemanfaatan sektor energi alternatif, 
termasuk di dalamnya energi panas bumi, di 
Indonesia masih rendah, yakni sekitar 6,2% dari 
total pemanfaatan sumber energi. Padahal, 
Indonesia telah menduduki peringkat 3 sebagai 
penghasil geothermal terbesar di dunia, yakni 
sebesar 1.643,5 megawatt.

Pemerintah sendiri menargetkan peningkatan 
produksi geothermal sebesar 7.200 megawatt 
hingga 2025. Namun, upaya ini perlu dukungan 

banyak pihak, terutama di sektor penambahan 
tenaga kerja. Pihaknya telah menghitung, jika 
setiap produksi geothermal per 1 megawatt 
membutuhkan 2 orang teknisi, maka untuk 
memproduksi 7.000 megawatt membutuhkan 
sekitar 14.000 teknisi.

Di sisi lain, energi geothermal merupakan energi 
yang ramah lingkungan. Yunus mengatakan, hanya 
1,5% dari energi geothermal yang menghasilkan 
emisi carbon dioksida (CO2). Angka ini jauh 
lebih sedikit dibandingkan dengan gas yang 
menghasilkan CO2 sebesar 2,57%. Sehingga, Yunus 
optimis energi geothermal bisa menjadi energi 
yang ramah lingkungan dan berkalnjutan.

“Kalau kita sudah punya energi yang ramah 
lingkungan, otomatis ketahanan negara terhadap 
energi akan jauh lebih tahan,” ujar Yunus.

Untuk itu, melalui forum GGTC ini, ia berharap 
mahasiswa dalam membuka wawasan terhadap 
potensi panas geothermal, sekaligus mampu 
memberi masukan terhadap solusi dari berbagai 
masalah di bidang pemanfaatan geothermal.

Adapun pemateri yang tampil dalam GGTC 
di Unpad yaitu, Yustin Kamah (PT. Pertamina 
Upstream Technology Center), Riki Irfan (Chevron 
Geothermal Indonesia Ltd), Mulyadi (Star Energy 
Geothermal Ltd), dan Bintara (Direktorat Panas 
Bumi Dirjen EBTKE RI).

Dalam kesempatan tersebut juga ditanda-
tangani Perjanjian Kerja Sama antara FTG 
Unpad dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM. 
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Dr. 
Vijaya dengan Yunus.*
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Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Gelar 
Roadshow Geothermal Goes to Campus

Dekan FTG Unpad Dr. Vijaya Isnaniawardhani,Ir., 
M.T. dan Direktur Panas Bumi EBTKE Ir. Yunus 
Saefulhak, M.M., M.T menandatangani Perjanjian 
Kerja Sama antara FTG Unpad dengan Dirjen 
EBTKE Kementerian ESDM (Foto oleh : Tedi Yusup)*

Survei politik dapat memiliki peranan dalam 
perkembangan Ilmu Politik. Hal tersebut 
disampaikan Direktur Eksekutif Center for 
Strategic and International Studies (CSIS) dan Ketua 
Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) Philips 
J. Vermonte, Ph.D dalam Kuliah Umum “Peran 
Lembaga Survei dalam Pendidikan Politik dan 
Demokrasi di Indonesia” yang digelar Departemen 
Ilmu Politik FISIP Unpad, di Bale Rumawat, Unpad, 
Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Senin (13/03).

Dari sisi Ilmu Politik, ada banyak kajian yang 
dapat dilakukan dari melihat hasil-hasil survei. 
Survei pun bersifat menguji teori yang sudah ada, 
dan dapat berkembang untuk membangun teori 
baru untuk menjelaskan berbagai fenomena baru 
pula.

Menurut Philips, sebagai kajian yang sifatnya 
kuantitatif, survei dapat mereduksi berbagai 
faktor yang sifatnya subjektif dan emosional. 
“Secara umum, survei itu bermaksud mengurangi 
elemen subjektivitas dalam kajian-kajian Ilmu 
Politik, dibandingan dengan kajian yang sifatnya 
kualitatif, yang lebih susah untuk memisahkan 
antara objektivisme dan subjektivisme,” 
ungkapnya.

Philips pun berpendapat bahwa peran survei 
dalam kajian Ilmu Politik akan semakin terlihat 
jika ada semangat dari para lembaga survei untuk 
saling berbagi data mentah dari setiap responden. 

Survei Dapat Mereduksi Berbagai Faktor 
yang Sifatnya Subjektif dan Emosional

Direktur Eksekutif Center for Strategic 
and International Studies (CSIS) dan 
Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik 
(Persepi) Philips J. Vermonte, Ph.D dalam 
Kuliah Umum “Peran Lembaga Survei 
dalam Pendidikan Politik dan Demokrasi 
di Indonesia” di Bale Rumawat, Unpad, Jln. 
Dipati Ukur No. 35 Bandung, Senin (13/03) 
(Foto oleh : Artanti Hendriyana)

Menurutnya, jika data tersebut dibuka, maka 
setiap orang akan dapat ikut menguji, apakah 
survei tersebut dijalankan dengan benar atau 
tidak. Selain itu, dapat dilakukan berbagai kajian 
lanjutan dari hasil survei tersebut, terutama dari 
kalangan akademisi.

