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Rektor Universitas Padjadjaran 
Prof. Tri Hanggono Achmad 
saat menjelaskan pola KKN PPM 
Unpad untuk Semester Ganjil 
2017/2018 di hadapan calon 
dosen pembimbing KKN, di Bale 
Santika Kampus Unpad Jatinangor, 
Kamis (16/11). (Foto: Tedi Yusup)*

Pelaksanaan kuliah kerja nyata mahasiswa (KKNM) 
Universitas Padjadjaran untuk Semester Ganjil 
2017/2018 akan terintegrasi dengan pelaksanaan 

program riset pengabdian kepada masyarakat (PKM). 
Program pengabdian ini merupakan implementasi 
dari pemberian hibah riset PKM yang dilakukan Unpad 
kepada para dosen yang memiliki hibah penelitian 
internal.

Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad 
mengatakan, perubahan konsep KKNM Unpad 
bertujuan untuk menyelaraskan proses tridarma 
perguruan tinggi dengan apa yang terjadi di 
masyarakat. Berbagai perubahan yang terjadi di 
masyarakat semestinya direspons secara relevan oleh 
perguruan tinggi.

“Perubahan di masyarakat mestinya jadi pemikiran 
untuk melakukan respons perubahan akademik agar 
pendidikannya sesuai dan memberikan dampak 
kepada masyarakat,” ujar Rektor dalam sosialisasi dan 
pengarahan calon dosen pembimbing KKN di Bale 
Santika Kampus Unpad Jatinangor, Kamis (16/11).

Rektor mengatakan, selama ini pelaksanaan KKNM 
dilaksanakan di desa-desa yang ditunjuk Unpad. 
Dosen pembimbing lapangan (DPL) bersama peserta 
KKNM yang merupakan mahasiswa aktif semester 
6 melakukan pemetaan terhadap potensi sekaligus 
kondisi riil di desa lokasi. Selain menggelar program 
kerja, mahasiswa juga menuangkan berbagai gagasan 
terkait pengembangan desa melalui laporan yang 
dibuat setelah KKNM dijalani.

Dalam perkembangannya, selama dua tahun 
terakhir pelaksanaan KKNM kemudian diintegrasikan 
dengan program Profesor Masuk Desa. Dengan 
demikian, para DPL KKNM merupakan guru besar aktif 

Unpad yang memiliki aktivitas penelitian dan 
pengabdian di desa-desa.

Selanjutnya, lanjut Rektor, Unpad mendorong 
para dosen yang memiliki kegiatan pengabdian di 
masyarakat untuk menjadi DPL KKNM. Program yang 
dijalankan memiliki keterkaitan antara bidang ilmu 
dan produk hilirisasinya.

“Kalau dosen sudah punya PKM, pasti terkait dengan 
masyarakat. Kalau mahasiswa bisa terintegrasi di 
sana, programnya akan semakin jelas,” ujar Rektor.

Melihat adanya peningkatan jumlah publikasi dosen 
Unpad sebesar 366 publikasi di jurnal internasional 
terindeks Scopus per 17 Oktober 2017, Rektor 
menunjukkan bahwa kinerja penelitian di Unpad 
terus meningkat. Jika aktivitas ini didorong melibatkan 
mahasiswa, hal ini akan menjadi tambahan energi 
bagi universitas.

“Kami dorong KKN pun output-nya di samping 
menyelesaikan proses pendidikan, ada luaran tulisan 
akademik,” kata Rektor.

Ada Seleksi Peserta
Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan Unpad 

Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.S., mengatakan, 
pelaksanaan KKNM Unpad yang saat ini bertajuk 
KKN PPM Unpad akan dimulai pada 1 Desember 
2017 hingga 12 Januari 2018. Satu orang DPL akan 
membimbing 10—11 mahasiswa, dengan rincian dua 
orang mahasiswa per satu program studi.

Mekanisme pendaftaran KKNM kali ini berbeda 
dengan sebelumnya. Mahasiswa tidak lagi memilih 
lokasi KKNM, tetapi diharuskan memiliki topik PKM 
yang disediakan. Selanjutnya, para dosen kemudian 

memilih pendaftar sesuai dengan spesifikasi yang 
dibutuhkan dalam melaksanakan PKM.

Proses pendaftaran KKN PPM dilakukan pada 22—
23 November. Selanjutnya, pada 24—26 November, 
dosen memilih daftar mahasiswa yang sesuai dengan 
bidang PKM yang akan dilakukan. Pada 28—30 
November, peserta KKN PPM mengikuti pembekalan 
yang dilakukan oleh tiap-tiap dosen pembimbing. 
Lokasi pelaksanaan pembekalan seluruhnya 
berdasarkan kewenangan dosen pembimbing.

Pelaksanaan KKN PPM Unpad dilaksanakan di lokasi 
PKM dosen. Peserta KKN PPM tidak hanya mahasiswa 
semester 6, tetapi memungkinkan diikuti oleh 
mahasiswa dari semester 3, 4, dan 5.

Prof. Wawan menjelaskan, para dosen pembimbing 
akan diberi hibah riset pengabdian masyarakat 
dari Unpad. Di luar hibah tersebut, Unpad juga 
memberikan sejumlah dana operasional untuk 
pelaksanaan KKN PPM.

Direktur Perencanaan dan Sistem Informasi Unpad 
Mutakin, PhD, mengatakan, proses pendaftaran KKN 
PPM Unpad dilakukan dengan mengakses portal 
https://students.unpad.ac.id/. Pada kategori “KKN”, 
mahasiswa mengklik tanda setuju untuk opsi syarat 
dan ketentuan. Selanjutnya, mahasiswa memilih 
topik PKM yang diinginkan. Mahasiswa mendapat 
kesempatan memilih dua topik.

Dosen pembimbing kemudian menyeleksi nama-
nama mahasiswa yang sudah mendaftar berdasarkan 
topik masing-masing di portal https://staffs.unpad.
ac.id/. Jika sudah dipilih dan keluar 10 nama, maka 
secara otomatis nama-nama yang lolos akan masuk ke 
grup PPM dosen yang bersangkutan.*

KKNM UNPAD AKAN TERINTEGRASI 
PROGRAM RISET DAN PKM DOSEN
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Universitas Padjadjaran menghadapi berbagai 
tantangan tata kelola setelah ditetapkan 
sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan 

Hukum. Tantangan ini bukan hanya melingkupi 
Unpad dan 3 PTN yang baru ditetapkan sebagai 
PTN Badan Hukum, tetapi juga 7 PTN Badan Hukum 
lainnya.

