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Unpad Gelar Pemilihan Rektor Periode 2019-2024
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Universitas Padjadjaran menyelenggarakan 
pemilihan rektor periode 2019-2024.  

Pemilhan rektor kali ini pertama digelar sejak 
Unpad ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum (PTN BH).

“Kali ini pemilihan Rektor itu yang kedua belas 
kalau dilihat dari sejarah Unpad, sejak berdiri 
sampai sekarang. Namun begitu masuk ke era 
PTN BH maka ini menjadi momentum yang 
pertama kali,” kata Sekretaris Eksekutif Majelis 
Wali Amanat Unpad Prof. Dr. Erri N. Megantara 
saat jumpa pers di Executive Lounge Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Rabu (25/7).

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, 
saat ini pemilihan rektor dilakukan oleh MWA. 
Pendaftaran calon rektor pun dilakukan secara 
terbuka. Dengan demikian, masyarakat dari luar 
Unpad memiliki kesempatan untuk mendaftar 
sebagai calon Rektor. Namun, ada sejumlah 
persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh 
calon pelamar.

Prof. Erri mengatakan, pendaftaran terbuka 
ini memungkinkan memunculkan calon dari 
berbagai wilayah di Indonesia. Meski demikian, 
calon rektor diharapkan memiliki kepedulian 
terhadap budaya Sunda dan kemajuan Jawa 
Barat. Masyarakat umum juga diharapkan dapat 
memberikan masukan terkait kualitas calon 
pelamar untuk kemajuan Unpad selanjutnya.

Prof. Eri menjelaskan bahwa Sesuai statuta  
Unpad, pemilihan rektor mengedepankan 
musyawarah. Apabila musyawarah tidak  
tercapai, akan dilakukan pemungutan suara.

Dalam pelaksanaannya, MWA telah  
membentuk Panitia Pemilihan Rektor (PPR) 
yang akan melaksanakan teknis pemilihan, 
mulai dari memfasilitasi sosialisasi hingga 
pelaksanaan sidang pleno. Anggota panitia 
berjumlah 11 orang, meliputi perwakilan Majelis 

Wali Amanat, Senat Akademik, dosen, mahasiswa, 
alumni, dan tenaga kependidikan.

“Jadi sifat panitia ini adalah yang melaksanakan, 
tidak memberikan atau mengeluarkan suatu  
kebijakan-kebijakan,” kata Prof. Eri.

Sementara itu Ketua PPR Prof. Dr. Hj. Diana  
Harding, M.Si. mengungkapkan bahwa Penjaringan 
bakal calon dan seleksi administratif dilakukan 
pada 6 sampai 27 Agustus 2018. Tahapan  
berikutnya yaitu pemeriksaan kesehatan pada 31 
Agustus sampai 6 September 2018, dan uji  
kompetensi pada 3 hingga 17 September 2018. 
Penetapan dan pengumuman calon rektor akan 
dilakukan pada 17 September 2018.

Selanjutnya, pemilihan dan penetapan rektor akan  
berlangsung pada 18 September hingga 11 Oktober 2018, 
dan pelantikan Rektor Unpad akan dilaksanakan pada 2 
April 2019.

Adapun persyaratan umum calon rektor diantaranya  
memiliki gelar akademik Doktor (S3) dan memiliki jabatan 
akademik paling rendah lektor kepala yang berasal dari 
perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan 
tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian yang  
membidangi pendidikan tinggi.

Calon rektor pun diharapkan mempunyai visi, wawasan,  
dan minat terhadap pengembangan Unpad. Informasi lebih 
lengkap mengenai persyaratan Calon Rektor Unpad dapat 
dilihat di http://pilrek.unpad.ac.id/. (art, am)*

Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Erri N. Megantara (kedua dari 
kanan) saat menjelaskan mengenai proses pemilihan Rektor Unpad periode 2019-2024 dalam jumpa 
pers yang digelar di ruang Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rabu (25/7). 
Dalam jumpa pers tersebut hadir pembicara ketua Panitia Pemilihan Rektor Prof. Dr. Hj. Diana Harding, 
M.Si., dan Wakil Ketua panitia Prof. Yanyan M. Yani. (Foto: Tedi Yusup)*
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Tujuh Guru Besar Unpad Masuki Purnabakti, Pemikirannya 
Tetap Dibutuhkan
Sebanyak tujuh guru besar Universitas  

Padjadjaran yang tahun ini memasuki masa 
purnabakti menyampaikan kuliah kehormatan 
pada acara “Kuliiah Kehormatan Profesor 
Purnabakti” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Sabtu (4/8).

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Profesor 
Unpad Prof. Dr. Sutyastie Soemitro Remi, S.E., 
M.S.,mengungkapkan bahwa acara tersebut 
digelar untuk mengapresiasi para profesor yang 
kini memasuki masa purnabakti.

“Mengakhiri masa bakti, dan memasuki  masa 
purnabakti bagi setiap insan merupakan 
momen yang sangat bersejarah. Oleh karena 
itu Dewan Profesor Unpad melaksanakan hari 
khusus apresiasi bagi para profesor yang  
memasuki masa purnabakti, yang dilakukan  
secara bersamaan, dan para guru besar  
purnabakti melaksanakan orasi yang kami  
sebut kuliah kehormatan,” tutur Prof. Sutyastie.

Kuliah kehormatan yang disampaikan para guru 
besar tersebut merupakan sejumlah pemikiran 
dan  kegiatan yang sudah dilaksanakan semasa 
bertugas, serta cita-cita yang perlu dilanjutkan 
oleh para juniornya. Materi kuliah kehormatan 
ini juga telah dihimpun dalam sebuah buku 
sehingga dapat disebarluaskan.

Sementara itu, Rektor Unpad Prof Tri Hanggono 
Achmad mengatakan bahwa ketika sudah  
menjadi profesor di Unpad, maka sepanjang 
hayat akan menjadi anggota Dewan Profesor. 

Dengan demikian, pandangan pemikiran, dan 
gagasannya diharapkan akan selalu dapat  
tersampaikan.

Kedepannya, Unpad akan terus berupaya  
untuk memfasilitasi berbagai aktivitas dari para 
profesor purnabakti dalam kerangka yang lebih 
produktif.

“Sebagai PTN BH, kita pun harus terus 
mengembangkan fasilitasi-fasilitasi beyond dari 
masa aktifnya,” ujar Rektor.

Para Guru Besar Purnabakti tersebut adalah 
Prof. Dr. Hj. Yuyun Yuwariah, Ir., AS., M.S. dari 
Fakultas Pertanian yang menyampaikan  
kuliah kehormatan berjudul “Model  
Pengembangan Sistem Pertanian  
Berkelanjutan dalam Pengembangan  
Pendidikan Tinggi Masa Depan”, Prof. Dr. Firman 
F. Wirakusumah, dr., SpOG (K) dari Fakultas 
Kedokteran dengan kuliah kehormatan “Etika 
Penelitian Kesehatan di Indonesia”, dan  
Prof. Dr. Husein Hernadi Bahti, M.S. dari  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam yang menyampaikan materi “Beberapa 
Catatan Pengalamanku dalam Melaksanakan 
Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas  
Padjadjaran”.