“Kalau lembaga survei mau berbagi, saya yakin 
ilmu politik kita akan berkembang lebih cepat,” 
ujar Philips.

Selain itu, Philips berpendapat bahwa survei  
dapat dijadikan “jalan pintas” bagi pemilih, karena 
tidak banyak masyarakat yang memperhatikan 
politik,  atau menjadikan politik sebagai prioritas 
kesehariannya. Dengan adanya hasil survei, 
masyarakat dapat cepat mengetahui terkait 
kandidat yang akan dipilihnya,

“Survei itu menolong pemilih punya jalan pintas 
untuk menilai kandidiat yang bersangkutan,” ujar 
lulusan Hubungan Internasional Unpad ini.

Philips pun mengungkapkan bahwa tidak ada 
riset yang menunjukkan bahwa hasil survei dapat 
mempengaruhi masyarakat dalam mengambil 
keputusan. Menurutnya, dalam hal ini, pangkal 
persoalan bukanlah ada pada lembaga survei, 
melainkan media massa.

“Yang ada adalah pengaruh media dalam mem-
frame hasil survei, Sesuai frame (media) yang 
bersangkutan,” ujar Philips.*



Sri Yusnita Irda Sari, dr., M.Sc.,
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KEMBANGKAN 
PROTOTIPE 
PENYARING 
AIR BANJIR 
MENJADI AIR 
SIAP MINUM

Banjir merupakan salah satu bencana yang paling 
sering terjadi di Indonesia. Data Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut hingga 
Januari 2017 tercatat sekitar 31,3% bencana di 
Indonesia diakibatkan oleh banjir. Tidak sedikit 
masyarakat dirugikan akibat bencana ini.

Krisis air bersih setidaknya menjadi satu masalah 
utama yang dihadapi masyarakat terdampak 
banjir. Kontaminasi air oleh berbagai limbah dan 
sampah yang terbawa saat banjir menyebabkan 
masyarakat sulit mendapatkan air bersih untuk 
minum ataupun kebutuhan sehari-hari. Namun, 
bantuan air bersih kepada masyarakat terkadang 
mengalami kesulitan lantaran sulitnya akses 
menuju lokasi terdampak.

Kondisi ini menggugah Dosen Departemen Ilmu 
Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 
Unpad, dr. Sri Yusnita Irda Sari, M.Sc., untuk 
mencari solusi mendapatkan air bersih secara 
murah, efektif, dan efisien. Ia menilai, bantuan 
logistik berupa air galon maupun mineral untuk 
korban terdampak banjir tidak efektif.

“Kita tahu, (kapasitas) air galon/mineral botol 
seperti itu jumlahnya sedikit, penyalurannya 
agak sulit jika aksesnya terputus. Sampah yang 
dihasilkan dari botol bekas pakai justru akan 
membuat masalah baru,” ujar Sri saat ditemui di 
Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Bandung, Senin 
(06/03).

Berangkat dari kondisi tersebut, Sri melalui 
Pusat Studi Teknologi Kesehatan FK Unpad 
bekerja sama dengan PT. Holland for Water 
selaku pembuat saringan air bermerek “Nazava” 
mengembangkan prototipe alat penyaring air yang 
mampu mengubah air banjir/ tercemar menjadi 
air layak minum. Prototipe teknologi bertajuk 
“Telaga (Teknologi Pelepas Dahaga)” ini mampu 
menjawab kebutuhan penyediaan air bersih untuk 
masyarakat terdampak secara murah, efektif, dan 
efisien.

Secara sederhana, prototipe yang dikembangkan 
merupakan pengembangan dari alat yang sudah 
ada di pasaran, yaitu menggunakan filter keramik 
tulip sebagai salah satu penyaringnya. Bedanya, 

Sri membuat 6 tahapan penyaringan sekaligus 
sehingga kualitas air yang difiltrasi lebih jernih dan 
bebas kuman.

Cara kerja dari prototipe ini ialah menggunakan 
prinsip gravitasi. Air kotor dimasukkan ke dalam 
kontainer 1 untuk disaring oleh filter anti lumpur. 
Selanjutnya, air kembali disaring oleh zat karbon 
aktif untuk kemudian disimpan ke dalam kontainer 
2. Pada kontainer 2, air kembali disaring oleh filter 
keramik tulip sehingga menghasilkan air yang 
benar-benar layak minum.

Sri mengatakan, filter keramik tulip mampu 
menyaring partikel air. Jika air pada kontainer 
2 masih mengandung berbagai kuman atau zat 
berbahaya lainnya, tugas keramik inilah yang 
menyaring air sehingga bebas dari kuman dan siap 
minum.