“Pada masa transisi ini pasti banyak hal-hal yang 
ditemukan dan menjadi tantangan untuk bisa 
melakukan tata kelola yang lebih baik lagi,” ujar 
Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad dalam 
rapat pertemuan sekretaris Majelis Wali Amanat 
PTN Badan Hukum se-Indonesia yang digelar 
sekretariat MWA UNpad di Unpad Training Center, 
Jalan Ir. H. Djuanda No. 4, Bandung, Selasa (7/11).

Rektor mengatakan, dua tahun setelah ditetapkan 
sebagai PTN Badan Hukum, tantangan tata kelola 
yang dihadapiUnpad meliputi aspek akademik dan 
nonakademik. Setidaknya ada delapan tantangan 
besar mengemuka yang harus menjadi perhatian, 
baik dari pihak perguruan tinggi, MWA, maupun 
kementerian terkait.

Di aspek akademik, Unpad menghadapi tantangan 
di aspek implementasi otonomi akademik, yaitu 
pembukaan program studi dan nomenklatur 
program studi dan lulusan. Melalui respons yang 
dimiliki PTN Badan Hukum, pembukaan program 
studi baru sangat akuntabel.

Sementara di tingkat nonakademik, 
empat tantangan yang dihadapi 
Unpad meliputi pengelolaan sumber 
daya manusia, belum adanya standar 
laporan keuangan PTN Badan Hukum, 
mekanisme pajak PTN Badan Hukum, 
batuan pendanaan PTN Badan Hukum, 
pemisahan aset, serta pengelolaan aset.

Di hadapan para sekretaris MWA, 
Rektor menitipkan delapan tantangan 
ini untuk didiskusikan di forum MWA. 
Rektor mengatakan, MWA diharapkan 
bisa menjadi mediator atas berbagai 
tantangan yang dihadapi 11 PTN Badan 
Hukum jika harus dikomunikasikan 
dengan kementerian/lembaga terkait.

“Kalau tantangan ini bisa terfasilitasi, 
ada kinerja dan percepatan yang lebih 
baik,” kata Rektor.

Delapan tantangan ini bisa saja terjadi 
di seluruh PTN Badan Hukum. Namun, 
ada pula tantangan spesifik yang 
dihadapi di tiap-tiap universitas. Untuk 
itu, melalui rapat ini Rektor mendorong 
ada penyiapan formula yang menjadi 
acuan untuk diangkat dalam pembahasan 
pertemuan seluruh ketua MWA selanjutnya.*

DUA TAHUN BERJALAN, UNPAD HADAPI DELAPAN 
TANTANGAN BESAR TATA KELOLA PTN BADAN HUKUM

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad saat menyampaikan 
pemaparan pada rapat pertemuan 
sekretaris Majelis Wali Amanat PTN Badan 
Hukum se-Indonesia di Unpad Training 
Center, Jalan Ir. H. Djuanda No. 4, Bandung, 
Selasa (7/11). (Foto: Arief Maulana)*

Presiden Guangxi University for Nationalities 
(GXUN) Xie Shangguo melakukan pertemuan 
dengan Rektor Universitas Padjadjaran Prof. 

Tri Hanggono Achmad di Ruang Rektor Gedung 
Rektorat Unpad, Jatinangor, Senin (6/11). Kunjungan 
dilakukan dalam rangka penandatanganan 
perjanjian kerja sama untuk sejumlah program 
antara GXUN dan Unpad.

Xie yang menyertakan beberapa pimpinan GXUN 
mengungkapkan, kunjungan ke Unpad merupakan 
kunjungan balasan dari yang telah dilakukan Rektor 
Unpad ke kampusnya, April lalu. Dari kunjungan 
itu, telah disepakati berbagai program kerja sama 
dalam rangka penguatan hubungan Indonesia 
dengan Cina.

“Setelah kunjungan itu, kami sangat senang dan 
kerja sama berjalan cepat sekali. Pada Agustus lalu, 
kami sudah mengirimkan mahasiswa kami untuk 
belajar bahasa Indonesia di Unpad,” kata Xie.

Selain pertukaran mahasiswa, Xie mengharapkan 
ada kerja sama lanjutan terutama di bidang 
pertukaran tenaga pendidik dan riset bersama. Xie 
menyoroti fokus kerja sama tersebut meliputi riset 
di bidang kemaritiman, humaniora, dan hukum.

Khusus bidang pertukaran dosen, Xie 
menyampaikan bahwa sejak 2005 GXUN membuka 
program studi bahasa Indonesia. Namun, jumlah 
dosen di program studi tersebut masih minim. 
Hal ini mengakibatkan pihaknya hanya menerima 
sekitar 20 calon mahasiswa saja setiap tahunnya.

“Padahal banyak siswa yang berminat belajar 
bahasa Indonesia,” imbuh Xie.

Xie pun meminta Unpad mengirimkan dua 
dosen untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia 
di GXUN. Ia juga akan mengirimkan dua dosennya 
untuk menjadi tenaga pengajar di bidang bahasa 
Mandarin. Ia menilai, peningkatan kerja sama 
diplomatik antara Indonesia dan Cina akan 
mendorong kedua belah pihak untuk memahami 
bahasa dan budaya setempat.

Permintaan pertukaran dosen ini direspons 
positif oleh Rektor. Di saat yang sama, Unpad juga 

membutuhkan tenaga pengajar pada 
program studi Bahasa dan Budaya Tiongkok 
di Fakultas Ilmu Budaya. Program studi 
tersebut saat ini memiliki jumlah peminat 
yang cukup tinggi.

“Kami perlu menyekolahkan staf kami 
untuk bisa sekolah S-3 di bidang budaya 
dan bahasa Tiongkok. Kami juga belum 
punya tenaga pengajar native untuk bahasa 
Mandarin,” kata Rektor.

Di bidang kerja sama penelitian, Rektor 
mengatakan, aspek ini penting dilakukan 
sebagai media komunikasi antar profesor 
di kedua universitas. Jalinan komunikasi ini 
selanjutnya akan mendorong mahasiswa 
kedua universitas untuk mengambil 
program pascasarjana.