Selanjutnya, Prof. dr. Herman Susanto, Sp.OG., 
K-Onk dari Fakultas Kedokteran menyampaikan 
kuliah kehormatan berjudul “Kanker Seviks,  
Tumor Ganas yang Dapat Dicegah: Tinjauan 
Atas Tata Tulis Makalah Ilmiah”,  

Prof. Dr. Ir. Maman Paturochman, M.S. dari Fakultas Peternakan den-
gan materi berjudul “Manajemen Pemasaran Aneka Jenis Ternak dan 
Produk Peternakan di Indonesia”.

Prof. Dr. Ir. Hj. Nurpilihan Bafdal, M.Sc. dari Fakultas Teknologi Industri 
Pertanian menyampaikan kuliah kehormatan “Teknologi Inovasi  
Pemanenan Air Sebagai Upaya Sumber Air Irigasi Menghadapi  
Perubahan Iklim Global”, dan Prof. Dr. Rully M.A. Roesli, dr., SpPD-KGH 
dari Fakultas Kedokteran dengan kuliah kehormatan berjudul “1+2=3”. 
(art)*

UNIVERSITAS

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad memberikan  
cenderamata kepada Prof. Dr. Firman F. Wirakusumah, dr., SpOG (K), salah satu 
dari tujuh guru besar Unpad yang memasuki masa purnabakti dalam acara “Kuliiah 
Kehormatan Profesor Purnabakti” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur No. 35 Bandung, Sabtu (4/8). (Foto: Tedi Yusup)*



4Gentra Edisi Agustus 2018 Universitas Padjadjaran

Rektor Unpad Kukuhkan Lima Guru Besar Baru

Lima guru besar Universitas Padjadjaran  
membacakan orasi ilmiah dalam rangka  

pengukuhan guru besar di Grha Sanusi  
Hardjadinata, Jumat (3/8) dan Sabtu (4/8).

Pada hari pertama, orasi ilmiah dibacakan  
Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, M.Hum., dari 
Fakultas Ilmu Budaya, serta Prof. Dr. Ani Melani 
Maskoen, drg., M.Kes., dan Prof. Dr. Inne Suherna 
Sasmita, drg., SpP(K) dari Fakultas Kedokteran 
Gigi.

Di hari kedua, orasi ilmiah dibacakan  
Prof. Dr. Achmad Hussein S. Kartamihardja, dr., 
Sp.KN., M.H.Kes dan Prof. Dr. Oki Suwarsa, dr., 
Sp.KK(K)., M.Kes dari Fakultas Kedokteran.

Dalam orasi ilmiah berjudul “Disrupsi Sejarah”, 
Prof. Reiza memaparkan bahwa disrupsi sejarah 
sangat diperlukan oleh ilmu sejarah dan para 
sejarawan. Dengan disrupsi sejarah, setidaknya 
akan memberi beberapa manfaat kepada ilmu 
sejarah dan sejarawan.

Diungkapkan guru besar dalam bidang Ilmu 
Sejarah ini, manfaat besar pertama disrupsi 
sejarah adalah tumbuhnya kemampuan ilmu 
sejarah untuk membaca dan mengantisipasi 
perkembangan zaman. 

“Dengan disrupsi, ilmu sejarah akan senantiasa 
mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan 
zamannya. Ilmu sejarah meskipun berbicara 
tentang masa lalu akan tetapi ia menjadi ilmu 
yang tidak kehilangan masa kini dan masa  
depan,” jelas Prof. Reiza.

Manfaat besar kedua, memberikan ruang 
bagi para sejarawan untuk selalu berupaya 
mengembangkan kompetensi dan kemampuan 
dirinya di tengah perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang bergerak sangat 
dinamis.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Ani  
membacakan orasi berjudul “Peran Ilmu  
Genetika Molekuler dalam Patogenesis Bibir 
Sumbing”. Dalam orasinya, ia mengungkapkan 
bahwa pendekatan ilmu genetika molekuler 
diharapkan menjadi pemacu dimulainya  
pencarian pemecahan etiologi celah bibir dan 
langit-langit, sehingga dapat dicari jalan untuk 
mengurangi dilahirkannya penderita dengan 
celah bibir dan langit-langit.

“Pemecahan klinis yang diharapkan nantinya 
dari penelitian ini adalah dapat dikembangkan 
suatu penelitian untuk mencegah terjadinya 
kelainan ini sedini mungkin,” ujar Prof. Ani yang 
dikukuhkan dalam Bidang Oral Biologi.

Prof.  Ani pun menyarankan bagi yang  
mempunyai anggota keluarga dengan kelainan 
celah bibir dan langit-langit untuk menghindari 
keterpaparan dengan faktor lingkungan yang 
diduga sebagai penyebab kelainan tersebut, 
seperti pestisida, penggunaan obat-obatan 
kortikosteroid, merokok, dan faktor lainnya.

Sementara itu, Prof. Inne membacakan orasi 
ilmiah berjudul “Prognosis Kanker  
Rhabdomyosarcoma Oral Menggunakan P27kip1 

UNIVERSITAS

Dan Koaktivatornya Sebagai Prediktor  
Kelangsungan Hidup Pasien Anak”.

Guru besar dalam Bidang Ilmu Kedokteran Gigi 
Anak ini menjelaskan bahwa Imuno ekspresi 
p27Kip1 dan koaktivator p45Skp2 dan p38Jab1 dapat 
digunakan sebagai prediktor pada  
rhabdomyolysis (RMS) mulut pada anak  
berdasarkan stadium sehingga perkembangan 
kanker dapat dicegah lebih dini.

“Rendahnya imuno ekspresi p27Kip1 serta  
tingginya imuno ekspresi koaktivator p45Skp2 
dan p38Jab1 pada RMS mulut anak dapat 
menyebabkan perubahan regulasi siklus sel, 
peningkatan progresifitas dan agresifitas sel 
kanker,” ungkap Prof. Inne.

Guru besar Ilmu Kedokteran Nuklir Unpad,  
Prof. Achmad Hussein membacakan orasi  
ilmiah berjudul “Peranan Theranostics  
Kedokteran Nuklir Dalam Paradigma  
Personalized Medicine dan Terapi Bertarget”.

Dalam orasinya ia memaparkan bahwa  
terminologi theranostics terbentuk dari dua 
pilar utama di bidang kedokteran, yaitu terapi 
dan diagnostik. Hal menarik dari konsep  
theranostics adalah pendekatan dalam  
pemilihan terapi yang menjanjikan berdasarkan 
pada citra molekuler yang spesifik dari suatu 
penyakit; kemampuan yang lebih besar dalam 
memprediksi efek samping yang berat; dan 
merupakan cara baru untuk melakukan  
pemantauan respon terapi secara objektif.
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Lebih lanjut Prof. Achmad Hussein mengatakan 
bahwa theranostics nanopartikel memiliki  
potensi untuk merubah pola pengelolaan  
penyakit. Nanopartikel yang ideal untuk  
theranostics harus dapat terakumulasi dengan 
cepat dan selektif dalam target yang  
diinginkan, memberikan informasi karakteristik 
biokimia dan morfologi penyakit; efisien dalam 
memberikan efek obat yang sesuai tanpa  
merusak organ sehat; bersihan dari tubuh dapat 
berlangsung dalam beberapa jam atau terurai 
menjadi produk sampingan yang tidak beracun, 
dan aman bagi manusia.

