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Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad, memberikan sertifikat 
Anugerah Otto Soemarwoto kepada Prof. 
Dr. Kazuhiko Takeuchi Senior Profesor 
dari United Nations University Jepang di 
Observatorium Boscha, Lembang, Sabtu 
(7/10). (Foto: Arief Maulana)*

Senior Profesor dari United Nations University 
Jepang Prof. Dr. Kazuhiko Takeuchi meraih 
Anugerah Otto Soemarwoto Universitas 

Padjadjaran dalam perhelatan yang digelar di 
Observatorium Boscha, Lembang, Sabtu (7/10). Prof. 
Takeuci dinilai Unpad sebagai sosok akademisi yang 
penuh komitmen dan dedikasi di bidang lingkungan.

Anugerah Otto Soemarwoto untuk Prof. Takeuchi 
diberikan langsung Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono 
Achmad. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir 
Wakil Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar, 
Kapuslitbang Inovasi Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI Henry Bastaman, Kepala 
Observatorium Boscha Dr. Mahasena Putra, kolega 
dan perwakilan keluarga dari almarhum Prof. Otto 
Soemarwoto serta jajaran pimpinan dan dekan di 
lingkungan Unpad.

Ketua Panitia Anugerah Otto Soemawoto Unpad 
Prof. Oekan S. Abdoellah, M.A., PhD, mengatakan, 
Prof. Takeuchi merupakan satu dari delapan 
kandidat terpilih sebagai penerima penghargaan. 
Delapan kandidat ini terdiri atas tujuh kandidat dari 
mancanegara serta satu kandidiat dari Indonesia. 
Kandidat ini merupakan rekomendasi oleh lembaga/
institusi maupun individual tertentu.

Penetapan kandidat itu didasarkan atas 

kriteria dari tim juri Anugerah Otto Soemarwoto. 
Kriteria ini meliputi, memiliki reputasi internasional di 
bidang eco development, hasil karya yang dihasilkan, 
pengaruh keilmuan dan pemikirannya dalam 
pengembangan keilmuan, capaian kandidat di tingkat 
internasional, serta memiliki jejaring internasional.

Delapan kandidat kemudian dilakukan pembahasan 
dalam sidang pleno yang diikuti tim penilai. Setiap 
kandidat dipresentasikan satu per satu di hadapan tim 
penilai. Diakui Prof. Oekan, proses penentuan peraih 
anugerah ini tidak mudah, karena setiap kandidat 
memiliki kekuatan keilmuan tersendiri.

“Kita pilih Prof. Takeuchi dari hasil aklamasi,” kata 
Prof. Oekan yang juga menjabat Ketua Institut Ekologi 
Unpad.

Ketua Dewan Penilai Anugerah Otto Soemarwoto 
Budhi Gunawan, M.A., PhD, menjelaskan, kriteria 
penerima anugerah merupakan hasil masukan dari 
para lembaga pengusul kandidatnya.

“Penetapan ini dilakukan melalui mekanisme peers 
endorsement, kami menyebarkan undangan kepada 
berbagai institusi di dalam dan luar negeri untuk 
menominasikan. Unpad pada seleksi tahap akhir 
menentukan salah satu dari kedelapan nominasi,” 
kata Budhi.

Selain berdasarkan kriteria, lanjut Budhi, penilaian 
lain yang dilakukan adalah kandidat pernah 
berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia. 
“Tentunya ketika kita memberikan penghargaan ini, 
kami berpikir bahwa ini untuk Indonesia, ini untuk 
kelestarian lingkungan Indonesia,” kata Budhi.

Dari berbagai kriteria yang ditetapkan, Prof. 
Takeuchi dinilai sebagai sosok yang hingga saat ini 
masih memiliki aktivitas yang sangat banyak di bidang 
lingkungan. “Beliau juga adalah salah satu inisiator di 
bidang pembangunan berkelanjutan di tingkat dunia. 
Reputasinya di tingkat internasional tidak diragukan 
lagi,” kata Budhi.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan 
hasil pemikirannya dengan Prof. Otto Soemarwoto 
pada 1995. Saat menyampaikan sambutan, 
Prof. Takeuchi mengatakan, konsep ini bukan 
berarti menolak pembangunan, namun justru 
mengintegrasikannya dengan lingkungan. Konsep 
ini kemudian diaplikasikan sebagai konsep tujuan 
pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan 
oleh beberapa negara di dunia pada 2015 

Prof. Takeuchi juga membawa unsur kearifan lokal 
ke tingkat dunia melalui inisiasi program Satoyama 
Initiative, sebuah upaya merevitalisasi sekaligus 
mengharmonisasikan (bersambung hal. 2)

PROF. KAZUHIKO TAKEUCHI TERIMA 
ANUGERAH OTTO SOEMARWOTO UNPAD
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(Sambungan  hal. 1) keseimbangan unsur 
sosioekologi.

Prof. Takeuchi aktif bekerja sama dengan para 
akademisi Unpad. Ia sering melakukan kerja sama 
penelitian dengan beberapa akademisi. Dengan 
Prof. Otto. Dalam kurun waktu 1997-2007, Prof. 
Takeuchi setidaknya berkontribusi meluluskan 100 
lulusan program Sarjana, Magister, hingga Doktor di 
lingkungan Unpad.