Lebih lanjut dosen yang lahir 9 Januari 1978 
ini mengatakan, butuh waktu sebulan untuk 
mengembangkan prototipe “Telaga”. Ia kemudian 
mengambil sampel air Sungai Cikapundung dan 
Sungai Citarum untuk diuji coba di prototipe 
tersebut. Hasilnya, pada pemeriksaan fisik air dari 
kedua sungai dinyatakan tidak berbau dan tidak 
berwarna setelah sebelumnya dinyatakan berbau 
dan berwarna kecoklatan.

Sementara untuk kadar bakteri dalam air, 
berdasarkan pemeriksaan mikrobiologi kadar 
bakteri coliform dan e.coli terhadap 80 ml air 
Sungai Cikapundung setelah difiltrasi dinyatakan 
nol. Sebelum dilakukan penyaringan, kadar 
bakteri coliform sebesar 2.100 dan e.coli sebesar 
900. Sedangkan kandungan zat kimiawi terlarut di 
kedua air sungai setelah dilakukan filtrasi mampu 
hilang hingga 0%.

Sri menghitung, prototipe yang dikembangkannya 
mampu menampung air kotor sebanyak 40 
liter. Proses filtrasi hanya membutuhkan waktu 
setengah jam. Jika alat ini digunakan untuk 
konsumsi air bersih bagi 100 pengungsi, maka daya 
tahan komponen filtrasi mampu bertahan hingga 7 
bulan, atau setara dengan 7000 liter air.

Teknologi ini pun tidak memakan biaya yang 
banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat. Kelebihan lainnya dari prototipe 
ini ialah dapat digunakan tanpa aliran listik. Ini 
tentunya bermanfaat bagi lokasi terdampak yang 
notabene mengalami pemutusan aliran listrik.

“Kalau tidak ada air, otomatis masyarakat tidak 
mandi, dan kondisi orang dan tempat tinggal akan 
menjadi kotor dan menyebabkan segala macam 
penyakit keluar. Penyediaan air pada masyarskat 
terdampak sangat penting, baik di pengungsian 
maupun pasca bencana,” paparnya.

Raih Penghargaan
Prototipe “Telaga” ini pun berhasil meraih juara 
sebagai salah satu inovasi terbaik Indonesia 
dalam menghadapi banjir. Adalah organisasi 
dunia “International Federation of Red Cross and 
Red Cressent Society” bekerjasama dengan Palang 
Merah Indonesia yang mengadakan Lomba 
Innovation Challenge dengan tema Flood Resilience. 
Lomba ini diadakan untuk menemukan inovator 
dari Indonesia yang mempunyai ide dan gagasan 
yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam 
menghadapi bencana banjir.

Pada kompetisi tersebut, sebanyak 9 proposal 
terbaik di antara 62 proposal yang dikirim 
diundang pada acara 23-24 Flood Resilience 
Innovation Conference Februari lalu di Hotel Grand 
Kemang, Jakarta. Di sini, Sri terpilih menjadi juara 
III dan mendapat apresiasi dari banyak pihak.

Saat ini, Sri tengah menyelesaikan program 
Doktornya dengan disertasi terkait kontaminasi 
air minum dan sanitasi. Ia berharap prototipe ini 
dapat dikembangkan lebih baik hingga menjadi 
produk yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

“Ke depannya, jika memungkinkan kami akan buat 
proposal penelitian yang lebih baik, kemudian bisa 
cari funding untuk bisa mengembangkan prototipe 
yang lebih bagus dan bisa benar-benar dipakai di 
masyarakat,” ujar Sri.*
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Mahasiswa Teknologi Pangan Fakultas Teknologi 
Industri Pertanian (FTIP) Unpad meraih juara 
pertama dan kedua dalam Video Competition 
Hari Gizi Nasional 2017 yang digelar Himpunan 
Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia  (HMPPI), 28 
Februari – 18 Maret 2017 lalu. Prestasi ini mereka 
raih atas video yang mereka buat untuk kompetisi 
tersebut dengan tema “Cerdas Memilih Jajanan 
Aman Bergizi.”

Juara pertama diraih oleh Isfari Dinika dengan 
karyanya yang berjudul “Orang Tua dan Jajanan 
Sang Anak”, dan juara kedua diraih oleh Florensia 
Irena, Nabila Aprilia, dan Isfari dengan video 
berjudul “Your Food, Your Life”. Kompetisi tersebut 
digelar secara online.

Dalam video “Orang Tua dan Jajanan Sang Anak”, 
Isfari ingin memberikan pesan jika tidak semua 
jajanan anak di sekolah itu aman dikonsumsi anak-
anak. Berdasarkan survei BPOM 2010, diketahui 
sekitar 40% jajanan anak tidak memenuhi 
syarat keamanan pangan. Padahal, anak-anak 
berada dalam masa pertumbuhan dan sangat 
membutuhkan nutrisi baik.  Untuk itu,   
penting bagi orang tua untuk menjaga asupan 
gizi anak-anak  dengan ikut mengawasi jajanan  

mereka.
“Bagi anak-anak, orang tua sebagai pertahanan 
pertama yang mengajarkan anak agar jajanan yang 
dibelinya aman dan bisa mencerdaskan juga,” ujar 
Isfari.