Sementara itu, dalam orasi ilmiah berjudul  
“Erupsi Obat Alergi: Perspektif Sains, Kesehatan, 
dan Masyarakat”,  Prof. Oki mengatakan  
bahwa insidensi erupsi obat alergi cukup tinggi 
di Indonesia. Erupsi obat alergi dapat  
bermanifestasi bermacam gambaran klinis dari 
mulai ruam makulo-papular, urtikaria/ 
angioedema, AGEP, eritroderma, DRESS, sampai 
yang berat seperti SJS/TEN.

“Keadaan tersebut dapat mengganggu  
kualitas hidup pasien, bahkan berakhir dengan 
kematian,” kata Guru Besar dalam Bidang Ilmu 

Kesehatan Kulit dan Kelamin ini.

Pemeriksaan penunjang berupa skin test, patch 
test sampai tes provokasi oral dapat membantu 
untuk mencari etiologi. Penghentian sesegera 
mungkin obat yang diduga menjadi penyebab, 
tatalaksana yang komprehensif, dan edukasi 
yang baik terhadap dokter dan masyarakat 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup 
dan mencegah kematian. (art)*

Kiri ke kanan: Prof. Dr. Inne Suherna Sasmita, drg., SpP(K), Prof. Dr. Ani Melani 
Maskoen, drg., M.Kes., dan Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra, M.Hum., usai dikukuhkan 
menjadi guru besar oleh Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Tri Hanggono  
Achmad, dalam upacara pengukuhan dan orasi ilmiah jabatan guru besar di 
lingkungan Unpad yang digelar di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur No. 35, Bandung, Jumat (3/8). (Foto: Tedi Yusup)*

Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Tri Hanggono Achmad,  mengukuhkan  
Prof. Dr. Achmad Hussein S. Kartamihardja, dr., Sp.KN., M.H.Kes dan Prof. Dr. Oki 
Suwarsa, dr., Sp.KK(K)., M.Kes., sebagai guru besar baru di lingkungan Unpad 
dalam upacara pengukuhan dan orasi ilmiah jabatan guru besar yang digelar di 
Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Sabtu (4/8). 
(Foto: Tedi Yusup)*



6Gentra Edisi Agustus 2018 Universitas Padjadjaran

FKG Unpad Inisiasi Kajian Kualitas Pendidikan Kedokteran Gigi 
di Indonesia
Menghadapi revolusi industri 4.0, metode 

dan teknologi pembelajaran seharusnya 
adaptif terhadap perkembangan zaman. Para 
lulusan pun diharapkan memiliki daya saing di 
tingkat global.

Untuk meningkatkan kualitas metode  
pembelajaran dan kompetensi lulusan  
kedokteran gigi di Indonesia di era revolusi 
industri 4.0, Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)
Universitas Padjadjaran menggelar “1st National 
Dental Education Meeting (Nadem)” di Unpad 
Training Center, Jalan Ir. H. Djuanda No. 4  
Bandung, Senin (23/7).

“Institusi pendidikan dokter gigi saat ini  
dihadapkan pada berbagai tantangan dan  
perubahan seiring dengan perkembangan  
informasi dan teknologi. Maka dunia  
pendidikan tinggi diharapkan dapat  
menyediakan transformasi kurikulum yang 
adaptif terhadap tumbuhnya generasi milenial 
dan tantangan disrupsi.  Metode dan teknologi 
pembelajaran perlu dirancang sedemikian rupa 
agar adaptif terkait kultur milenial,” kata Dekan 
FKG Unpad Dr. Nina Djustiana, drg., M.Kes.

Lebih lanjut Dr. Nina mengatakan bahwa untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi  
pengelolaan program studi, pengelolaan  
diharapkan dapat melakukan perbaikan  
berbasis fakta dan data. Perbaikan metode 
pembelajaran pun dapat dilakukan berdasarkan 
hasil kajian di program studi.

Dalam pertemuan tersebut, disajikan berbagai 
hasi studi terkait metode pembelajaran dari 
sejumlah peneliti atau pemerhati pendidikan 
kedokteran gigi di Indonesia. Diharapkan, hasil 
kajian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi 
bagi para pengelola kurikulum untuk  
meningkatkan kualitas pendidikan di  
institusinya masing-masing.

Acara tersebut dihadiri 21 perwakilan Fakultas 
Kedokteran Gigi dari seluruh Indonesia,  
meliputi para koordinator kurikulum, Kepala 
Program Studi, Wakil Dekan, dan Dekan.

“1st National Dental Education Meeting  
merupakan suatu ajang berbagi informasi 
terkait pengelolaan program studi dan sebagai 
wahana untuk memublikasikan hasil-hasil 
kajian, telaah, atau studi mengenai proses  
pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang 
berkualitas dan kompeten di bidangnya,” kata 
Ketua Steering Commitee 1st Nadem,  
Dr. Sri Susilawati, drg., M. Kes.

Dengan digelarnya kegiatan tersebut,  
diharapkan kualitas lulusan kedokteran gigi 
dapat meningkat, sesuai standar nasional dan 
internasional.

“Kami harapkan 1st Nadem dapat menjadi suatu 
event yang rutin digelar di Indonesia. Sehingga 
setiap tahun kita bisa sharing tentang  
perkembangan pendidikan kedokteran gigi di 
Indonesia,” harap Dr. Sri Susilawati.

FAKULTAS

Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama, dan  
Korporasi Akademik Dr. Keri Lestari, S.Si., M.Si., Apt., saat memberikan sambutan 
dalam “1st National Dental Education Meeting (Nadem)” yang digelar Fakultas  
Kedokteran Gigi Unpad di Unpad Training Center, Jalan Ir. H. Djuanda No. 4  
Bandung, Senin (23/7). (Foto: Tedi Yusup)*

1st Nadem dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Riset,  
Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik  
Dr. Keri Lestari, S.Si., M.Si., Apt.

“Semoga memberikan kemanfaatan untuk pengembangan kurikulum 
dan pengembangan pendidikan kedokteran gigi di Unpad dan di  
Indonesia pada umumnya,” harap Dr. Keri.

Acara tersebut juga menghadirkan pembicara kunci Direktur  
Penjaminan Mutu Belmawa Kemenristekdikti RI Prof. Aris Djunaedi 
yang memaparkan materi mengenai kebijakan terkini  
Kemenristekdikti tentang penjaminan mutu dalam pengelolaan  
program studi kedokteran gigi menghadapi revolusi industri 4.0 
melalui pendekatan Academic Health System. (art)*
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PT. Indonesia Power UPJP Kamojang Jalin Kerja Sama dengan 
Pusat Studi di FISIP Unpad
Pusat Studi Corporate Social Responsibilty 

(CSR), Kewirausahaan Sosial, dan  
Pengembangan Masyarakat Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas  
Padjadjaran menjalin kerja sama intensif  
dengan PT. Indonesia Power Unit Pembangkit 
dan Jasa Pembangkitan (UPJP) Kamojang,  
Jawa Barat.