Becermin dari nama besar Prof. Otto Soemarwoto 
sebagai salah satu tokoh lingkungan Indonesia, 
Unpad diharapkan dapat menguatkan kembali 
komitmennya terhadap lingkungan. Prof. Oekan 
menjelaskan, Pola Ilmiah Pokok hasil pemikiran Prof. 
Otto Soemarwoto, Prof. Mochtar Koesoemaatmadja,  
dan Prof. Didi Atmadilaga tetap menjadi dasar 
pengembangan Unpad ke depan.

“Anugerah ini menjadi starting point yang 
bagus bagi Unpad untuk merekognisi pentingnya 
lingkungan ini,” kata Prof. Oekan.

Sementara itu, Rektor mengatakan, Prof. Otto 
pada masanya merupakan salah satu akademisi 
yang mendorong Unpad berkontribusi di tingkat 
global. Penerapan Pola Ilmiah Pokok “Bina Mulia 
Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan 
Nasional” hingga saat ini merupakan model aktivitas 
pembelajaran di lingkungan Unpad.

Dalam acara pemberian anugerah tersebut, juga 
dilaksanakan seminar internasional bertajuk “Eco-
Development” yang digelar di area Observatorium 
Boscha. Seminar ini menghadirkan beberapa 
pembicara dari luar negeri, diantaranya Dr. Laura 
Franco-Garcia (Belanda), Prof. dr. Jon C. Lovett 
(Inggris), Prof. Dr. Maria Victoria Espaldon (Filipina), 
dan Prof. Dr. Shahbaz Khan (UNESCO), serta Chay 
Asdak, M.Sc., PhD (Unpad), dan Arief Anshory Yusuf, 
PhD (Unpad).*

SE M I N AR  I N T E RN AS I O N A L

Eco-Development”
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REKTOR BERIKAN ANUGERAH MOCHTAR KUSUMAATMADJA 
AWARD KEPADA PROF. TOMMY KOH

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad memberikan penghargaan 
Mochtar Kusumaatmadja Award kepada 

akademisi dan diplomat asal Singapura Prof. 
Tommy Koh. Sosok Prof. Tommy dinilai memiliki 
karir dan dedikasi yang sama dengan Prof. Mochtar 
Kusumaatmadja di bidang hukum internasional.

Pemberian penghargaan tersebut dilakukan di 
Gedung Merdeka, Bandung, Sabtu (14/10). Dalam 
acara tersebut hadir Prof. Mochtar Kusumaatmadja 
beserta keluarga, Wakil Menteri Luar Negeri RI 
Abdurachman M. Fachir, Rektor ke-7, 9, dan 10 
Unpad, pimpinan universitas dan fakultas, tim juri 
penilai, serta para tamu undangan.

Prof. Tommy Koh merupakan akademisi dari 
National University of Singapore (NUS). Pernah 
menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum NUS, 
Prof. Tommy juga berprofesi sebagai pengacara, 
diplomat di berbagai negara, serta menjadi menjadi 
representasi Singapura di kantor Perserikatan 
Bangsa-bangsa (PBB).

Salah satu karir politik Prof. Tommy yang 

sangat berjasa bagi Indonesia adalah tatkala ia 
menjabat sebagai Presiden Konvensi Hukum 
Laut PBB ke-III pada 1980-1982. Dalam konvensi 
tersebut, Prof. Mochtar Kusumaatmadja berhasil 
mendapat pengakuan dunia atas konsep Wawasan 
Nusantara, yaitu pengakuan Indonesia sebagai 
negara kepulauan di tingkat dunia. Pengakuan ini 
merupakan buah dari perjuangan Prof. Mochtar 
selama 25 tahun.

Ketua tim juri penilaian Anugerah Mochtar 
Kusumaatmadja Award Prof. Dr. Etty R. Agoes, 
LLM, mengatakan, Prof. Tommy dinilai berhasil 
menjalankan tugasnya sebagai presiden konvensi. 
Selama ini, penyelenggaraan konvensi selalu 
mengalami jalan buntu.

Lebih lanjut Prof. Etty mengatakan, atas dasar 
hubungan yang erat dengan Prof. Mochtar, ditambah 
dengan karir dan prestasi Prof. Tommy di bidang 
hukum internasional, menjadikan Prof. Tommy 
layak sebagai penerima penghargaan Mochtar 
Kusumaatmadja Award.

Di sisi lain, Prof. Tommy juga aktif mengenalkan 

seni dan budaya Indonesia di Singapura. Selain 
bergelut sebagai akademisi dan praktisi hukum 
internasional, Prof. Tommy juga memiliki 
ketertarikan terhadap seni dan warisan budaya. 
Ia juga yang menjadi salah satu pendiri Majelis 
Kebudayaan Kebangsaan Singapura (National Arts 
Council) dan menjadi ketua dari berbagai lembaga 
kebudayaan dan museum nasional.

Anugerah Mochtar Kusumaatmadja ini merupakan 
wujud apresiasi atas dedikasi Prof. Mochtar dalam 
bidang hukum internasional di tingkat nasional 
maupun internasional. Konsep wawasan nusantara 
hasil pemikiran Prof. Mochtar hingga saat ini menjadi 
pedoman kuat Indonesia untuk menunjukkan 
eksistensinya di tingkat dunia.