Fokus kerja sama di bidang kemaritiman, 
humaniora, dan hukum dinilai tepat. Di 
bidang hukum, Rektor mengatakan, Unpad 
telah memiliki torehan keilmuan yang baik 
di bidang hukum internasional, khususnya 
hukum laut. Kajian ini dipandang penting 
untuk menjadi topik riset bersama sebagai 
upaya menyelesaikan sengketa diplomatik 
di wilayah Laut Cina Selatan.

“Saya yakin dengan keterlibatan 
akademisi bisa menjadi mediasi untuk pemahaman 
diplomasi nantinya,” kata Rektor.

Rektor juga mendorong kerja sama penelitian 
dilakukan di sektor peningkatan pariwisata halal. 
Seiring meningkatnya jumlah wisatawan Indonesia 
ke Cina, keberadaan pariwisata halal akan menjadi 
keuntungan tersendiri.

Penandatanganan perjanjian kerja sama 
dilakukan langsung oleh Rektor dan Xie Shangguo 
di ruang Executive Lounge Gedung Rektorat Unpad, 
Jatinangor. Dalam penandatanganan tersebut, 
hadir sejumlah pimpinan universitas dan fakultas 
di lingkungan Unpad, perwakilan dosen FIB Unpad, 
serta mahasiswa GXUN yang sedang menempuh 
studi di BIPA Unpad.*

KUNJUNGI UNPAD, GUANGXI UNIVERSITY FOR NATIONALITIES SEPAKATI 
KERJA SAMA BIDANG PERTUKARAN DOSEN DAN RISET BERSAMA

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono 
Achmad menandatangani naskah perjanjian kerja 
sama dengan Presiden Guangxi University for 
Nationalities Xie Shangguo di ruang Executive 
Lounge Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Senin 
(6/11). (Foto: Arief Maulana)*
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Menteri Koordinator Kemaritiman RI Jenderal 
(Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong 
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Padjadjaran untuk menggeluti kajian hukum 
laut. Luhut menilai, sebagai negara dengan 79% 
wilayahnya berupa laut, kekuatan hukum laut di 
Indonesia masih terbatas.

Hal tersebut dikatakan Luhut saat menjadi 
pembicara dalam Studium Generale “Peran Negara 
dalam Menjaga Sumber Daya Alam yang Digunakan 
sebagai Sarana Terciptanya Kesejahteraan Umum” 
di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur No. 35, Bandung, Jumat (3/11).

Memiliki target sebagai poros maritim dunia, 
Indonesia perlu membenahi beberapa sektor. Salah 
satunya adalah pembuatan peta kemaritiman. Saat 
ini, Indonesia belum memiliki peta wilayah yang 
detail menggambarkan kondisi topografi wilayah, 
termasuk sebaran terumbu karang di perairan.

“Ini memang harus dibuat, karena kita mengalami 
ada kapal yang nabrak karang yang di Raja Ampat 
itu. Itu (pihak internasional) mereka nyalahin kita 
kenapa tidak punya peta lautnya,” papar Luhut.

Luhut mengakui penyusunan peta kemaritiman ini 
tidak mudah. Dari sektor hukum, penyusunan peta 
ini membutuhkan studi yang dalam. Peran hukum 
laut sangat kuat dalam penyusunan peta ini.

Di sisi lain, sektor kemaritiman Indonesia 
menyimpan potensi yang luar biasa, Luhut 
mengungkapkan, diperkirakan sektor kemaritiman 
menyimpan potensi bisnis sebesar 1,33 triliun 
US Dolar. Namun, baru 9% saja yang sudah 
dieksplorasi.

Khawatir potensi ini jatuh ke tangan asing, Luhut 
meminta mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam 
memanfaatkan potensi tersebut. Ia juga tidak ragu 
menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa yang ingin 
mendalami hukum laut.

“Kita cari anak-anak yang IPK-nya 
tinggi, cari program Doktornya, kita 
sekolahkan dalam bidang hukum laut,” 
kata Luhut.

Ia membenarkan, saat ini tidak banyak 
ahli hukum laut di Indonesia. Padahal 
Indonesia, khususnya Unpad, memiliki 
torehan sejarah dalam kedaulatan 
Indonesia, yaitu lahirnya konsep 
Wawasan Nusantara oleh Guru Besar FH 
Unpad Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

“Konsep poros maritim dunia memiliki 
potensi pengembangan ekonomi 
maritim. Anda bisa mainkan peran 
hukum laut di sini agar (potensi) ini 
mau kita apakan. Kalau tidak, kita akan 
dijajah orang lagi,” kata Luhut.

Acara yang digelar BEM Fakultas 
Hukum Unpad ini dibuka secara resmi 
oleh Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono 
Achmad. Dalam sambutannya, Rektor 
mengatakan penguatan hukum laut 
penting dalam mendukung kebijakan 
poros maritim dunia.

Menyikapi hal tersebut, Unpad sendiri 
telah mengeluarkan sejumlah hibah 
penelitian dan mendorong aktivitas 
riset di bidang hukum laut. Selain itu, 

Unpad juga memiliki dua pusat unggulan berupa 
pengembangan Marine Station di Pangandaran 
dan pusat unggulan Maluku Corner yang khusus 
menangani berbagai kajian di wilayah Kepulauan 
Maluku.*

LUHUT B. PANDJAITAN: INDONESIA PUNYA POTENSI 
BISNIS LAUT SEBESAR 1.33 TRILIUN US DOLLAR

Universitas Padjadjaran melakukan kerja sama 
dengan University of Erfurt, Jerman, terkait 
riset dan pengajaran bersama. Kerja sama ini 

ditandai dengan penandatanganan Memorandum of 

Understanding (MoU) secara 
desk to desk oleh Rektor 
Unpad Prof. Tri Hanggono 
Achmad yang disaksikan 
Prof. Dr. Kai Hafez dari 
University of Erfurt, beserta 
Dekan Fakultas Ilmu 
Komunikasi (Fikom) Unpad 
Dr. Dadang R. Hidayat, 
S.Sos., SH., M.Si, di Ruang 
Oemi Abdurrachman Fikom 
Unpad Jatinangor, Rabu 
(1/11).