Inisiasi kerja sama ini dimulai penjajakan awal 
PT. Indonesia Power UPJP Kamojang ke kantor 
pusat studi pada akhir Juni lalu. Dalam  
kunjungan itu, Sps Humas dan Keamanan  
PT. Indonesia Power UPJP Kamojang, Heri 
Hermawan, mencoba menindaklanjuti rencana 
kerja sama jangka panjang terkait kegiatan  
pendampingan pada program pengelolaan 
lingkungan hidup.

Pendampingan yang dilakukan berupa  
pemetaan sosial dan penyusunan rencana 
strategis untuk memenuhi Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan dalam  
Pengelolaan Lingkungan (Proper) Kementerian 
Lingkungan Hidup RI. Saat ini, PT. Indonesia 
Power UPJP Kamojang berada dalam kategori 
“hijau”.

Pihak pusat studi pun merespons positif 
tawaran kerja sama ini. Saat kunjungan balasan 
ke kantor PT. Indonesia Power UPJP Kamojang 
di Ibun, Kabupaten Bandung, Selasa (3/7) lalu, 
Ketua Pusat Studi Dr. Santoso Tri Rahardjo  
mengungkapkan komitmennya untuk  
membangun kemitraan.

“Kerja sama jangka panjang dan kemitraan ini 
berlandaskan pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) 
Universitas Padjadjaran yaitu Bina Mulia Hukum 
dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan 
Nasional, serta Unpad Nyaah ka Jabar  
nampaknya selaras dan seiring dengan kerja 
sama yang dibangun,” kata Dr. Santoso.

Selanjutnya, kedua pihak sepakat  
menentukan lokasi desa untuk pemetaan 
sosial, serta merencanakan kegiatan pelatihan 
bagi teknisi lapangan PT. Indonesia Power UPJP 
Kamojang.

Pelatihan sendiri digelar di kampus FISIP  
Unpad, Jatinangor, Jumat (20/7) hingga Minggu 
(22/7). Tidak hanya teknisi lapangan, pelatihan 
ini juga melibatkan peserta mahasiswa FISIP 
Unpad. Ada pun pembicara dalam pelatihan ini 
adalah Heri Hermawan, Dr. Santoso Tri Raharjo, 
dan Peneliti di Pusat Studi CSR, Kewirausahaan 
Sosial dan Pengembangan Masyarakat Unpad 
Sahadi Humaedi, M.Si. (am)*

FAKULTAS

Ketua Pusat Studi Corporate Social Responsibilty (CSR), Kewirausahaan Sosial, 
dan Pengembangan Masyarakat FISIP Universitas Padjadjaran Dr. Santoso Tri  
Rahardjo (kedua dari kanan) bersama staf peneliti pusat studi melakukan  
kunjungan ke kantor PT. Indonesia Power Unit Pembangkit dan Jasa  
Pembangkitan Kamojang, Ibun, Kabupaten Bandung, awal Juli lalu.*
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Temukan Upaya Menurunkan Angka Kematian  
Akibat Meningitis Tuberkulosis

Penyakit meningitis tuberkulosis (TB) atau 
tuberkulosis yang menyerang selaput otak, 

lebih berbahaya dibanding TB yang menyerang 
paru-paru. Data menunjukkan, dari 10 pengidap 
meningitis TB, sebanyak 5 -7 jiwa tidak dapat 
terselamatkan.

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran  
Universitas Padjadjaran Prof. Rovina Ruslami, 
dr., SpPD, PhD, selama ini pengobatan  
meningitis TB mengacu pada aturan  
pengobatan TB paru-paru.  Ini disebabkan,  
belum ada dasar penelitian mengenai  
pengobatan meningitis TB secara global,  
sehingga acuannya masih mengikuti dosis  
pengobatan TB paru-paru.

“Sifat dari selaput otak itu sangat susah  
dilewati obat. Hanya 10% yang bisa  
menembus selaput otak. Kalau dia cukup  
dosisnya di paru-paru, jelas tidak cukup untuk 
di otak,” ujar Prof. Rovina.

Selama bertahun-tahun, Prof. Rovina bersama 
peneliti lainnya melakukan penelitian  

Rovina Ruslami, dr., SpPD, PhD

PROFIL

Prof. Rovina Ruslami, dr., SpPD, PhD
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mengenai pengobatan meningitis TB. 
Ia berfokus pada penggunaan obat rifampisin, 
obat utama untuk TB paru-paru yang dinilai 
sangat kuat tetapi lebih ramah efek 
sampingnya dibanding obat TB lainnya.

Berdasarkan kasus sedikitnya obat yang bisa 
menembus selaput otak, Prof. Rovina 
mengeksplorasi peningkatan dosis 
rifampisin pada penderita meningitis TB. 
Tentunya, eksplorasi ini dilakukan kajian yang 
mendalam dan hati-hati, mengingat proses uji 
klinik ini melibatkan manusia.

“Uji klinik ini merupakan penelitian tertinggi 
levelnya dalam penelitian dan tidak main-main. 
Itu dikaji dengan ketat oleh komite etik dan 
badan khusus yang mengawasinya,” terang 
Prof. Rovina.

Tidak main-main, hampir 8 tahun Prof. Rovina 
melakukan uji klinik ini. Uji dilakukan kepada 
pengidap meningitis TB secara langsung. 
Pemberian rifampisin dengan dosis yang 
ditingkatkan sedikit demi sedikit ini tidak bisa 
secara oral atau diminumkan kepada pasien. 
Ini disebabkan, seluruh pasien meningitis TB 
hampir dipastikan berada dalam kondisi tidak 
sadar.

“Kita lakukan secara injeksi, diberikan melalui 
infus,” jelasnya.

Namun, kehati-hatian ini berbuah baik. 
Peningkatan dosis rifampisin sedikit demi 
sedikit ternyata menekan angka kematian 
akibat meningitis TB hingga setengahnya. 
Hingga saat ini, penelitian yang dilakukan 
Prof. Rovina berhasil menaikkan dosis 
menjadi tiga kali lipat dari dosis yang selama 
ini ditetapkan.

Guru besar bidang Ilmu Farmakologi dan Terapi 
ini menuturkan, peningkatan dosis rifampisin 

ternyata tidak menimbulkan efek samping yang 
signifikan. Hasil penelitiannya, efek samping 
pasien yang mendapat rifampisin dosis tinggi 
ternyata sama dengan orang yang dapat dosis 
biasa.

Peroleh Hibah Internasional
Dalam melakukan penelitian ini, Prof. Rovina 
tidak sendiri. Dengan dibimbing  
Prof. Tri Hanggono, bersama dr. Ahmad Rizal 
Ganiem, Sp.S(K), PhD, tim dari Departemen 
Neurologi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, 
serta tim peneliti dari Radboud University 
Medical Nijmegen, Belanda, Prof. Rovina 
melakukan penelitian ini.

Berawal dari program pascadoktoral-nya di 
Belanda, Prof. Rovina mendapat hibah dari 
Pemerintah Belanda dan dilanjutkan Hibah 
Andalan Unpad untuk penelitian mengenai 
meningitis TB. Hasil penelitian tersebut 
kemudian dipublikasikan di jurnal internasional
Kemudian, Prof. Rovina mendapat hibah 
penelitian BOPTN Unpad untuk penelitian 
kedua, serta hibah PEER Health dari Amerika 
Serikat dan PSKLN Kemenristekdikti untuk 
penelitian ketiga.