Dalam sambutannya, Rektor mengatakan, Prof. 
Mochtar merupakan diplomat yang menaruh 
perhatian besar terhadap batas kedaulatan 
Indonesia. Berangkat dari Deklarasi Djuanda, 
sebuah gagasan batas teritorial laut Indonesia oleh 
Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada 1957, 
Prof. Mochtar membawa gagasan ini ke tingkat 
internasional. (bersambung hal. 4)

Rektor Universitas 
Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad 
memberikan penghargaan 
Mochtar Kusumaatmadja 
Award kepada akademisi 
dan diplomat asal Singapura 
Prof. Tommy Koh di Gedung 
Merdeka, Bandung, Sabtu 
(14/10). (Foto: Tedi Yusup)*



(Sambungan  hal. 3) Di bidang keilmuan, 
Prof. Mochtar yang saat ini berusia 88 
tahun merupakan pakar hukum laut dan 
internasional. Ia juga pernah menjabat sebagai 
diplomat dan kerap menjadi negosiator dalam 
beberapa peristiwa. Dalam karier keahliannya, 
ia sering mewakili Indonesia pada beberapa 
konferensi internasional di PBB.

Prof. Mochtar pernah menjabat sebagai 
Dekan di Fakultas Hukum Unpad dan menjadi 
Rektor pada 1973. Setahun menjadi Rektor, 
Prof. Mochtar kemudian diangkat sebagai 
Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan 
II pada 1974-1978, dan Menteri Luar Negeri 
Kabinet Pembangunan III dan IV pada 1978-
1988.

Pemberian anugerah Mochtar 
Kusumaatmadja Award digelar bertepatan 
dengan pelaksanaan Seminar Internasional 
bertajuk “Sustainable Development Goal 14 on 
Live Below Water: What Can Indonesia Contribute 
Through ITS Global Maritime Fulcrum Policy?”. 
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan 
penandatanganan Nota Kesepahaman antara 
Unpad dan Kemenlu tentang implementasi 
tridarma perguruan tinggi.*
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Sustainable Development Goal 14 on Live Below Water: 
What Can Indonesia Contribute Through ITS Global 
Maritime Fulcrum Policy?

P E N A N DATA N GA N A N 
N OTA  K E SE PA H A M A N

implementasi tridarma perguruan tinggi



Indonesia bersama negara 
berkembang sepakat 
mendeklarasikan Kerja Sama 

Selatan-selatan dan Triangular (KSST). 
Kerja sama ini dipandang penting 
sebagai upaya kontribusi Indonesia 
dalam bersama-sama meningkatkan 
kapasitas negara berkembang.

Kepala Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Multilateral 
Kementerian Luar Negeri RI Fikry 
Cassidy mengatakan, Indonesia 
mendapat kepercayaan membantu 
meningkatkan kapasitas negara 
berkembang. Kerja sama ini dilandasi 
solidaritas, kesetaraan, dan saling 
menguntungkan antara Indonesia 
dan negara berkembang.

Saat menjadi pembicara dalam 
Seminar Nasional “Exploring 
Indonesia’s Role in Soth-South 
Cooperation” di Museum Konferensi 
Asia Afrika, Bandung, Senin (9/10), 
Fikry menjelaskan filosofi kerja sama 
ini diambil dari nilai-nilai yang lahir 
pascadigelarnya Konferensi Asia 
Afrika (KAA) 1955 silam.

Untuk itu, bantuan yang diberikan Indonesia 
tidak serupa dengan bantuan yang diberikan 
negara-negara maju. Bentuk bantuan yang 
diberikan Indonesia diantaranya berupa pelatihan, 
pengembangan sumber daya manusia, transfer 
berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, 
menggelar lokakarya, dan program magang.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia juga rutin 
menyumbang berbagai fasilitas sarana dan 
teknologi.

Fikry menjelaskan, becermin pada momentum 
KAA yang mampu mendorong kemerdekaan negara-
negara ketiga, maka kontribusi Indonesia untuk 
KSST tidak perlu diragukan lagi.

Di sisi lain, kondisi perekonomian Indonesia 
semakin meningkat di tingkat global. Masuknya 
Indonesia sebagai negara anggota G20 turut 
mendorong aktifnya peningkatan kontribusi untuk 
negara berkembang.

“Bantuan Indonesia melalui KSST ini anggarannya 
terus meningkat 10 kali lipat sejak 2016 jika dilihat 
dari data estimasi,” kata Fikry.

Perwujudan KSST didorong aktif 
oleh sejumlah Kementerian dan 
Badan Usaha Milik Negara. Namun, 
Fikry juga mendorong agar kerja 
sama ini dapat melibatkan seluruh 
aspek, termasuk akademisi dan 
mahasiswa.

Sementara itu, Dosen Departemen 
Hubungan Internasional FISIP 
Unpad Viani Puspita Sari, S.IP., 
MM, mengatakan, meski bertindak 
sebagai penyumbang, Indonesia 
masih berada dalam tataran 
kelompok menengah ke bawah. 
Dengan demikian, posisi ini membuat 
Indonesia tidak ingin menjadi pelaku 
penguasa perekonomian.