Penandatanganan MoU 
dilakukan di sela kegiatan 
konferensi internasional 
dengan tema “Media and 
Transformation in Germany 
and Indonesia: Dynamics 
and Regressions in Global 
Perspective” yang digelar 
atas kerja sama Fikom 
Unpad dengan DAAD 
(German Academic Exchange 
Service), dan Department of 
Media and Communication 
Science, University of Erfurt. 
Konferensi digelar hingga 
Jumat (3/11) mendatang.

Dengan adanya kerja 
sama tersebut, Rektor berharap kedua belah 
pihak akan saling bertukar pandangan, khususnya 
mengenai komunikasi dan budaya di Indonesia dan 
Jerman. Menurut Rektor, perkembangan teknologi 

komunikasi saat ini sangat erat kaitannya dengan 
perkembangan budaya. Pemanfaatan komunikasi 
yang baik bukan hanya dapat mengelola budaya 
dengan baik, tetapi juga berperan besar dalam 
mengembangkan masyarakat.

“Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, kita 
bisa saling belajar satu sama lain. Itu adalah salah 
satu hal yang penting bagi kami,” kata Rektor.

Terkait kegiatan akademik, Rektor pun berharap 
akan adanya riset bersama antara Unpad dengan 
University of Erfurt yang dapat menghasilkan 
publikasi internasional. Dengan adanya kerja 
sama ini, diharapkan kapasitas akademik di kedua 
universitas akan meningkat.

“Saya yakin, kerja sama antara Unpad dengan 
University of Erfurt akan meningkatkan kapasitas 
akademik kita,” ujar Rektor.

Adapun konferensi internasional digelar untuk 
meningkatkan pemahaman antar kedua negara 
melalui dialog kultural dengan mengkaji jenis dan 
pola komunikasi publik dalam perspektif bersama. 
Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari sejumlah 
universitas di Indonesia, Jerman, dan Mesir.

Selain itu, acara juga diisi dengan presentasi 20 
akademisi muda Indonesia yang sedang menempuh 
studi doktoral (S3) terkait proyek disertasinya untuk 
mendapatkan pendapat dari para ahli. Pelaksanaan 
konferensi ini akan ditutup dengan gala dinner di 
Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gedung 
Sate), sebagai salah satu bentuk dukungan langsung 
dari pemerintah daerah.

GELAR KONFERENSI INTERNASIONAL, UNPAD KUATKAN 
KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITY OF ERFURT, JERMAN

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad saat 
menandatangani naskah Memorandum of Understanding (MoU) 
dengan Prof. Dr. Kai Hafez dari University of Erfurt, Jerman, di 
Ruang Oemi Abdurrachman Fikom Unpad Jatinangor, Rabu (1/11). 
Kerja sama Unpad/University of Erfurt ini dilakukan dalam rangka 
penguatan aspek riset dan pendidikan. (Foto: Tedi Yusup)*

Menteri Koordinator Kemaritiman RI Jenderal 
(Purn) Luhut Binsar Pandjaitan saat menjadi 
pembicara dalam Studium Generale “Peran 
Negara dalam Menjaga Sumber Daya Alam 
yang Digunakan sebagai Sarana Terciptanya 
Kesejahteraan Umum” di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, 
Bandung, Jumat (3/11). (Foto: Tedi Yusup)*



Masih banyak masyarakat Indonesia yang 
belum mengetahui kekayaan kandungan 
nutrisi dari ikan sidat. Ikan ini memiliki 

kandungan protein, lemak, dan mikronutrien yang 
sangat tinggi serta baik untuk dikonsumsi seluruh 
kalangan, mulai dari bayi hingga usia lanjut. Salah 
satu manfaat mengonsumsi ikan sidat adalah dapat 
meningkatkan status gizi, yaitu meningkatkan berat 
badan dan tinggi badan anak balita pendek (stunted).

“Masyarakat Indonesia banyak yang tidak paham 
bahwa kandungan gizi Ikan sidat sangat tinggi. 
Jauh lebih tinggi dari ikan salmon. Saat ini ikan 
sidat ini justru diambil/diekspor ke negara-negara 
lain. terutama dagingnya,” ujar dosen Fakultas 
Kedokteran Unpad Dr. Dewi Marhaeni Diah 
Herawati,drg, MSi.

Menurut Dr. Dewi, saat ini permasalahan 
malnutrisi seperti gizi buruk, wasting (berat 
badan rendah), stunted, dan obesitas di Indonesia, 
khususnya Jawa Barat masih cukup tinggi. Malnutrisi 
dapat menjadi penyebab dari penyakit tidak 
menular seperti hipertensi, diabates mellitus, 
stroke, jantung, dan gagal ginjal.

Jika tidak dilakukan upaya yang optimal, 
dikhawatirkan pada 2025 bonus demografi 
akan menjadi bencana demografi. Selain itu, 
program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah 
mencanangkan universal coverage akan bangkrut 
karena digunakan untuk membiayai penyakit 
katastropik, seperti penyakit gagal ginjal.

Sebagai akademisi di Bidang Ilmu Gizi Medik, Dr. 
Dewi melakukan penelitian tentang pemanfaatan 
ikan sidat (Anguilla) dalam mengatasi malnutrisi dan 
pencegahan penyakit infeksi.

Melalui penelitiannya, ia menciptakan berbagai 
produk seperti makanan pendamping ASI (MPASI) 
untuk bayi usia 6-12 bulan, functional food berupa 
biskuit untuk balita serta nutraceutikal berupa 
kapsul suplemen ikan sidat.  Seluruh produk 
tersebut telah dilakukan uji Randomized Control Trial 
(RCT)  yang dilakukan ke sejumlah daerah di Jawa 
Barat dan Papua. Untuk MPASI bayi usia 6-12 bulan 

ada 2 macam produk yang dihasilkan yaitu Anguilla 
MP-ASI Ubi Cilembu dan Anguilla MPASI Sagu.

Hasil RCT yang dilakukan di Kabupaten Nabire 
selama satu bulan menunjukkan bahwa bayi yang 
diberi Anguilla MPASI Sagu kejadian diarenya 
turun, sedangkan yang diberi MPASI pabrikan 
masih terjadi diare. Untuk uji RCT Anguilla Biskuit 
status gizi dilakukan selama 3 bulan di wilayah 
kecamatan Rancakalong kabupaten Sumedang. 
Adapun hasilnya adalah terjadi peningkatan berat 
badan dan tinggi badan balita yang diberi Anguilla 
dibanding yang diberi biskuit Kemenkes.