Dari penelitian ketiga inilah dihasilkan 
peningkatan dosis rifampisin tiga kali lipat 
untuk mengobati meningitis TB. Hasil 
penelitian ini kembali lolos dipublikasikan di 
jurnal internasional terindeks Scopus.

“Tetapi, ini masih penelitian. Dalam dunia 
kedokteran, segala sesuatu itu sangat hati-hati. 
Ujian terakhir, dilakukan penelitian skala besar, 
melibatkan banyak pasien dari berbagai benua,” 
paparnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat, tim peneliti 
berkolaborasi dengan konsorsium meningitis 
TB internasional akan melakukan penelitian 

dalam skala besar. Penelitian yang melibatkan lima negara, yaitu 
Uganda, Afrika Selatan, Belanda, Amerika Serikat, dan Indonesia ini 
didanai penuh oleh Badan Riset Medis  atau Medical Riset Council 
(MRC) di Inggris.

Jika hasil penelitian besar itu berhasil dan tetap aman, metode 
pengobatan meningitis TB akan berubah. Harapannya, temuan 
Prof. Rovina dan tim ini bisa diajukan sebagai rekomendasi 
panduan pengobatan meningitis TB kepada Badan Kesehatan 
Dunia PBB (WHO).

Hindari Merokok
Prof. Rovina mengatakan, dari penelitiannya, meningitis TB banyak 
menyerang kelompok usia produktif, yaitu antara usia 20 – 30 
tahun. Satu dari tiga manusia di bumi berpotensi memiliki kuman 
TB.

“Jika lingkungan berpengaruh,kuman TB akan bergerak/membelah 
diri. Yang bisa melindungi TB berkembang biak adalah sistem imun 
pada tubuh,” kata Prof. Rovina.

Meski 10% dari penduduk bumi memiliki kuman TB, kuman ini 
tidak akan berkembang biak jika sistem imun tubuhnya bagus. 
Jika sistem imunnya menurun, kuman TB akan mudah menyerang. 
Menjaga hidup sehat merupakan upaya efektif dalam 
meningkatkan sistem imun dalam tubuh.

Perokok, lanjut Prof. Rovina, sudah terbukti sebagai faktor risiko 
terjangkit TB. Jadi, larangan merokok sudah tidak diragukan lagi.

“Tidak ada sedikit pun keraguan melarang merokok karena banyak 
mudaratnya. Dengan TB, sudah jelas,” kata Prof. Rovina. (am)*
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Usia 15 Tahun, Rein Vidya Banafsha Sudah Jadi Mahasiswa 
Kedokteran Unpad
Rein Vidya Banafsha menjadi mahasiswa baru 

Universitas Padjadjaran tahun  
akademik 2018/2019 termuda di antara  
rekan-rekan seangkatannya. Perempuan asal 
Tasikmalaya tersebut berhasil lulus ke  
Fakultas Kedokteran Unpad saat berusia 15 
tahun 10 bulan 5 hari.

Ditemui saat pelaksanaan registrasi  
administratif di Grha Sanusi Hardjadinata  
Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung,  
Selasa (7/8), Rein mengungkapkan, sejak duduk 
di bangku SMP, ia sudah mengikuti kelas  
percepatan. Ia pun menyelesaikan studi di 
SMPN 5 Tasikmalaya dalam waktu 2 tahun saja.

Masuk ke SMAN 1 Tasikmalaya, Rein juga 
mengikuti kelas percepatan dan kembali lulus 
dalam dua tahun saja. Saat mengikuti  
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi  
Negeri (SBMPTN), Rein mantap memilih  
program studi Kedokteran Unpad pada pilihan 
pertama.

“Terbayang banget bakal susah belajar  
Kedokteran, bakal banyak waktu yang harus 
dikorbankan. Tetapi, Insyaallah siap,” ujar Rein.

Saat ditanya mengapa memilih Kedokteran 
Unpad, Rein mengungkapkan bahwa kuliah di 
Kedokteran Unpad bebas dari biaya. Ia  
mengaku siap mengabdi sebagai dokter di 
wilayah mana saja, baik di Jawa Barat maupun 
di luar Jawa Barat.

Selain siap mengikuti aktivitas akademik, putri 
pasangan Pian Sopyan Nurochman dan Nenden 
Diana ini ingin aktif di kegiatan organisasi dan 
kemahasiswaan. Salah satu organisasi  
kemahasiswaan yang tertarik untuk  
diikutinya adalah Asian Medical Student  
Association (AMSA) di FK Unpad.

Rein yang memiliki hobi menggambar dan 
bernyanyi ini juga memiliki keinginan untuk 
bergabung dengan unit paduan suara di Unpad. 
“Prioritas utama adalah pendidikan, tetapi saya 
memiliki kesempatan untuk bebas  
berorganisasi, dan gak akan saya lewatkan,” ujar 
putri kelahiran Tasikmalaya, 3 Oktober 2002 ini.

Setelah lulus menjadi dokter nanti, Rein  
berencana melanjutkan studinya menjadi  
dokter spesialis saraf. Selain Rein, Najmah 
Shafa Zahirah juga tercatat menjadi mahasiswa 
baru Unpad di program studi Kedokteran Gigi 
dengan usia 15 tahun 10 bulan 24 hari. (am)*

Rein Vidya Banafsha, berusia 15 tahun, menunjukkan kartu tanda mahasiswa 
Universitas Padjadjaran tahun akademik 2018/2019 usai registrasi administratif di 
Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Selasa (7/8). 
Meski terbilang muda, Rein mantap berkuliah di program studi Kedokteran Unpad. 
(Foto: Tedi Yusup)*

MAHASISWA
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Address
map-marker-alt Jl. Cisangkuy no. 62, Bandung 40114
phone Phone: (022) 205 235 74
envelope support@thesixtytwo.com

Working hours
10:00 am to 11:00 pm on Weekdays
11:00 am to 11:30 pm on Weekends

Facebook facebook.com/thesixtytwo.restoandlounge   Twitter twitter.com/thesixtytwobdg  Instagram instagram.com/the_sixty_two_restoandlounge

www.thesixtytwo.com
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PSM Unpad Juara Umum Kompetisi Paduan Suara Internasional 
di Bali
Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara 

Mahasiswa (PSM) Universitas Padjadjaran 
meraih gelar juara umum atau “Grand  
Champion” dalam kompetisi “7th Bali  
International Choir Festival (BICF)” di La Prime 
Plaza Hotel, Denpasar, Bali, Jumat (27/7) lalu.

Meraih juara umum, PSM Unpad berhasil 
unggul dari 146 grup paduan suara berbagai 
kategori dari 16 negara, seperti Latvia, Kanada, 
Lithuania, Filipina, Korea Selatan, Cina, serta 
beberapa negara lainnya.