“KSST ini dilakukan lebih ke arah 
implementasi tanggung jawab 
Indonesia sebagai negara anggota 
G20,” ujar Viani.

Program bantuan berupa pelatihan 
dan transfer ilmu diharapkan dapat 
terus berlanjut. Viani mendorong 
agar kerja sama ini berlanjut hingga 
ke hal-hal teknis. “Kalau memang 

fokus terhadap tujuan ini, meskipun levelnya 
menengah ke bawah, tetapi kita harus serius 
menanganinya,” kata Viani.

Seminar yang digelar atas kerja sama Pusat Kajian 
Asia Afrika Unpad dan Tim Koordinasi Nasional 
Selatan-selatan RI ini juga diisi pembicara Kepala 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air 
dan Konstruksi Kemepupr Ir. K.M. Arsyad dan Dosen 
Universitas Parahyangan Yulius Purwadi.*

EKONOMI MENINGKAT, INDONESIA PERKUAT KERJA SAMA 
SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

Para pembicara dalam Seminar Nasional “Exploring Indonesia’s Role in 
Soth-South Cooperation” di Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung, Senin 
(9/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran 
memberangkatkan sebanyak 120 mahasiswa 
dan 24 dosen pembimbing lapangan untuk 

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 
di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung, Minggu 
(8/10) di Student Center Fakultas Pertanian Unpad, 
Jatinangor. Para peserta tersebut dilepas secara 
resmi oleh Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan 
Unpad Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.S., didampingi 
Dekan Fakultas Pertanian Dr. Ir. H. Sudarjat, M.P.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Wawan 
menyampaikan bahwa KKN mahasiswa Unpad ke 
depan akan diintegrasikan dengan berbagai riset 
maupun pengabdian kepada masyarakat dibawah 
bimbingan para Professor/Dosen. Melalui KKN 
terintegrasi ini diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas dan persentase kelulusan tepat waktu 
mahasiswa, seperti melalui pengintegrasiaan tugas 
akhir mahasiswa dengan program pendampingan 
ini.

Pelaksanaan KKN Tematik tersebut disinergikan 
dengan program pendampingan produksi benih 
kedelai dan cabe petani. Program ini merupakan 
kerja sama Fakultas Pertanian Unpad dengan 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam 
memperkuat perbenihan/perbibitan komoditas 
tanaman pangan khususnya kedelai dan 
hortikultura.

KKN Tematik kali ini mengusung tema “Penguatan 
Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung melalui 
Peningkatan Produksi Kedelai dan Cabe” dengan 

moto “Sahabat Petani”. Kegiatan KKN 
Tematik ini akan dilaksanakan di 19 
Desa/Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Bandung selama 2 bulan. Hal ini merupakan 
salah satu bentuk kepeduliaan Unpad 
khususnya Fakultas Pertanian dalam 
membantu peningkatan pengetahuan 
dan kesejahteraan petani sekitar melalui 
peningkatan produksi benih kedelai dan 
cabe.

Sebelumnya peserta KKN Tematik 
ini telah dibekali dengan pengetahuan 
praktis dan berbagai teknologi tepat guna 
(TTG) yang dihasilkan oleh para dosen. 
Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang 
diselenggarakan pada Sabtu-Minggu 
(7-8/10)  lalu, diharapkan TTG yang 
merupakan produk para dosen dapat 
diimplementasikan secara nyata di 
masyarakat.

Kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) ini 
diikuti oleh 225 peserta yang terdiri dari 
120 mahasiswa, 75 pemuda tani dan 24 
dosen pembimbing lapangan. Para peserta 
mendapatkan pengarahan teknis kegiatan 
yang akan dilakukan di lapangan (Kab. 
Bandung) selama dua bulan . Adapun 
materi Bimtek ini diisi oleh para dosen 
Fakultas Pertanian sebagai nara sumber 
yang memberikan berbagai TTG yang ada 
untuk diimplemtasikan nantinya di petani.*

FAKULTAS PERTANIAN UNPAD MEMBERANGKATKAN PESERTA KKN 
TEMATIK 2017 KERJA SAMA DENGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Dekan Fakultas Pertanian Unpad, Dr. Ir. 
H. Sudarjat, M.P., menyematkan secara 
simbolis rompi dan topi KKN Tematik 
2017 kepada perwakilan mahasiswa dan 
dosen yang disaksikan oleh Direktur 
Pendidikan dan Kemahasiswaan Unpad 
Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.S., 
Minggu (8/10) di Student Center Fakultas 
Pertanian Unpad, Jatinangor.*
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Tanaman Putri Malu (Mimosa pudica L.) selalu 
kita ingat sebagai tanaman yang mampu 
mengatupkan sendiri daun-daunnya tatkala 

disentuh atau ditiup. Gerak seismonasti ini 
merupakan upaya perlindungan diri yang dilakukan 
tanaman putri malu dari musuh.

Namun, di balik keunikannya, tanaman ini 
menyimpan banyak khasiat bagi kesehatan 
tubuh. Sejak lama nenek moyang menggunakan 
tanaman kelompok perdu ini sebagai ramuan untuk 
mengobati dan menjaga kesehatan. Beberapa 
referensi etnofarmakologi menyebut tanaman ini 
digunakan sebagai salah satu campuran pengobatan 
asam urat.