Menurut Dr. Dewi, angka penderita stunted di 
Jawa Barat termasuk tinggi dibanding provinsi lain 
di Indonesia, begitu pula kota Bandung. Salah satu 
penyebabnya adalah kekurangan asupan nutrisi 
yang baik.

“Anak yang lahir BBLR (berat badan lahir rendah), 
tidak mendapatkan ASI eksklusif, serta MPASI-nya 
tidak berkualitas, maka ketika balita akan terganggu 
pertumbuhannya dan bisa menjadi stunted. Balita 
stunted ketika remaja dapat menjadi obesitas 
dan menjadi faktor risiko terjadinya  metabolik 
sindrom,” ujarnya.

Dijelaskan Dr. Dewi, anak-anak stunted bukan 
hanya memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari 
anak-anak seusianya, tetapi juga memiliki tingkat 
intelegensi yang lebih rendah. Hal ini tentu akan 
berpengaruh pada penurunan daya saing bangsa. 

“Oleh karena itu saya akan mencoba membantu 
pemerintah. Sebagai akademisi, saya ingin 
berkontribusi,” ujar perempuan kelahiran Lombok, 
20 Februari 1961 ini.

Dalam membuat produknya, Dr. Dewi memanfaat-
kan kepala, tulang, dan hati ikan sidat untuk dibuat 
menjadi tepung. Tepung inilah yang dimanfaatkan 
untuk membuat MPASI, biskuit, dan kapsul 
suplemen. Menurutnya, kepala ikan sidat kaya akan 
kandungan protein, sementara tulang ikan sidat 
kaya akan kandungan kalsium. Dalam penelitiannya 
itu, Dr. Dewi memanfaatkan ikan sidat jenis Anguilla 
bicolor yang banyak ditemui di Jawa Barat.

Untuk beberapa produknya,  Dr. Dewi juga 
menambah bahan pangan lokal lain, yaitu ubi 
cilembu dan sagu sebagai sumber karbohidrat. Ia 
sendiri ingin menujukkan bahwa bahan pangan 
lokal sangat kaya akan gizi. Diharapkan dengan 
produknya itu reputasi pangan lokal pun akan 
meningkat.

Diungkapkan Dr. Dewi,  saat ini ia memfokuskan 
produknya pada bayi dan balita karena kelompok 
ini merupakan kelompok yang masih rentan. 
Dengan menyiapkan nutrisi baik pada bayi dan 
balita, diharapkan dapat berkontibusi pula dalam 
menyiapkan sumber daya manusia yang lebih baik.

Meski diperuntukkan untuk balita, Dr. Dewi 
mengungkapkan bahwa biskuit ikan sidat ini 
dapat juga dikonsumsi orang dewasa hingga 
lansia. Kandungan kalsium yang tinggi, dapat 
meningkatkan kekuatan tulang pada lansia.

“Dengan diberikan makanan ini diharapkan dia 
bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Selain untuk memperbaiki status gizi, pertumbuh-
an anak, dan mencegah penyakit infeksi, Dr. Dewi 
juga sedang mengembangkan functional food 
berbahan ikan sidat untuk ibu hamil anemia dan 
risiko “Kurang Energi Kronis” (KEK), serta untuk 
lansia.

Dengan tingginya kandungan nutrisi ikan sidat, 
Dr. Dewi pun menyayangkan masih minimnya 
masyarakat yang mengonsumsi ikan tersebut. 
Padahal, ikan sidat banyak ditemui di perairan 
Indonesia. Ikan sidat dari Indonesia malah lebih 
banyak dilirik negara lain, termasuk Jepang dan 
Korea.

“Sesungguhnya Indonesia itu harusnya berbahagia 
sekali dan harus berterimakasih kepada Alloh SWT. 
Kita diberi sumber daya alam yang luar biasa yang 
seharusnya dikembangkan secara optimal untuk 
keperluan bangsa kita,” ujar Dr. Dewi.*

DR. DEWI MARHAENI DIAH HERAWATI, DRG., M.SI.,

CIPTAKAN MAKANAN 
PENDAMPING ASI 
DARI IKAN SIDAT
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Unit kegiatan mahasiswa (UKM) Sadaluhung 
Padjadjaran Drum Corps (SPDC) Universitas 
Padjadjaran berhasil meraih sejumlah prestasi 

dalam ajang “Bandung Marching Band Championship 
(BMBC) VIII 2017” yang digelar di GOR Citra Arena, 
Bandung, 4-5 November lalu.

Dalam ajang tersebut, SPDC Unpad berhasil 
meraih juara umum untuk mata lomba “Colour 
Guard Contest” . Gelar juara umum ini diraih atas 
keberhasilan SPDC Unpad dalam memenangkan 
sejumlah lomba, di antaranya: peringkat 1 lomba 
General Effect, peringkat 1 lomba Ensamble Analysis, 
peringkat 2 lomba Individual Equipment Analysis, dan 
peringkat 2 lomba Individual Movement Analysis.

SPDC Unpad sendiri mengikuti tiga mata lomba, 
yakni “Colour Guard Contest” (Divisi Open), “Percussion 
Battle” (Divisi Open), dan “Brass Ensemble” (Divisi 

Open). Untuk mata lomba “Percussion Battle”, 
SPDC harus puas meraih peringkat 4 pada babak 
kualifikasi dan juara harapan 2 pada babak battle. 
Sementara di mata lomba “Brass Ensemble”, dua tim 
SPDC berada di peringkat 8 dan 11.

Ajang BBMC VIII 2017 merupakan kejuaraan 
nasional marching band yang rutin diselenggarakan 
setiap tahun. Kejuaraan ini digelar dalam rangka 
memperingati hari jadi kota Bandung, hari jadi 
provinsi Jawa Barat, dan peringatan Hari Pahlawan.