Dilansir dari unpadchoir.com, sebelum dapat 
masuk ke babak Grand Prix kompetisi bergengsi 
tersebut, PSM Unpad terlebih dahulu menjuarai 
di kategori “Champion of Mixed Choir”. Selain 
meraih juara umum, PSM Unpad juga  
mendapatkan “Special Jury Award of Excellent 
Program”, serta penghargaan “Special Jury 
Award of Excellent Conductor” untuk konduktor 
PSM Unpad Arvin Zaenullah.

Dalam kompetisi itu, PSM Unpad membawakan 
tiga lagu dengan karakter dan tema musikal 
yang berbeda untuk menunjukkan performa 
seutuhnya. Pada lagu pertama, PSM Unpad 
membawakan komposisi Ah, Dolente Partita 
karya Claudio Monteverdi. Lagu ini dibawakan 
dengan penuh jiwa dan perasaan.

Pada lagu kedua, PSM Unpad membawakan 
komposisi Readymade Alice karya Perttu  
Haapanen yang dibawakan dengan ritmis.  
Di lagu terakhir, PSM menutup penampilan  

dengan membawakan komposisi Hentakan Jiwa 
karya komposer Ken Steven, secara atraktif dan 
meriah.

“PSM Unpad berkesempatan untuk mengikuti 
sebuah kompetisi di Indonesia dimana paduan 
suara itu kurang populer dan diapresiasi.  
Namun, kali ini saya merasa sangat dihargai 
dan sambutan dari para penonton begitu  
hangat,“ ujar Arvin Zaenullah.

Salah satu juri di kategori Mixed Choir  
Championship BICF 2018 Maria Guinand,  
mengatakan, penampilan PSM Unpad pada 
kompetisi tersebut dinilai sangat baik.

“Interpretasi yang dinyanyikan sangatlah baik, 
intonasi yang dimiliki juga sangat baik, serta 
penampilan yang ditampilkan penuh  
antusiasme dan cinta,” komentar juri yang  
berasal dari Venezuela ini.

Dengan meraih prestasi bergengsi ini, Arvin 
mengharapkan ada regenerasi penerus PSM 
Unpad yang mampu mengukir prestasi di tahun 
selanjutnya. “Semoga PSM Unpad dapat  
kembali menampilkan penampilan yang  
menghibur dan dapat terus diapresiasi oleh 
para penikmatnya,” ujar Arvin. (am)*

Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas  
Padjadjaran meraih gelar juara umum atau “Grand Champion” dalam kompetisi 
“7th Bali International Choir Festival (BICF)” di La Prime Plaza Hotel, Denpasar, 
Bali, Jumat (27/7).*

MAHASISWA
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Muhammad Fadillah Raih Penghargaan di Singapura

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Padjadjaran Muhamad Fadillah 

mendapat penghargaan sebagai Best Position 
Paper pada ajang the 4th ASEAN Foundation 
Model ASEAN Meeting (AFMAM) 2018 di  
Singapura, 2 – 8 Juli 2018. Penghargaan  
tersebut diraih Fadil atas performanya di  
Minisetrial Meeting ASEAN Economic  
Community (AEC) yang mengusung topik  
Deepening Trade, Services, and Investment 
Integration.

“Saya (disana) berperan sebagai Minister of 
Cambodia menekankan pentingnya bagi  
negara-negara ASEAN untuk memperbaiki 
hukum dan peraturan investasi agar terjadinya 
jalur investasi yang lebih mudah antara  
negara-negara ASEAN,” kata Fadil saat  
dihubungi Humas Unpad.

Fadillah menjelaskan bahwa AFMAM  
merupakan sebuah acara tahunan yang 
diselenggarakan oleh ASEAN Foundation, 
sebuah badan ASEAN yang bergerak di bidang 
edukasi dan  youth empowerment. Setiap 
tahunnya, acara ini digelar sebagai ajang untuk 
mengikutsertakan dan mengenalkan generasi 
muda pada mekanisme negosiasi di ASEAN.

Setiap tahunnya, ASEAN Foundation  
menyeleksi mahasiswa berprestasi dari  
negara-negara ASEAN untuk ikut serta dalam 
simulasi sidang ASEAN untuk membahas  
agenda ASEAN yang relevan.

“AFMAM menekankan pentingnya cara ASEAN 
mencapai sebuah kesepakatan, yaitu  
prinsip-prinsip konsensus, non-interfensi, dan 
quiet diplomacy dengan cara komunikasi,  
koordinasi, dan negosiasi,” jelas Fadil.

Dari Indonesia, Fadil masuk dalam  tim  
Bhinneka bersama enam mahasiswa lainnya. 
Mereka terpilih setelah melewati tahap seleksi 
yang melibatkan 162 tim.

Diungkapkan Fadil, enam mahasiswa tersebut 
terbagi dalam tiga council sesuai pilar ASEAN, 
yaitu ASEAN Political-Security Community, 
ASEAN Economic Community, dan ASEAN 
Socio-Cultural Community. Fadil ditugaskan di 
ASEAN Economic Community.

“AFMAM 2018 memberikan saya kesempatan 
untuk dapat terkespos kepada proses negosiasi 
yang terjadi di ASEAN. Sebagai pemimpin masa 
depan ASEAN, acara seperti ini sangat penting 
untuk memperluas pengetahuan dan  
networking dengan mahsiswa-mahasiswa 
lainnya dari ASEAN yang memiliki visi misi yang 
sama,” ujar Fadil. (art)*

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran  
Muhamad Fadillah mendapat penghargaan sebagai Best Position Paper 
pada ajang the 4th ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting (AFMAM) 
2018 di Singapura, 2 – 8 Juli 2018 lalu.*

MAHASISWA



14Gentra Edisi Agustus 2018 Universitas Padjadjaran

Peneliti Unpad Ciptakan Font Aksara Sunda Secara Fonetis

Tim peneliti Universitas Padjadjaran  
menciptakan huruf digital (font) aksara 

Sunda untuk digunakan di komputer dengan 
metode fonetis. Huruf digital ini bisa langsung 
digunakan di berbagai perangkat lunak  
pengolah kata.

Adalah Rahmat Sopian, M.Hum., (Fakultas Ilmu 
Budaya), Aditya Pradana, M.Eng.,  
(Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam), Mamat Ruhimat, M.Hum., (Fakultas Ilmu 
Budaya), dan Riki Nawawi, S.Hum., (Alumni 
Fakultas Ilmu Budaya) yang mengembangkan 
font yang diberi nama “Font Sunda Versi Unpad 
(Font Sunda V Unpad)” ini.

Rahmat mengatakan, seiring dengan  
digelorakannya lagi penggunaan aksara Sunda 
dalam aktivitas masyarakat sejak 1997 silam, 
penggunaan aksara Sunda di masyarakat  
kembali berkembang pesat. Tidak hanya di 
media tulis menulis, aksara Sunda juga mulai 
digunakan di perangkat komputer.

Meskipun font aksara Sunda ini bukan  
terbilang baru di masyarakat, font Sunda  
Unpad merupakan versi lain dari font  
sebelumnya. Rahmat menjelaskan, tim  
menemukan adanya perbedaan antara hasil 
ketikan dan ketentuan pengaksaraan Sunda di 
masyarakat.

“Kesalahan tersebut dalam hipotesis kami 
disebabkan adanya kebiasaan masyarakat yang 
mengetik dengan sistem fonetis,” ujar Rahmat 

saat dihubungi  Humas Unpad, Senin (23/7).