Berbagai referensi ini menjadi ketertarikan 
Dosen Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik 
Fakultas Farmasi Unpad Dr. Sri Adi Sumiwi, M.S., 
Apt., untuk meneliti lebih jauh tentang khasiat putri 
malu sebagai anti asam urat. Sejak 2013, penelitian 
ini dilakukan hingga telah melakukan uji  toksisitas 
dan uji aktivitas.

Saat diwawancarai Humas Unpad, Dr. Sri 
menjelaskan, penelitian ini menggunakan herba 
putri malu. Artinya, seluruh bagian selain akar 
(daun, batang, dan bunga) digunakan sebagai  
simplisia untuk membuat ekstrak. Herba yang sudah 
dikeringkan selanjutnya ditumbuk sampai halus 
sebelum dibuat esktrak.

Serbuk Herba putri malu diekstraksi dengan 
larutan etanol 70% dalam botol maserasi. Di 
dalam botol maserasi, larutan dan serbuk putri 
malu direndam sambil sekali-kali diaduk hingga 
mengeluarkan saripati. Proses ini dilakukan selama 
tiga hari. Setiap hari ekstraknya ditampung dan 
pelarutnya diganti dengan yang baru hingga 
terkumpul ekstrak yang cukup banyak.

Selanjutnya, ekstrak diuapkan dengan alat vakum 
evaporator. Pada alat ini, terjadi proses penguapan  
dalam suhutidak terlalu tinggi agar zat aktif yang 
terkandung pada simplisia tidak rusak. Proses ini 
untuk memisahkan kadar alkohol dengan senyawa 
yang terkandung dalam ekstrak. Lama kelamaan, 
ekstrak  mengalami proses pengentalan dan 
terpisah dari larutan alkoholnya.

Ekstrak yang  mengental  dipindahkan ke wadah 
lain. Di wadah ini, ekstrak diuapkan kembali  di atas 
penangas air sehingga menjadi kental. Proses ini 
bertujuan menghilangkan kadar alkohol. Kadar air 
dalam ekstrak masih ada sedikit, tidak lebih dari 
10% saja.

Selesai? Belum. Ekstrak putri malu ini selanjutnya 
dilakukan uji aktivitas secara preklinik dan 
toksisitas. Dr. Sri melakukan pengujian ekstrak 
tersebut. Dengan tetap berpedoman pada etilka 
penggunaan hewan dalam penelitian, ia melakukan 
uji toksisitas subkronik kepada hewan selama tiga 
bulan.

Prosesnya, hewan diberi ekstrak dengan jumlah 
dosis efektifnya.  Pemberian ini secara terus 
menerus selama 90 hari. Selanjutnya dilakukan 
pengamatan terhadap berbagai parameter fungsi 
organ dengan uji hematologi, biokimia klinik, indeks 
organ  dan histologi.

Hasilnya, selama tiga bulan percobaan, ekstrak 
putri malu termasuk  aman untuk digunakan dalam 
waktu lama. Penelitian sebelumnya sudah dilakukan 
uji toksisitas pada akut hewan coba dihasilkan LD50 
sebesar 2 g/Kg BB yang termasuk dalam kategori 
praktis tidak toksik.

“Hampir semua obat sebenarnya memiliki efek 
toksik bila digunakan pada dosis yang berlebihan,  
oleh karena itu harus  digunakan sesuai dengan 
dosis efektifnya,” ujar Dosen kelahiran Bandung, 10 
November 1957 tersebut.

Uji aktivitas dilakukan secara in vitro dan invivo. 
Uji  in vitro dilakukan melalui penghambatan enzim. 
Uji ini melihat bagaimana aktivitas pencegahan 
pembentukan asam urat dengan menggunakan 
xantin yang seharusnya dengan enzim xantin 
oksidase akan terbentuk asam urat. Hasilnya 
ekstrak putrimalu dapat menghambat enzim xantin 
oksidase sehingga ekstrak ini mampu menghambat 
pembentukan asam urat.

Pengujian in vivo dilakukan pada hewan coba tikus 
yang diinduksi dengan Kalium Oksonat  sehingga 
kadar asam uratnya tinggi. Dengan pemberian 
ekstrak putri malu kadar asam uratnya menurun.

Dengan kata lain, ekstrak putri malu ini telah 
dapat dikategorikan sebagai herbal terstandar. 
Dr. Sri menjelaskan, ada tiga kategori obat herbal 
di Indonesia, yaitu jamu, herbal terstandar, dan 
fitofarmaka. Kategori jamu merupakan herbal 
yang belum dilakukan pengujian secara preklinis, 
atau diketahui memiliki khasiat berdasarkan data 
empiris.

Kategori herbal terstandar, obat herbal telah diuji 
secara preklinis, atau pengujiannya belum sampai 
ke tahap klinis  . Secara singkat, obat herbal ini telah 
berdasarkan penelitian dan sudah diuji hingga tahap 
preklinis. Pada kategori ini, obat sudah  boleh dibuat 
dalam bentuk seperti sediaan modern, yaitu tablet, 
kaplet, atau kapsul. Pada ekstrak putrimalu ini telah 
dibuat dalam bentuk sediaan tablet.