Kejuaraan ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu 
kategori Divisi Junior yang diikuti oleh peserta dari 
tingkat sekolah dasar, kategori Divisi Senior dengan 
peserta tingkat SMP-SMA, dan Divisi Marching Band 
(Open) dengan peserta tingkat perguruan tinggi dan 
umum.*

SPDC UNPAD RAIH JUARA UMUM “COLOUR GUARD CONTEST” DI 
AJANG “BANDUNG MARCHING BAND CHAMPIONSHIP VIII 2017”

UKM SPDC Universitas Padjadjaran berhasil 
menjadi juara umum di ajang “Bandung Marching 
Band Championship (BMBC) VIII 2017” untuk mata 
lomba “Colour Guard Contest”, di GOR Citra Arena, 
Bandung, 4-5 November lalu.*

Mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Padjadjaran meraih Juara II 
Lomba Debat Nasional pada ajang “Pekan 

Prestasi Mahasiswa Bidikmisi” (Prediksi) yang 
diadakan Kulawargi Mahasiswa Bidikmisi (Kabim) 
Unpad, 29-30 Oktober 2017 lalu. Mereka adalah 
Anas Anwar Nasirin, Gilang Ramadhan, dan Aziz 
Fauzi, mahasiswa Ilmu Sejarah angkatan 2015.

Kompetisi tersebut diikuti oleh sejumlah 
mahasiswa Bidikmisi aktif dari seluruh perguruan 
tinggi di Indonesia. Sebelum mengikuti lomba 
debat, para peserta terlebih dahulu diseleksi 
esai bertema “Optimalisasi Budaya Lokal Sebagai 
Perwujudan Cinta Tanah Air Menuju Indonesia 
Emas 2045”. Delapan esai terbaik kemudian terpilih 
sebagai peserta lomba debat.

“Alhamdulillah, usaha membuahkan hasil baik, 
setelah bertanding melawan beberapa peserta dari 

berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Tim juri 
menyatakan tim kami masuk final hingga akhirnya 
mendapatkan juara II setelah bertanding di final 
melawan Universitas Udayana,” ungkap Anas dalam 
rilis yang diterima Humas Unpad.

Selain  di kompetisi tersebut, Anas juga meraih 
prestasi di Lomba Kisah Inspiratif Nasional yang 
dilaksanakan oleh Forum Mahasiswa Bidikmisi 
Universitas Mataram pada 1 Juli – 30 September 
2017 dengan tema “Apresiasi Karya Anak Bangsa 
Melalui Goresan Pena”. Dalam kompetisi ini, Anas 
meraih juara III dengan kisah inspiratif berjudul 
“Manisnya Hidup Terasa Setelah Lelah Berjuang”.

“Keikutsertaan saya dalam berbagai perlombaan 
baik tingkat lokal maupun nasional sebagai ajang 
pembuktian kepada diri bahwa potensi harus dilatih 
hingga membuahkan hasil maksimal dan manfaat,” 
ujar Anas.*

MAHASISWA ILMU SEJARAH UNPAD RAIH 
PRESTASI DI DUA KOMPETISI NASIONAL

Tiga mahasiswa Ilmu Sejarah Unpad 
berhasil meraih prestasi di ajang 
“Pekan Prestasi Bidikmisi” (Prediksi), 
29 – 30 Oktober lalu.*
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
periode 2009 – 2014 Prof. Dr. KH. Muhammad 
Nuh, DEA, mengapresiasi upaya Universitas 

Padjadjaran dalam menyediakan ruang bagi 
mahasiswa kurang mampu secara finansial namun 
mampu secara akademik untuk berkesempatan 
menempuh studi.

“Unpad merupakan kampus yang mulia, yang 
membeberkan karpet merah bagi kelompok yang 

tidak mampu untuk masuk ke universitasnya,” ujar 
Prof. Nuh.

Hal tersebut dikatakan Prof. Nuh saat 
menyampaikan materi di hadapan mahasiswa 
Bidikmisi dalam acara seminar nasional “Pekan 
Prestasi Bidikmisi” (Prediksi) yang diselenggarakan 
Keluarga Mahasiswa Bidikmisi (Kabim) Unpad di 
Auditorium Pascasarjana Fakultas Ilmu Komunikasi 
Unpad, Jatinangor, Rabu (1/11).

Penggagas program Bidikmisi ini mengatakan, 
meski berasal dari kalangan tidak mampu, 
penerima Bidikmisi merupakan kelompok 
yang beruntung. Pasalnya, melihat data angka 
partisipasi kasar (APK) Indonesia, kelompok yang 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi berada di 
kisaran 31% saja dari 100% yang lulus SMA.

“Anda termasuk yang beruntung masuk di 31% 
itu, manfaatkanlah kesempatan ini,” kata Prof. Nuh.

Menjawab tantangan zaman, mahasiswa 
diharapkan memperoleh pendidikan yang sesuai. 
Prof. Nuh mengatakan, jika pendidikan tidak 
mengikuti perkembangan zaman, dikhawatirkan 
akan menghasilkan lulusan yang “kedaluwarsa”.

Lebih lanjut tokoh yang kerap dijuluki “Bapak 
Bidikmisi” ini mengatakan, setiap generasi memiliki 
tugas kesejarahan sesuai zamannya. Untuk itu, 
setiap generasi diharapkan mampu mengukir 
lembaran sejarah dengan sederet prestasi.

Ia pun mendorong mahasiswa untuk dapat belajar 
apa saja. Pendidikan diibaratkan sebagai paspor 
menuju masa depan. Dengan mempersiapkan sedini 
mungkin, mahasiswa diharapkan dapat menjadi 
pemimpin terbaik di masa depan.

“Tidak apa-apa saat ini kalian masih berstatus 
mahasiswa, tetapi di masa depan kalian adalah 
leader. Jangan sampai jadi pemimpin dulu baru 
belajar,” ujarnya.

Terkait komitmen Unpad dalam mendukung 
program Bidikmisi, Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono 
Achmad dalam sambutannya menekankan 
bahwa Unpad tetap berkomitmen tidak boleh ada 
mahasiswanya yang drop out karena tidak ada 
biaya.

“Mereka yang secara akademik berkemampuan, 
harus dapat menuntaskan kuliahnya di Unpad,” 
tegasnya.*

HADIR KE UNPAD, PROF. MUHAMMAD NUH BERI 
MOTIVASI KEPADA MAHASISWA BIDIKMISI

Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan 
RI periode 2009 – 
2014 Prof. Dr. KH. 
Muhammad Nuh, DEA, 
saat menyampaikan 
materi di hadapan 
mahasiswa Bidikmisi 
dalam acara seminar 
nasional “Pekan 
Prestasi Bidikmisi” 
(Prediksi) yang 
diselenggarakan 
Keluarga Mahasiswa 
Bidikmisi (Kabim) 
Unpad di Auditorium 
Pascasarjana Fakultas 
Ilmu Komunikasi 
Unpad, Jatinangor, 
Rabu (1/11). 
(Foto: Tedi Yusup)*

Universitas Padjadjaran meraih penghargaan 
International Council for Small Business (ICSB) 
Indonesia Presidential Award 2017 untuk 

kategori researcher & academician. 
Penghargaan diberikan dalam gelaran 
acara “Gebyar UKM Indonesia 2017” di 
Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) 
Bandung, Kamis (9/11).