Lebih lanjut Dosen Sastra Sunda Unpad ini 
menjelaskan, font aksara terdahulu didesain 
berdasarkan silabis. Ini didasarkan pada  
karakteristik setiap gambar aksara ngalagena 
(konsonan)  pada aksara Sunda sudah  
mengandung bunyi vokal “a”. Maka, setiap 
tombol pada keyboard komputer mengandung 
satu bunyi suara atau silabe, misalnya tombol 
(k) berarti (ka).

Sementara Font Sunda V Unpad telah didesain 
berdasarkan fonetis. Jadi, setiap tombol huruf 
pada keyboard hanya mengandung satu fon 
saja. Sebagai contoh, tombol (k) berarti (k) saja, 
tidak didesain menjadi (ka).

“Misalkan untuk mengetik kata ‘Cicaheum 
Bandung’, font aksara Sunda sebelumnya pada 
keyboad setingan Latin (umum digunakan) 
harus menekan (c), (i), (c), (h), (]), (m), (;), (spasi), 
(b), (n), (;), (d), (u), dan (N). Sementara pada Font 
Sunda V Unpad, tombol yang harus ditekan 
yaitu: (C), (i), (c), (a), (h), (e), (u), (m), (spasi), (B), 
(a), (n), (d), (u), (n), dan (g), sama dengan  
ketika mengetik menggunakan font Latin,” 
papar Rahmat.

Rahmat menampik jika aplikasi font  
sebelumnya dianggap tidak baik. Ia menilai, 
penelitiannya ini hanya soal perbedaan metode 
yang diterapkan pada setiap aplikasi font saja. 
Jika aplikasi sebelumnya berpatokan pada 
silabis, maka Font Sunda V Unpad lebih pada 

fonetis.

Mudah Digunakan
Font Sunda V Unpad hampir bisa digunakan di 
seluruh perangkat lunak pengolah kata di  
komputer apa pun sistem operasinya. Aksara 
digital ini bisa diunduh secara gratis di laman 
resmi milik tim peneliti, yaitu  
http://sundanesewords.com/.

Proses instalasi font sangat mudah, semudah 
menginstalasi font lainnya pada komputer. 
Setelah diinstalasi, pengguna sebaiknya  
memahami mekanisme penggunaan font.  
Karena ada beberapa penyetelan sederhana 
yang harus dilakukan.

Sebagai contoh, jika pada perangkat lunak 
Micorsoft Office versi 2010 ke atas,  
pengguna terlebih dahulu mengeset ligature 
atau kemampuan untuk mengikat dua huruf 
yang berdekatan sehingga menjadi satu  
karakter.

Bermula dari Riset Unggulan Universitas
Pengembangan Font Sunda Unpad bermula 
dari dilakukannya aktivitas riset unggulan yang 
didorong oleh Unpad. Pengembangan font ini 
merupakan bagian dari proyek riset besar  
“Ancient Manuscripts Digilization and  
Indexation (Amadi)”.

Proyek Amadi merupakan upaya digitalisasi 
naskah Sunda Kuno koleksi Kabuyutan Ciburuy, 
Garut. Proyek riset ini digawangi Dr. Setiawan 

RAGAM
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Hadi (FMIPA) dan Dr. Undang Ahmad Darsa 
(FIB). Rahmat menjelaskan, pengembangan 
Font Sunda Unpad ini merupakan upaya untuk 
melengkapi berbagai kajian yang telah  
dilakukan dalam proyek Amadi.

Selama hampir setahun, Rahmat dan tim 
melakukan observasi awal mengenai  
penggunaan font aksara Sunda di masyarakat.  
Setelah diidentifikasi adanya perbedaan, tim 
mulai merancang font Sunda yang  

dikembangan secara fonetis.

Font Sunda Unpad resmi dirilis ke masyarakat 
sejak pertengahan Juli lalu melalui media 
sosial. Rahmat dan tim menerima respons yang 
luar biasa dari masyarakat umum, komunitas, 
hingga kalangan guru bahasa Sunda.

“Bahkan sudah ada beberapa pihak yang  
meminta izin melalui email kami untuk  
menggunakan Font Sunda Unpad untuk  
produknya. Selain itu ada juga beberapa kritik 
dan masukan yang sangat baik dari para  
penggiat font untuk pengembangan Font  
Sunda Unpad selanjutnya,” kata Rahmat.

Pengembangan font aksara Sunda ini dirasa 
penting. Ini disebabkan, font merupakan  
aplikasi yang selalu digunakan untuk  
membuat dokumen di komputer. Dengan  
demikian, masyarakat akan lebih mudah  
mengenal dan menggunakan aksara Sunda jika 
dikembangkan secara digital. Pada akhirnya, 
khazanah aksara Sunda akan tetap lestari.

Ke depan, Rahmat dan tim berharap dapat 
mengembangkan lebih lanjut mengenai Font 
Sunda Unpad ini. Beberapa apresiasi  
masyarakat yang masuk dan menjadi  
rencana tim selanjutnya adalah  
mengembangkan Font Sunda Unpad untuk 
sistem Android dan menyempurnakannya dari 
sisi Unicode-nya. (am)*

Tim peneliti Universitas Padjadjaran mengembangkan huruf digital (font) aksara 
Sunda dengan metode fonetis yang bisa digunakan di berbagai perangkat lunak 
pengolah kata pada komputer. (Foto: Arief Maulana)*
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Lewat Summer Program, Unpad Ajak Mahasiswa Asing 
Cinta Indonesia
Sebanyak 38 mahasiswa asing dari berbagai 

negara mengikuti kegiatan Unpad Summer 
Program 2018 yang diselenggarakan Kantor 
Internasional Universitas Padjadjaran, 9 – 22 
Juli 2018. Tidak hanya mengenalkan lingkungan 
kampus Unpad, mahasiswa asing juga diajak 
melihat beragam potensi alam dan wisata yang 
ada di Jawa Barat.

Kegiatan Summer Program dibuka secara resmi 
oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., di 
Bale Rucita Gedung Rektorat Unpad,  
Jatinangor, Selasa (10/7). Dalam sambutannya, 
Dr. Arry menjelaskan kegiatan Summer Program 
di Unpad bertujuan meningkatkan komunikasi, 
aspek kepemimpinan, dan kerja sama antar 
mahasiswa asing.

Kawasan UNESCO Global Geopark  
Ciletuh-Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi 
dan wisata Pangandaran dipilih menjadi lokasi 
Unpad Summer Program 2018. Dua lokasi 
ini, menurut Dr. Arry, merupakan fokus kajian 
Unpad dalam mengembangkan wilayah Jawa 
Barat.

“Implementasi dari Unpad Summer Program 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas  
masyarakat Ciletuh dan Pangandaran,” kata  
Dr. Arry.

Melalui program ini, mahasiswa asing dari neg-
ara Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Malay-
sia, Thailand, Turki, Afghanistan, dan  

Bangladesh ini diharapkan dapat belajar 
tentang Indonesia dari kunjungan ke Ciletuh, 
Pangandaran, dan kampus Unpad.