Sementara itu, video “Your Food, Your Life” 
mengkritisi masih banyak mahasiswa yang tidak 
peduli pada asupan gizi mereka. Selain lupa 
sarapan, jajanan yang mereka beli pun seringkali 
tidak memenuhi syarat keamanan pangan. 
Prestasi mahasiswa pun dapat terhambat hanya 
karena asupan gizi yang tidak terpenuhi.

Isfari, Florensia, dan Nabila mengaku mengikuti 
kompetisi tersebut karena ingin berpartisipasi 
dalam mengedukasi masyarakat mengenai pangan 
yang aman dikonsumsi. Mengikuti kompetisi 
pun dinilai dapat mengasah kreativitas mereka 
di tingkat nasional. Terlebih, mereka sangat 
menyukai proses pembuatan video.

Bagi tiga mahasiswa yang tergabung dalam 
Dreamcathers Crew ini, prestasi tersebut diraih atas 
hasil kerja sama tim, bersama sejumlah dosen dan 
mahasiswa FTIP Unpad . Dalam dua video tersebut, 
Isfari dan tim juga melibatkan dosen FTIP Unpad 

sebagai narasumber, dan sejumlah mahasiswa 
FTIP Unpad sebagai pemain.

“Bagi kami kemenangan ini tuh hasil kerja sama 
dari teman-teman dan dosen. Karena video ini juga 
tidak terlepas dari peran serta mereka,” ujar Isfari.

Sebelumnya, Dreamcathers Crew juga pernah 
meraih prestasi terkait pembuatan video. 
Lewat karya berjudul “Sourier De Reves (Smile of 
Dreams)”, mereka meraih Best Cinema of Short 
Film Competition “Cinema 10s” yang digelar LA 
Community di Jatinangor, 20 Desember 2016 lalu.*

Mahasiswa Teknologi Pangan Unpad Juara 
Kompetisi Video Hari Gizi Nasional 2017

Kiri ke kenan: Florensia Irena, 
Isfari Dinika, dan Nabila 
Aprilira. (Foto: Tedi Yusup)*

Tiga mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Unpad 
meraih Juara III Literature Review-Poster Ilmiah 
Scripta Research Festival 2017 yang digelar Fakultas 
Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 4-6 
Februari 2017 lalu. Studi literatur yang mereka 
buat yaitu mengenai pengobatan Penyakit Paru 
Obstruktif Kronis (PPOK) dengan menggunakan sel 
punca.

Tiga mahasiswa tersebut yaitu Devi Agustin 
Setiawati, Diah Kartikasari, dan Gabriella Adita 
Tarigan. Mereka meraih prestasi tersebut atas 
karyanya yang berjudul “Induced Pluripotent 
Stem Cells-derived Mesenchymal Stem Cell (iPSCs-
MSC): inovasi Terkini Manajemen Penyakit 
Paru Obstruktif Kronis (PPOK) Melalui Induksi 
Regenerasi Sel Epitel Paru-Paru via Tunneling 
Nanotube (TNT) Structure-Mediated Mitochondrial 
Transfer dengan Instalasi Intratrakea”.

Diungkapkan Devi dan tim, mereka bukanlah satu-
satunya tim dari FK Unpad yang berhasil menjadi 
finalis dalam Scripta Reserach Festival 2017. Dalam 
kegiatan tersebut, FK Unpad sendiri meloloskan 
2 tim untuk kompetisi Literature Review, 1 tim 
kompetisi Essai Ilmiah, dan 1 tim kompetisi Poster 

Edukasi Publik. Namun hanya Devi dan tim yang 
berhasil meraih gelar juara.

Menurut Devi dan tim, saat ini di Indonesia 
belum banyak penelitian mengenai manajemen 

pengobatan PPOK. Padahal, cukup banyak 
penderita PPOK  di Indonesia. Salah satu penyebab 
utama penyakit mematikan ini adalah aktivitas 
merokok yang dilakukan lebih dari 10 tahun.
“Selama ini manajemennya hanya mengurangi 
gejalanya dan mencegah agar tidak sampai ke 
komplikasi,” ujar Devi.

Meski telah diberi manajemen pengobatan, 
biasanya paru-paru penderita PPOK akan sulit 
untuk kembali sehat. Dari studi yang mereka 
lakukan, diketahui bahwa sel punca iPSCs-MSC 
memiliki potensi untuk memperbaiki paru-
paru yang telah rusak akibat PPOK, dengan cara 
memasukkan sel punca tersebut ke saluran 
pernafasan.