Penghargaan tersebut diberikan kepada 
Ketua Pusat Inkubator Bisnis Unpad Dr. 
H. Asep Mulyana, M.CE., oleh Kepala 
Dinas Koperasi dan UKM provinsi Jawa 
Barat Dr. H. Dudi Sudrajat Abdurachim, 
M.T. Penghargaan diberikan atas dedikasi 
dan komitmen Unpad dalam mendukung 
kemajuan usaha kecil dan menengah di 
Jawa Barat.

“Kita sudah dianggap (ICSB) bagus untuk membina 
UMKM di kota Bandung,” terang Dr. Asep saat 
diwawancarai Humas Unpad.

Dr. Asep mengatakan, saat ini beberapa fakultas 
banyak yang mendukung pengembangan UMKM 
di masyarakat. “Kita banyak melakukan penelitian, 
pelatihan, dan membantu pemprov Jawa Barat dan 
pemkot Bandung melatih wirausaha baru,” jelasnya.

Dengan berbagai fasilitas dan unit inkubasi bisnis 
yang ada di Unpad, terhimpun berbagai kelompok 
UMKM. Kelompok ini terdiri dari sivitas akademika 
maupun masyarakat umum. Para pelaku UMKM 
menilai, dengan program pendampingan yang 
dilakukan, mereka merasa terfasilitasi dan dibina 
dengan baik oleh Unpad.

Untuk itu, ISCB selaku organisasi nonprofit 
internasional yang bergerak dalam pengembangan 
sektor bisnis kecil, memandang Unpad sebagai 
institusi pendidikan yang berkomitmen dalam 
mengembangkan UMKM.

Penghargaan ini merupakan kali kedua yang diraih 
Unpad. Dr. Asep sendiri berharap Unpad dapat terus 
berkomitmen dalam pengembangan sektor UMKM. 
Ke depan diharapkan berbagai riset seputar UMKM 
dapat menjadi publikasi internasional.*

UNPAD TERIMA PENGHARGAAN “INTERNATIONAL COUNCIL FOR SMALL 
BUSINESS (ICSB) INDONESIA PRESIDENTIAL AWARD 2017”

Ketua Pusat Inkubasi Bisnis 
Unpad Dr. H. Asep Mulyana, 
M.CE., menerima piagam 
penghargaan dari Kepala 
Dinas Koperasi dan UKM 
provinsi Jawa Barat Dr. H. 
Dudi Sudrajat Abdurachim, 
M.T., atas penghargaan 
“International Council 
for Small Business (ICSB) 
Indonesia Presidential Award 
2017” yang diraih Unpad. 
Penghargaan yang diterima 
Unpad pada kategori 
researcher & academician 
ini diberikan dalam gelaran 
acara “Gebyar UKM 
Indonesia 2017” di Gedung 
Radio Republik Indonesia 
(RRI) Bandung, Kamis (9/11). 
(Foto: Tedi Yusup)*
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JAJAKI SEJUMLAH KERJA SAMA, UNIVERSITI SULTAN 
ZAINAL ABIDIN MALAYSIA KUNJUNGI UNPAD

Kolaborasi akademik kembali dijalin 
oleh Universitas Padjadjaran. Kali ini, 
Unpad sepakat menjalin kerja sama 

dengan Universiti Sultan Zainal Abidin 
(UniSZA) Malaysia di bidang penelitian.

Hal tersebut diungkapkan Pejabat 
Timbalan Naib Concelor bidang 
Penyelidikan dan Inovasi UniSZA Prof. Dr. 
Ir. Badlishah bin Ahmad saat melakukan 
kunjungan ke kampus FMIPA Unpad, 
Jatinangor, Senin (13/11). Kunjungan 
dilakukan dalam rangka penjajakan kerja 
sama antara UniSZA dan Unpad.

Kunjungan tersebut diterima secara 
resmi oleh Dekan FMIPA Unpad Prof. 
Dr. Sudradjat, M.S., bersama Dekan 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Dr. Ir. Iskandar, M.Si., dan segenap 
tenaga pengajar di FMIPA, FPIK, Sekolah 
Pascasarjana, dan FTIP Unpad. Sementara 
dari pihak UniSZA hadir perwakilan 
pejabat universitas.

Prof. Badlishah mengatakan, rencana kerja sama 
yang akan dilakukan UniSZA dengan Unpad harus 
menghasilkan luaran yang baik. Selain itu, kerja 
sama yang akan diawali dengan penandatanganan 
Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini 
dapat terus berlanjut.

Selain melakukan kunjungan ke Unpad, agenda 
lain yang dilakukan Prof. Badlishah di Indonesia 
adalah mengambil sampel penelitian di wilayah 
Jawa Barat. Pihaknya berencana mengambil sampel 

penelitian di wilayah Waduk Jatigede, Sumedang, 
dengan dibantu oleh para peneliti dari Unpad.

Dari pihak Unpad, Prof. Sudradjat mengapresiasi 
rencana kerja sama yang diajukan UniSZA. Ia 
menjelaskan, kerja sama dengan UniSZA telah 
dirintis melalui penyelenggaraan seminar ilmiah 
bersama. Melalui seminar tersebut, telah dihasilkan 
beragam makalah yang siap dipublikasi.

“Seluruh makalah ini di-review oleh tim dari 
UniSZA dan Unpad yang disesuaikan dengan 
kompetensi. Kami juga menyasar hasil makalah ini 

akan diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah,” kata Prof. 
Sudradjat.

Prof. Sudradjat juga mendorong kerja sama 
dengan UniSZA ini juga melibatkan aspek lainnya, 
seperti promotor bersama, pertukaran mahasiswa, 
pertukaran kesempatan studi lanjut, hingga 
pertukaran tenaga pendidik.