Sementara kategori fitofarmaka, obat herbal telah 
dilakukan pengujian secara klinis melalui media 
manusia. Namun, Dr. Sri mengungkapkan, tidak 
banyak obat herbal di Indonesia yang terkategori 
fitofarmaka.

Alasannya, pengujian fitofarmaka tergolong 
kompleks dan memerlukan kerja sama dengan 
berbagai pihak. Sebab, pengujian ini menggunakan 
media manusia sebagai bahan percobaannya. “Ini 
tentunya harus membutuhkan persetujuan dari 
orangnya dan harus melakukan kerja sama dengan 
dokter medis,” imbuhnya.

Selain itu, proses uji klinis fitofarmaka me-
merlukan biaya yang sangat besar. Ini tentunya 
akan berdampak salah satunya kepada harga jual 
produk fitofarmaka tersebut. “Jika harganya mahal, 
konsumen tidak akan mau beli dan tetap memilih 
obat-obat sintetis,” kata Dr. Sri.

Penelitian tentang tanaman herbal sudah lama 
dilakukan Dr. Sri juga telah mendapat hibah 
penelitian berskala nasional. Hasil penelitian 
ini telah dipublikasikan di jurnal nasional dan 
internasional, maupun dipresentasikan di dalam 
seminar ilmiah nasional dan internasional.*

DR. SRI ADI SUMIWI, M.S., APT.,

P RO F I L

KEMBANGKAN ANTI
ASAM URAT DARI 
EKSTRAK PUTRI MALU
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Enam mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Padjadjaran berhasil meraih 
juara di ajang “I-Bravery 2017” yang 

diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis 
Telkom University (Tel-U) di kampus Tel-U, 
Bandung, Selasa (26/09) lalu.

Ajang “I-Bravery” merupakan kompetisi 
nasional di bidang Ilmu Komunikasi bertema 
The New Media Restoration. Dalam kompetisi 
ini, enam mahasiswa tersebut terbagi menjadi 
dua tim. Tim pertama, Marsha Fabiola 
(Ilkom), Nisrina Hanifah (Ilkom), dan Dwi Arti 
Sugiarti (Ilkom) yang tergabung dalam tim 
“Langenmaita” berhasil meraih juara pertama 
pada kategori lomba I-Solve.

Masih pada kategori yang sama, tim 
kedua, Mutia Rifa Lutfita (DIII Humas), Dwina 
Apriliasari (DIII Humas), dan Risca Amelliya (DIII 
Humas) yang tergabung dalam tim “Victorie” 
berhasil meraih juara ketiga. Kategori lomba 
ini merupakan salah satu cabang lomba PR 
Challenge dalam rangkaian acara “I-Bravery 2017”.

Disampaikan dalam rilis yang diterima Humas 
Unpad, kompetisi I-Solve bertujuan menantang para 
calon praktisi Humas untuk dapat menciptakan 

solusi atas penyalahgunaan media kekinian yang 
berpotensi mempropaganda. Solusi dicitptakan 
untuk menghidupkan rasa damai saat menggunakan 
media tersebut.

Peserta kompetisi harus melewati dua tahap 
perlombaan. Di tahap pertama, peserta diharuskan 
mengirimkan proposal kreatif dan ringkasan bisnis 
plan mengenai program perencanaan kehumasan 
bertema “with millenial turn on the peace”. Peserta 
diminta merancang program kehumasan yang 
inovatif dan kreatif dalam bentuk cerita yang 
disampaikan melalui berbagai media (transmedia 
storytelling).

Setelah tahap pertama, peserta diseleksi menjadi 
lima tim untuk berkompetisi ke tahap final. Di tahap 
selanjutnya, peserta ditantang mempresentasikan 
program perencanaan kehumasan yang telah 
dirancang. Selanjutnya, di sesi case impromptu, 
peserta kembali ditantang untuk menyusun sebuah 
program perencanaan kehumasan dalam waktu 
lima belas menit.

Tim Langenmaita mengusung program “Skinny 
Suryani” dan Tim Victoire mengusung program 
“Prakarsa Sama Rasa”. Kedua tim pun bersyukur 
atas peraihan juara di ajang “I-Bravery 2017”.

“Alhamdulillah bisa menjuarai kompetisi tingkat 
nasional mewakili Unpad, semoga bisa terus 
berprestasi untuk memotivasi dan menginspirasi 
teman-teman lainnya” kata Mutia.*

MAHASISWA FIKOM UNPAD RAIH JUARA 1 DAN 3 
I-BRAVERY COMPETITION 2017 DI TELKOM UNIVERSITY

Enam mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 
meraih juara di ajang “I-Bravery 2017” yang 
diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom 
University (Tel-U) di kampus Tel-U, Bandung, Selasa 
(26/09) lalu.*

Tiga mahasiswa Universitas Padjadjaran yang 
tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) English Speaking Union (ESU) berhasil 

menjadi juara 1 dalam lomba PMDC (Perbanas 
Marketing Debate Competition) 2017 tingkat Nasional 
pada tanggal 24-26 September lalu di Perbanas 
Institute, Jakarta.