“Jika selama ini dianggap penderita PPOK paru-
parunya sudah rusak dan tidak bisa kembali lagi, 
kami ingin menunjukkan bahwa ada ide yang bisa 
membuat paru-parunya bisa sehat lagi. Karena ini 
baru literature review, kami berharap kedepannya 
akan ada penelitian lebih lanjut mengenai ini, 
karena sejauh ini baru dilakukan di hewan coba 
mencit,” tutur Devi.

Prestasi yang mereka raih pada ajang tersebut pun 
menjadi motivasi mereka untuk berkarya lebih 
baik lagi, termasuk dalam hal membuat penelitian.
Diharapkan pula, prestasi ini turut memotivasi 
mahasiswa Unpad lain untuk terus berkarya.*

Mahasiswa FK Unpad Raih Juara III Literature Review-
Poster Ilmiah Scripta Research Festival 2017

Devi Agustin Setiawati, Diah Kartikasari, dan Gabriella 
Adita Tarigan, mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) 
Unpad yang meraih Juara III Literature Review-Poster 
Ilmiah Scripta Research Festival 2017 yang digelar 
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, 4-6 
Februari 2017 . (Foto oleh : Tedi Yusup)*

(22/3) Kunjungan Kepala 
Bappeda Kab.Kuningan ke 
Unpad dan Diskusi dengan 
Prof. Obsatar Sinaga, 
Prof. Tualar Simamarta 
dalam rangka tindaklanjut 
program ASUP Jabar 
di Kab.Kuningan.

Rektor Unpad meresmikan 
The Sixty Two - Resto and Lounge 
di Jl Cisangkuy 62 Bandung (24/3). 
The Sixty-Two dikelola profesional 
oleh Koperasi Konsumen Insan 
Abdi Masyarakat yang dipimpin 
Ibu Dian Masyita Telaga.
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Prof. Peter Agre, 
“Tanggung Jawab 
Ilmuwan Adalah 

Meningkatkan 
Kesejahteraan 

Masyarakat”

Tanggung jawab seorang ilmuwan bukan hanya 
terletak pada penemuan dari segala penelitian, 
tetapi juga bagaimana temuan tersebut dapat 
digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Peran meningkatkan kesejahteraan 
merupakan tanggung jawab terbesar seorang 
ilmuwan kepada masyarakat.

Hal tersebut menjadi pedoman bagi Prof. Dr. Peter 
Agre, peraih Nobel Laureates bidang Kimia tahun 
2003, untuk terjun melakukan penelitian terkait 
malaria di beberapa negara di Benua Afrika. Sejak 
2008, Prof. Agre telah terlibat aktif pada penelitian 
tentang malaria, khususnya terkait dengan vaksin 
dan terapi.

Pengalaman mengentaskan virus malaria tersebut 
dikemukakan Prof. Agre saat mengisi Kuliah 
Umum dan Dialog Publik bertajuk “Opening Doors 
Worldwide Through Medical Science” di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, 
Bandung, Rabu (22/03). Kuliah tersebut merupakan 

rangkaian acara The 6th ASEAN event series 
“Bridges – Dialogues Towards a Culture of Peace” yang 
digelar The International Peace Foundation.

Prof. Agre mengatakan, kolaborasi antar peneliti 
dibutuhkan dalam mewujudkan keberhasilan 
menciptakan perdamaian dunia. Upaya ini ia 
wujudkan melalui serangkaian penelitiannya 
tentang malaria di beberapa negara di Afrika, 
sebagai kawasan tertinggi penyebaran virus 
malaria.

Di beberapa negara berkembang seperti, Republik 
Congo, Zambia, dan Zimbabwe, ia berkonsolidasi 
dengan beberapa peneliti lintas negara melakukan 
riset tentang malaria. Ia pun mendirikan beberapa 
pusat riset malaria dengan melibatkan masyarakat 
lokal. Tugas utama pusat riset itu ialah menelusuri 
faktor penyebaran penyakit yang banyak 
merenggut korban anak-anak.

“Dengan demikian, ilmuwan sangat perlu berperan 
dalam aspek kemanusiaan,” kata Prof. Agre.
Prof. Agre merupakan seorang Dokter dan 
ahli Biologi Molekuler. Sejak 1980-an, ia telah 
mempelajari satu rantai peptidaI yang terdapat 
dalam sel darah merah dan ginjal. Ia kemudian 
mengekspresikan sikuens peptida ini pada oosit 
dari Xenopus (Katak Afrika) dan meletakkannya 
pada medium hipoosmotik. Hasilnya, sel oosit 
membesar secara cepat. Penemuan peptida 
tersebut dinamakan “Aquaporin” atau protein 
channel air yang mampu memindahkan molekul air 
melalui membran sel.