“Kegiatan ini sejalan dengan apa yang sedang 
dijalankan Unpad. Kita harapkan dalam MoU ini 
tidak hanya pasif, tetapi aktif,” ujar Prof. Sudradjat.*

Sejumlah pimpinan Universiti 
Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 
Malaysia melakukan kunjungan 
ke Universitas Padjadjaran. 
Kunjungan diterima secara 
resmi oleh Dekan FMIPA 
Unpad Prof. Dr. Sudradjat, 
M.S., beserta Dekan FPIK 
Unpad Dr. Ir. Iskandar, M.Si., 
dan sejumlah dosen FMIPA, 
FTIP, dan Sekolah Pascasarjana 
Unpad di Rapat rapat Dekanat 
FMIPA Unpad, Jatinangor, Senin 
(13/11). (Foto: Tedi Yusup)*

Universitas Negeri Malang melakukan kunjugan 
ke Universitas Padjadjaran. Kunjungan 
dilakukan dalam rangka studi banding 

tentang manajemen pengelolaan pembelajaran dan 
penelitian di Universitas Padjadjaran. Kunjungan 
diterima oleh Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono 

Achmad beserta jajaran 
pimpinan di ruang 
Executive Lounge Unpad, 
Gedung 2 Lantai 2, 
Jln. Dipati Ukur No. 35 
Bandung, Rabu (15/11).

“Kami kesini memang 
perlu belajar banyak 
hal tentang Tridarma 
Perguruan Tinggi di 
Unpad,” kata Rektor 
Universitas Negeri 
Malang, Prof. Dr. AH. 
Rofi’uddin, M.Pd.

Selain Rektor, turut 
hadir dari Universitas 
Negeri Malang para 
Wakil Rektor, para 
Dekan, Direktur 
Pascasarjana, para Ketua 
Lembaga, dan para 
Kepala Biro.

Dalam kesempatan 
tersebut, Rektor 
Unpad memaparkan 
sejumlah kegiatan yang 
dilakukan Unpad terkait 
pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada 
masyarakat. Rektor juga 

menyampaikan sejumlah pusat unggulan yang turut 
memfasilitasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 
di Unpad.

Diungkapkan Rektor, kunci penting kegiatan 
yang dilakukan Unpad adalah penguatan program. 

Diantaranya, adalah dalam hal penguatan riset 
dan pendidikan transformatif. “Dari sisi program, 
sejak menjadi PTN BH, memang kami harus 
bertransformasi sungguh-sungguh,” ujar Rektor.

Secara khusus, disampaikan juga mengenai 
pengelolaan program IDB dan portal kandaga.
unpad.ac.id, atau sistem pencarian bertajuk one 
search yang menyimpan berbagai produk akademik 
dari sivitas akademika Unpad.

Saat ini Unpad juga memiliki fokus dalam 
meningkatkan daya saing bangsa yang diperkuat 
melalui berbagai inovasi dengan didorong riset dan 
kemampuan SDM. Inovasi yang dihasilkan Unpad 
diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Riset ini menjadi motor penting. Karena dengan 
riset, dapat mendorong inovasi dan daya saing,” ujar 
Rektor.

Dari Unpad, turut hadir dalam kesempatan 
tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
KemahasiswaanDr. Arry Bainus, M.A., Wakil Rektor 
Bidang Keuangan dan Sumber Daya:

Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, dr., SpM(K), 
M.Kes., PhD, Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, 
Perencanaan, dan Sistem Informasi Dr. Sigid Suseno, 
SH., M.Hum, Direktur Riset, Pengabdian pada 
Masyakarat dan Inovasi Rizky Abdulah, S.Si., Apt., 
PhD., Direktur Kerja Sama dan Korporasi Akademik

Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A(K), M.Kes., 
Direktur Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan 
Dr. Teuku Yan Waliana Muda Iskandarsyah, S.T., 
M.T., dan Direktur Tata Kelola dan Komunikasi 
Publik Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., PhD.*

PELAJARI PEMBELAJARAN DAN PENELITIAN, PIMPINAN 
UNIVERSITAS NEGERI MALANG KUNJUNGI UNPAD

Rektor dan sejumlah pimpinan Universitas Padjadjaran 
memaparkan sejumlah program unggulan kepada 
pimpinan Universitas Negeri Malang di ruang Executive 
Lounge Unpad, Gedung 2 Lantai 2, Jln. Dipati Ukur No. 
35 Bandung, Rabu (15/11). (Foto: Tedi Yusup)*
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AG E N D A

B U K U 
C I V I TA S

G A L E R I

Rektor Universitas Padjadjaran melantik 3.325 lulusan 
dalam Prosesi Wisuda Gelombang I Unpad Tahun Akademik 
2017/2018 yang digelar di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Selasa (7/11) hingga 
Kamis (9/11).

Para mahasiswa Teknik Elektro FMIPA Unpad melakukan 
pelatihan dan pemasangan panel surya di Kampung 
Cigentong, Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, 
Sumedang, 4-5 November lalu. Pemasangan yang merupakan 
implementasi Program Hibah Bina Desa Kemenristekdikti 
dilakukan karena wilayah ini belum teraliri listrik.*

Prof. Dr. Dwi Prasetyo, dr., Sp.A(K)., M. Kes saat 
membacakan orasi ilmiah berkenaan dengan Penerimaan 
Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kesehatan Anak 
pada Fakultas Kedokteran, di Grha Hardjadinata, kampus 
Unpad Jln. Dipati Ukur No.35 Bandung, Jumat (10/11).

Prof. Rovina, dr.,SpPD, Ph.D. saat membacakan orasi 
ilmiah berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar 
dalam Bidang Ilmu Farmakologi dan Terapi pada Fakultas 
Kedokteran di Grha Hardjadinata, kampus Unpad Jln. Dipati 
Ukur No.35 Bandung, Jumat (10/11). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran 
menggelar kegiatan bersepeda santai bertajuk “FEB-DIA-
Unpad Family Funbike 2017”, Sabtu (11/11). 

Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia 
menggelar pertandingan olah raga persahabatan yang 
dilaksanakan di kampus Jatinangor, Jumat (10/11) dan Sabtu 
(11/11) lalu. Kegiatan yang diikuti oleh tenaga pendidik dan 
kependidikan Unpad/UI ini mempertandingkan cabang olah 
raga bulu tangkis, tenis meja, dan sepak bola.