Tiga mahasiswa tersebut, Rita Nurhasanah 
(Antropologi), Giovanni Nickson (Manajemen 
Komunikasi), dan Nabila Putri Zasa (Kehumasan), 
berhasil meraih juara 1 setelah mengalahkan tim 
debat dari UI dan London School of Public Relations 
di babak final. Unpad juga berhasil menyisihkan 
Telkom, juara bertahan dua tahun berturut-turut, 
pada babak semifinal.

Dalam rilis yang diterima Humas Unpad, Salah 
seorang anggota tim, Rita Nurhasanah, bahkan 

berhasil menyabet penghargaan sebagai Best 
Speaker pada ajang kompetisi yang telah berjalan 
selama 13 tahun ini.

“Kami sangat senang dengan hasil ini. Hasil kerja 
keras research dan latihan kami selama berhari-hari 
serta kerja sama tim yang kami lakukan tidak sia-
sia,” ucap Nabila.

“Ya, kami sangat senang dengan pencapaian 
ini, apalagi teman kami menjadi Best Speaker. Di 
kompetisi ini kami bertiga jadi belajar banyak 
tentang marketing,” Giovanni menambahkan.

PMDC 2017 mengangkat tema “Using Marketing 
to Fully Reach Global Market Access”. Tahun ini, ada 
30 universitas yang berkompetisi yang berasal dari 
berbagai daerah di Indonesia.*

UKM ESU UNPAD RAIH JUARA PERTAMA PERBANAS 
MARKETING DEBATE COMPETITION 2017

Anggota UKM ESU Unpad berhasil menjadi juara 1 
dalam lomba PMDC (Perbanas Marketing Debate 
Competition) 2017 tingkat Nasional di Perbanas 
Institute, Jakarta, 24 – 26 September lalu.*
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REKTOR LANTIK SEJUMLAH PIMPINAN DI LINGKUNGAN UNPAD

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad melantik Direktur, Wakil 
Dekan, Sekretaris Direktorat, Kepala dan 

Sekretaris Kantor, dan Pejabat Pembuat Komitmen 
di lingkungan Unpad. Pelantikan digelar di Ruang 
Executive Lounge Gedung Rektorat Unpad Kampus 
Jatinangor, Selasa (3/10).

Saat memberikan sambutan, Rektor mengatakan, 
pelantikan pejabat struktural ini merupakan 
implementasi lanjutan ditetapkannya Unpad 
sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan 
Hukum. Menyikapi berbagai tantangan yang 
muncul, PTN Badan Hukum memerlukan organisasi 
dan tata kelola yang mampu menjawabnya.

“Poin penting adalah kita terus menerus 
melakukan perbaikan tata kelola, dengan terus 
menerus menjalankan peta reformasi birokrasi yang 
sudah kita bangun. Tata kelola ini didasarkan pada 
kebutuhan program yang kita bangun,” kata Rektor.

Salah satu tantangan yang kerap dihadapi adalah 
persoalan komunikasi dan koordinasi antar unit 
kerja. Rektor menjelaskan, setiap pejabat disadari 
berkonsentrasi penuh pada unit kerja yang 
diembannya. Namun, setiap pimpinan unit kerja 
seharusnya terkait satu sama lain.

Tantangan ini kemudian diwujudkan melalui 
efisiensi pejabat di unit kerja. Salah satu efisiensi 

yang dilakukan adalah memaksimalkan peran Wakil 
Dekan di tingkat fakultas menjadi satu orang. Rektor 
mengatakan, pengubahan jumlah Wakil Dekan dari 
dua menjadi satu orang ini didasarkan agar proses 
komunikasi dan koordinasi dapat berjalan optimal.

“Wakil Dekan tadinya tiga orang, kemudian kita 
perketat jadi dua orang dan masih menimbulkan 
tantangan koordinasi pembagian tugas,” 
sambungnya.

Penguatan komunikasi dan koordinasi ini tidak 
hanya dilakukan antar unit kerja saja, tetapi 
juga antar unit kerja dan fakultas. Maksimalnya 
implementasi sistem perkantoran e-office dan 
sistem perencanaan berbasis ERP, mestinya mampu 
mengurangi masalah komunikasi antar unit kerja.

Pesan lain yang disampaikan Rektor adalah 
pimpinan unit kerja mampu memaksimalkan 
peran tenaga kependidikan. Saat ini, Unpad terus 
meningkatkan performa akademiknya di tingkat 
nasional maupun internasional. Dengan demikian, 
maka dosen didorong penuh untuk berkonsentrasi 
di aspek Tridarma.

Para pimpinan dari kalangan dosen yang saat 
ini dilantik diharapkan dapat mendorong kinerja 
tenaga kependidikan di tiap unit kerjanya. “Kami 
berharap tedik sudah siap mengisi jabatan-jabatan 
yg seharusnya dikelola tenaga kependidikan,” kata 
Rektor.

Diharapkan di awal 2018, unit kerja dan fakultas 
dapat melakukan koordinasi lebih kuat untuk 
mendukung tata kelola Unpad yang lebih baik.