Penemuan Aquaporin ini kemudian mengantarnya 
meraih Nobel Laurete bidang Kimia pada 2003 
bersama Roderick MacKinnon. Perolehan ini 
sekaligus membuktikan bahwa kontribusi Prof. Agre 
dalam bidang keilmuan dunia, khususnya dalam 
bidang biokimia, sangat besar. Kini Aquaporin 
banyak digunakan dalam perkembangan bidang 
ilmu pengetahuan sains dan kesehatan manusia.*

Prof. Dr. Peter Agre, peraih Nobel Laureates 
bidang Kimia tahun 2003, Kuliah Umum 
dan Dialog Publik “Opening Doors Worldwide 
Through Medical Science”. di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, 
Bandung, Rabu (22/03). (Foto: Tedi Yusup)*

Universitas Padjadjaran menerima penghargaan 
dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa 
Barat atas partisipasi Unpad dalam Program 
Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru Jabar. 
Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Gubernur 
Jawa Barat, Deddy Mizwar kepada Rektor Unpad, 
Prof. Tri Hanggono Achmad dalam acara Gelar 
Produk Wirausaha Baru Jawa Barat “WUB Bersatu 
Memperkuat Ekonomi Bangsa”, di Gedung Sate, Jln. 
Diponegoro No. 22 Bandung, Minggu (12/03).

“Saya kira ini menjadi pendorong untuk kita 
kedepan bisa berbuat lebih baik lagi, terutama 
memberikan maslahat untuk masyarakat,” kata 
Rektor saat ditemui usai menerima penghargaan.

Menurut Rektor, kedepannya Unpad harus dapat 
memberikan kontribusi lebih kuat lagi dalam 
membangun wirausaha baru. Minimal, Unpad 
dapat berkontribusi kuat di lingkungan Jawa Barat, 
dengan hadir di 27 Kota/Kabupaten di Jabar.

Selain dapat berkembang kuat, Rektor juga 
mengharapkan para pelaku wirausaha ini dapat 
menorehkan prestasi, setidaknya di tingkat Asia. 
“Harus punya cita-cita seperti itu,” tuturnya.

Dari Unpad, acara tersebut juga dihadiri Wakil 
Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat, 

Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Dr. Keri 
Lestari, S.Si., M.Si., Apt., Direktur Kerja Sama dan 
Korporasi Akademik Dr. Dwi Purnomo, S.TP., MT., 
dan Ketua Pusat Inkubator Bisnis (PIB) Unpad, Dr. 
H. Asep Mulyana, S.E., MCE.

“Unpad menjadi salah satu universitas yang 
mewujudkan komitmennya terhadap pembinaan 
wirausaha di Jawa Barat,” jelas Dr. Dwi.

Menurut Dr. Dwi, tantangan dalam penciptaan 
wirausaha baru adalah dalam upaya pendampingan 
secara berkesinambungan. Ia pun berharap 
penciptaan wirausaha baru ini dapat terus menjadi 
bagian dari hilirisasi hasil riset di Unpad.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah wirausahawan 
di bawah binaan Unpad juga turut berpartisipasi 
melakukan gelar produk.  Dr. Dwi mengungkapkan 
bahwa PIB Unpad senantiasa berupaya menjadikan 
riset sebagai basis kegiatan wirausaha. Inilah yang 
menjadi keunggulan dari kegiatan wirausaha di 
Unpad.

“Jadi produk-produk kewirausahaan Unpad 
menghilirasasikan produk-produk riset menjadi 
start-up. Jadi bisa dijaga kesinambungannya,” ujar 
Dr. Dwi.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu wirausaha 
binaan PIB Unpad, Marlis Nawawi mendapatkan 
penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai 
Wirausaha Baru Terbaik,  Jenis Usaha Pendidikan 
dan Pemberdayaan. Marlis yang merupakan 
alumni Unpad ini memiliki usaha Sacita Muda 
yang bergerak di Bidang Bisnis Sosial. Di Sacita 
Muda, Marlis dan tim melakukan pemberdayaan 
masyarakat melalui produk pertanian dan 
peternakan.*

Unpad Terima Penghargaan Program 
Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru Jabar

Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad dan Direktur 
Kerja Sama dan Korporasi Akademik Dr. Dwi Purnomo, 
S.TP., MT. dalam acara Gelar Produk Wirausaha Baru Jawa 
Barat “WUB Bersatu Memperkuat Ekonomi Bangsa”, di 
Gedung Sate, Jln. Diponegoro No. 22 Bandung, Minggu 
(12/03) ( Foto oleh : Artanti Hendriyana)
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Berbagai pemikiran dan gagasan Rektor 
kelima Universitas Padjadjaran, Prof. Mochtar 
Kusumaatmadja bukan hanya perlu dipahami 
dalam kajian akademik, tetapi juga perlu 
diimplementasikan untuk kebaikan Indonesia dan 
dunia. Selain memiliki kekuatan dari sisi akademis, 
sosok Prof. Mochtar juga kuat  dalam hal karakter.

Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas 
Padjadjaran, Prof. Tri Hanggono Achmad saat 
membuka acara Gelar Wicara “Ngaguar Tapak 
Lacak Pa Mochtar Kusumaatmadja” di Grha 
Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 
Bandung, Selasa (14/03). Menurut Rektor, acara ini 
dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter 
akademik dan kepemimpinan mahasiswa yang 
terinspirasi dari sosok Prof. Mochtar.

Rektor berpesan, sosok Prof. Mochtar harus 
dikenang lebih dari segi ketokohan dan 
gagasannya, tetapi juga dari bagaimana sikap dan 
karakter pemikirannya. Sosok Prof. Mochtar pun 
diharapkan dapat menjadi inspirasi dan dorongan 
bagi setiap insan akademik untuk bersatu serta 
menjadikan Indonesia lebih baik lagi.

“Apa yang sudah disampaikan dan disumbangkan 
oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebagai salah 
seorang Rektor Unpad, ini betul-betul tidak cukup 
hanya dikenang, tetapi juga dapat kita lanjutkan 
bahkan kita teruskan ke depan, untuk hal yang 
lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut Rektor mengatakan bahwa Prof. 
Mochtar merupakan salah seorang tokoh 
penting dari Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu 
Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup 
dalam Pembangunan Nasional. Rektor pun 
menekankan,bahwa PIP tersebut bukan hanya 
perlu dipahami, tetapi juga diimplementasikan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum 
Unpad, Dr. An An Chandrawulan, SH, LLM. 
Mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut digelar 
untuk menanamkan kembali nilai-nilai yang 
ditanamkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja, serta 
menyebarluaskan nilai-nilai tersebut kepada 
masyarakat, khususnya generasi muda.

“Prof. Mochtar Kusumaatmadja adalah Guru Besar 
Hukum Internasional Universitas Padjadjaran, 
yang tidak hanya mengharumkan nama Unpad, 
namun juga mengharumkan nama Indonesia,” ujar 
Dr. An An.

Bertindak sebagai pembicara pada kegiatan 
tersebut adalah mantan Menteri Kelautan 
dan Perikanan Indonesia (1999-2001) Sarwono 
Kusumaatmadja yang membahas bidang 
kebangsaan/politik, Deputi Kedaulatan Maritim 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 
Republik Indonesia Arif Havas Oegroseno yang 
membahas bidang kelautan, dan Guru Besar 
Unpad Prof. Dr. Etty Agoes yang membahas 
mengenai bidang pendidikan. Sebagai perwakilan 
keluarga, turut hadir Guru Besar Unpad, Prof. 
Armida Salsiah Alisyahbana, S.E., M.A., Ph.D.*

Rektor, “Selain Kuat di Akademik, 
Prof. Mochtar Kusumaatmadja Juga Kuat di Karakter”

Guru Besar Unpad Prof. Dr. Etty Agoes , 
Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian 
Koordinator Bidang Kemaritiman 
Republik Indonesia Arif Havas Oegroseno 
, dan mantan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Indonesia (1999-2001) Sarwono 
Kusumaatmadja pada acara Gelar Wicara 
“Ngaguar Tapak Lacak Pa Mochtar 
Kusumaatmadja” di Grha Sanusi Hardjadinata 
Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, 
Selasa (14/03) (Foto oleh : Tedi Yusup)

Sebanyak 375 penelitian dosen Universitas 
Padjadjaran mendapat dana Hibah Internal Unpad 
Gelombang I. Penyerahan dana tersebut dilakukan 
secara simbolis oleh Rektor Unpad, Prof. Tri 
Hanggono Achmad di Grha Sanusi Hardjadinata 
Unpad, Rabu (15/03).

Dalam kesempatan tersebut, Rektor 
mengungkapkan beberapa target Unpad terkait 
peningkatan jumlah publikasi dan mutu riset. 
Adanya Hibah Internal Unpad pun diharapkan 
dapat mendorong pencapaian target tersebut.

“Ini suatu upaya yang kita dorong bersama, bahwa 
dengan mendorong hibah internal ini, target-target 
ini tercapai,” ujar Rektor.

Rektor pun menekankan bahwa basis kegiatan 
riset adalah output. Dengan demikian, saat 
penting untuk menjaga proses agar output ini 
bisa tercapai. “Jadi penting, saat grant riset sudah 
diberikan, yang dituntut adalah output sesuai 
dengan yang dijanjikan,” tegasnya.

Kegiatan riset yang dilakukan pun harus 
terkait dengan proses pendidikan. Ini juga 
untuk mendukung performa pendidikan di 
Unpad, terutama dalam upaya meningkatkan 
presentasi lulusan tepat waktu. Selain itu, 
kegiatan pengabdian pada masyarakat juga harus 
terintegrasi dengan kegiatan riset. Di sisi lain, 
dengan mendorong peningkatan riset, maka akan 
turut mendorong perbaikan jenjang akademik 
dosen.

“Kalau ini berhasil, produktivitas risetnya baik, 
jabatan akademik dosen akan berjalan lebih baik 
lagi,” ujar Rektor.