Rektor Universitas Padjadjaran 
Prof. Tri Hanggono Achmad 
melantik Direktur, Wakil Dekan, 
Sekretaris Direktorat, Kepala 
dan Sekretaris Kantor, dan 
Pejabat Pembuat Komitmen di 
lingkungan Unpad. Pelantikan 
digelar di Ruang Executive 
Lounge Gedung Rektorat Unpad 
Kampus Jatinangor, Selasa 
(3/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Perguruan tinggi saat ini berperan tidak hanya 
sebagai penyedia keilmuan dan riset, tetapi 
berkontribusi dalam pembangunan ekonomi 

dan transfer keilmuan dan riset ke masyarakat. 
Pemerintah mendorong perguruan tinggi menjadi 
satu pilar untuk meningkatkan daya saing bangsa.

 “Kalau kita ingin pendidikan tinggi kita bermutu, 
maka menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Staf 
Ahli bidang akademik Kemenristekdikti Prof. Paulina 
Pannen saat berbicara dalam “Konferensi dan 
Seminar Nasional Jabatan Fungsional” di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad,  Bandung, Kamis (12/10).

Karena menjadi tanggung jawab bersama, tenaga 
kependidikan berperan penting dalam menjaga 
mutu pendidikan tinggi. Prof. Paulina mendorong 
tenaga pendidikan mampu meningkatkan relevansi 
kualitas dan kuantitas. Posisi ini bukan sekadar 
pekerja administratif di lingkungan perguruan tinggi, 
namun berkontribusi dalam kegiatan pendidikan 
dan pembelajaran.

Tenaga kependidikan mesti terlibat dalam 
berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi. Prof. 
Paulina menjelaskan, selama ini aktivitas tenaga 
kependidikan perguruan tinggi kerap terpisah 
dengan aktivitas tridarma. Padahal, aktivitas dosen 
tidak akan berjalan baik tanpa kontribusi tenaga 
kependidikan, dan sebaliknya.

Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Badan 
Kepegawaian Negara Yulina Setiawati NN, S.H., M.M., 
mengatakan, pemerintah memfasilitasi jabatan 
fungsional tertentu melalui berbagai regulasi, mulai 
dari UU Aparatur Sipil Negara tahun 2014 hingga 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.

Kebijakan jabatan fungsional tertentu merupakan 
upaya pemerintah dalam melakukan reformasi 

birokrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah untuk 
mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas 
praktik KKN, akuntabel, dan mampu memberikan 
pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu, 
kebijakan ini sekaligus mengubah basis manajemen 
kepagawaian yang dari semula berbasis administrasi 
menjadi berbasis keahlian.

Konferensi dan seminar nasional ini pertama kali 
digelar di Indonesia dan difasilitasi oleh seluruh 
tenaga kependidikan Unpad. Saat membuka 
konferensi, Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono 
Achmad mengapresiasi digelarnya acara yang murni 
dikelola oleh tenaga kependidikan ini.

“Ini tidak terlepas dari upaya Unpad dalam 
mendukung reformasi birokrasi,” ujar Rektor.

Melihat tantangan global saat ini, tenaga 
kependidikan diharapkan dapat mengantisipasi 
berbagai perubahan di level pendidikan tinggi. 
Rektor berharap, tenaga kependidikan tidak sekadar 
hanya merepons, namun memiliki inisiatif untuk 
mengantisipasi sekaligus membayangkan tantangan 
apa yang muncul ke depannya.

Tenaga kependidikan menjadi salah satu pilar 
penting penggerak perubahan. Diharapkan 
konferensi ini dapat memberikan masukan terkait 
kebijakan jabatan fungsional tertentu kepada 
pemerintah.*

TANTANGAN MENINGKAT, TENAGA KEPENDIDIKAN HARUS PUNYA KOMPETENSI

Staf Ahli bidang akademik 
Kemenristekdikti Prof. 
Paulina Pannen saat 
berbicara dalam “Konferensi 
dan Seminar Nasional 
Jabatan Fungsional” di Grha 
Sanusi Hardjadinata Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35, 
Bandung, Kamis (12/10). 
(Foto: Tedi Yusup)*
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Kiri ke kanan: Ferina Dewi Andreina, Dimas Fadli Nugraha, 
dan Aini Novianty, mahasiswa Teknik Informatika Unpad 
yang mengembangkan prototipe teknologi pengendalian 
tanaman “Onion Monitoring”.

Suasana sosialisasi alih fungsi jabatan fungsional umum 
ke jabatan fungsional bagi tenaga kependidikan PNS 
dan nonPNS, di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, 
Jatinangor, Rabu (11/10).

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad 
Dr. Arry Bainus, M.A., (ketiga dari kiri) saat menandatangani 
naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Pimpinan Grup 
Corporate Social Responsibility BJB Saiful Rizal di Ruang 
Executive Lounge Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, 
Bandung, Jumat (6/10).

Wakil Rektor bidang Kerja Sama Internasional The Higher 
School of Economics (HSE’s) Rusia  Prof. Ivan Prostakov saat 
menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan 
Unpad di Ruang Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur 
no. 35, Bandung, Senin (9/10).

Universitas Padjadjaran menggelar upacara Hari Kesaktian 
Pancasila 2017 di Halaman Gedung Rektorat Kampus 
Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senin (2/10).

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
(kanan) usai menandatangani naskah Kesepakatan Bersama 
dengan Kepala Kejaksaan Tingg Jawa Barat Setia Untung 
Arimuladi, S.H., M.Hum., di Grha Sanusi Hardjadinata 
Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senin (2/10)