Sementara itu, Direktur Riset, Pengabdian 
pada Masyakarat dan Inovasi Rizky Abdulah, 

S.Si., Apt., PhD mengungkapkan bahwa dari 
458 proposal penelitian yang masuk, Unpad 
memilih 375 proposal yang dinilai layak untuk 
didanai. Proposal-proposal yang masuk pun telah 
mengalami sejumlah proses review.  Dari hasil 
review tersebut, Rizky optimis bahwa upaya Unpad 
untuk meningkatkan performa riset akan dapat 
dilakukan lebih cepat.

Adapun Hibah Internal Unpad ini terdiri dari 
beberapa skema, yaitu Academic Leadership 
Grant (ALG), Riset Kompetensi Dosen Unpad,                     

Riset Fundamental Unpad, Riset Dosen Pemula 
Unpad, dan Riset Hilirisasi Produk Unggulan Unpad 
(RHPU).

Direktur Keuangan dan Logistik Unpad, Edi 
Jaenudin, S.E., Ak., M.Si., mengungkapkan bahwa 
pemberian dana hibah akan dilakukan dalam 
tiga tahap. Tahap pertama (sebelum penelitian) 
diberikan  sebesar 40%, tahap kedua (saat progress 
report) sebesar 30%, dan tahap ketiga (saat 
laporan akhir) adalah sebesar 30%.  “Jadi total 100 
persen,” ungkapnya.*

Rektor Serahkan Dana Hibah Riset Internal Kepada 
Peneliti Unpad

Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, secara simbolis memberikan 
dana Hibah Internal Unpad Gelombang I di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, 
Rabu (15/03). (Foto: Tedi Yusup)*
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Juda Agung : Akselerasi Reformasi Struktural Sangat 
Diperlukan Untuk Hindari Middle Income Trap 
(9/3/2017)

UPZ Unpad Targetkan Jadi Standar Acuan 
Pengelolaan Zakat Tingkat PTN Badan Hukum 
(15/3/2017)

Unpad Selenggarakan Bimtek Jabatan 
Fungsional Perawat, Perawat Gigi, dan Teknisi 
Gigi (13/3/2017)

P E N G U M U M A N
TAWARAN PROGRAM SAME 2017
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Kemenristek Dikti menawarkan 
program Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME) Tahun 
2017. Program ini mengirim dosen profesor atau dosen S3 (senior) ke 
perguruan tinggi/institusi penelitian di luar negeri dan mendatangkan 
dosen/peneliti ke perguruan tinggi dalam negeri.

Bagi perguruan tinggi yang dosennya berminat untuk mengikuti 
kegiatan tersebut mohon untuk mengisi form SAME dan melengkapi 
berkas permohonan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pedoman 
Penyelenggaraan Program SAME Tahun 2017 yang dapat diunduh di 
laman http://sumberdaya.ristekdikti.go.id. 

Seluruh dokumen tersebut agar dikirim ke Direktur Karir dan Kompetensi 
SDM, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi, 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jalan Jenderal 
Sudirman, Pintu Satu, Gedung D, Senayan, Jakarta, selambat-lambatnya 
pada tanggal 13 April 2017.

Informasi lebih lanjut dapat mengakses tautan: 
http://beasiswa.unpad.ac.id/tawaran-program-same-tahun-2017/

Penerimaan Usulan Proposal Hibah 
Internal Universitas Padjadjaran Batch 2
Usulan Proposal Hibah Internal Unpad (HIU) Batch 2 dengan Skema:

A. Peningkatan Kapasitas (SDM dan Kelembagaan):
1. Riset Dosen Pemula Unpad (RDPU);
2. Riset Academic Leadership Grant (ALG).

B. Riset Dasar:
1. Riset Fundamental Unpad (RFU);
2. Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU).

C. Riset Terapan/Inovatif:
1. Riset Hilirisasi Produk Unpad (RHPU)

Pengusulan proposal skema tersebut dilakukan dengan ketentuan:
1. Persyaratan pengusulan dapat dilihat di Pedoman Pelaksanaan 

Riset Universitas Padjadjaran Tahun 2016 dan Panduan 
untuk pengusul dapat diunduh di http://www.unpad.ac.id/
pengumuman/penerimaan-proposal-hibah-internal-universitas-
padjadjaran/

2. Satu orang dosen hanya dapat terlibat pada dua skema 
penelitian yang berbeda dalam HIU, baik sebagai satu ketua 
satu anggota atau sebagai dua anggota

3. Tahap pendaftaran dan pengunggahan proposalsecara daring 
melalui https:/staffs.unpad.ac.id dilaksanakan mulai tanggal 17 
s.d 29 Maret 2017.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Direktorat Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi
Universitas Padjadjaran
Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Lantai 4.
e-mail: riset@unpad.ac.id
Tautan: http://drpmi.unpad.ac.id/riset/kompetitif