“Salah satu keuntungan dari program ini adalah 
untuk merefleksi beragam kebudayaan baru 
dengan kebudayaan di setiap negara mas-
ing-masing,” ujar Dr. Arry.

Tiba di kawasan Geopark  
Ciletuh-Palabuhanratu, Rabu (11/7), para  
mahasiswa diajak melihat beragam destinasi 
wisata geologi, seperti mega amfiteater, air 
terjun, dan pantai. Mahasiswa juga diajak  
melihat budidaya ikan sidat di Mandrajaya, 
melihat lokasi pembuatan gula kelapa di Ujung 
Genteng, hingga melihat penangkaran penyu 
dan mengikuti prosesi pelepasan penyu di  
Pantai Pangumbahan.

Mahasiswa juga diajak mengunjungi Bumi 
Walagri Padjadjaran yang saat ini digunakan 
sebagai gedung Pusat Penelitian Geopark dan 
Kebencanaan Geologi Unpad, Kamis (12/7). 
Dipandu dosen Fakultas Teknik Geologi Unpad, 
Dr. Dicky Muslim, mahasiswa diajak untuk  
mengetahui proses mitigasi bencana.

Di Pangandaran, mahasiswa berpartisipasi 
dalam Festival Layang-layang Internasional 
yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten 
Pangandaran di kawasan Pantai Barat  
Pangandaran. Program lain yang dilakukan  
adalah aksi bersih pantai, dan mengunjungi 
berbagai lokasi wisata di Pangandaran. (am)*

RAGAM

Mahasiswa asing dari berbagai negara sedang menyimak penjelasan  
mengenai mitigasi kebencanaan dari dosen Fakultas Teknik Geologi Unpad,  
Dr. Dicky Muslim dalam kegiatan Unpad Summer Program 2018 di Gedung Pusat 
Penelitian Geopark dan Kebencanaan Geologi Unpad, Surade, Kabupaten  
Sukabumi, Kamis (12/7) (Foto: Arief Maulana)*
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Mungkinkah SDGs Akan Tercapai di Indonesia pada 2030?

Pusat unggulan SDGs Center Universitas  
Padjadjaran telah melakukan riset terkait 

kesiapan Indonesia dalam  
mengimplementasikan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs) pada 2030 mendatang. 
Hasilnya, setiap wilayah di Indonesia memiliki 
tantangannya tersendiri.

 “Hampir seluruh provinsi Indonesia masih 
banyak (nilai) merahnya, artinya masih banyak 
belum  lulusnya. Jadi tahun 2030 masih banyak 
indikator yang belum dicapai,” kata Direktur 
Eksekutif SDGs Center Unpad Dr. Zuzy Anna, 
M.Si., dalam Diskusi “Riset Unggulan Unpad dan 
Kerja Sama untuk Masyarakat Sejahtera (Riung 
Karsa)” di Taman Bale Rumawat Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (10/8).

Menurut Dr. Zuzy, penyelesaian masalah di 
satu daerah tidak pasti sama dengan daerah 
lain. Setiap pemerintah daerah harus memiliki 
komitmen menyusun prioritas penyelesaian.

“Hasil studi kita bisa menjadi baseline,” kata  
Dr. Zuzy.

Sementara itu, Deputi Direktur SDG’s Center 
Unpad Robi Andoyo, S.TP., M.Sc., PhD,  
mengungkapkan bahwa penerapan beragam 
tujuan dalam SDGs tidak dapat dilakukan 
secara parsial. Selain itu, perlu ada penguatan 
kerja sama dari seluruh unsur dalam  
memecahkan berbagai tantangan dan  
permasalahan.

Direktur SDGs Center Unpad,  
Prof. Armida S. Alisjahbana  
mengungkapkan, seluruh lapisan 
masyarakat perlu memahami 
mengenai SDGs. Masyarakat perlu 
mengetahui berbagai tantangan 
yang dihadapi Indonesia dalam 
mencapainya, kemudian  
mengetahui tantangan apa yang 
dihadapi di setiap wilayah.

“Semua stakeholders. Bukan  
urusan pemerintah saja,” kata  
Prof. Armida. (art,am)

RAGAM

Direktur Eksekutif SDGs Center Unpad Dr. Zuzy Anna, M.Si., (tengah) bersama Direktur SDGs Center 
Unpad, Prof. Armida S. Alisjahbana (kanan) dan Deputi Direktur SDG’s Center Unpad Robi Andoyo, S.TP., 
M.Sc., PhD, (kiri) menyampaikan hasil penelitian SDGs Center Unpad tentang kesiapan wilayah di  
Indonesia menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam diskusi “Riset Unggulan Unpad 
dan Kerja Sama untuk Masyarakat Sejahtera (Riung Karsa)” di Taman Bale Rumawat Unpad, Jalan Dipati 
Ukur No. 35, Bandung, Jumat (10/8). (Foto: Tedi Yusup)*
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Perdana di Dunia, Unpad Teliti Struktur Molekul Senyawa 
“Mareninne” dalam Proyek Riset Internasional
Universitas Padjadjaran terlibat aktif  

dalam konsorsium proyek riset  
internasional yang mengidentifikasi potensi 
diatom Haslea ostrearia pada sektor  
akuakultur. Proyek riset yang didanai Badan Uni 
Eropa Horizon 2020 ini diikuti oleh 21  
perguruan tinggi dari 12 negara di dunia.

Proyek “Genus Haslea, New Marine Resources 
for Aquaculture” atau GhaNa (Ghana), bertujuan 
mengekplorasi pemanfaatan senyawa  
bioaktif mareninne diatom Haslea ostrearia, 
suatu mikroalga yang ada di perairan pada 
berbagai sektor.

Para peneliti Unpad yang diketuai guru besar 
Biokimia dari FMIPA Prof. Dr. Toto Subroto, M.S., 
berfokus pada riset terkait aspek ekofisiologi 
dan biokimianya. Konsorsium yang  
dikoordinatori Prof. Jean Luc-Mouget dari 
Universite du Maine, Le Mans, Perancis ini 
telah membagi setiap negara anggota untuk 
mengerjakan paket riset tertentu. Riset telah 
berlangsung sejak 2017 hingga 2021.

“(Riset ini) mengembangkan new marine  
resources untuk blue biotechnology yang fokus 
pada pengerjaan antimikroba, akuakultur,  
biodiversitas, kosmetik, ekofisiologi, dan  
lain-lain,” ujar Prof. Toto saat menjadi  
pembicara dalam diskusi “Riset Unggulan  
Unpad dan Kerja Sama untuk Masyarakat  
Sejahtera (Riung Karsa) “ di Unpad Training 
Center, Bandung, Jumat (27/7).

Lebih lanjut Prof. Toto menerangkan,  
senyawa mareninne merupakan pigmen biru 
yang kerap digunakan untuk menghijaukan 
kerang di kawasan budidaya kerang di  
Perancis Barat. Walaupun telah digunakan 
sebagai pewarna alami kerang sejak abad ke-18, 
belum ada penelitian yang mampu  
memecahkan struktur molekul mareninne.  
Penelitian terakhir baru menghasilkan  
kesimpulan mareninne sebagai suatu glikosida. 
Melalui konsorsium ini, Unpad berperan  
memecahkan struktur mareninne.

Bersama dua peneliti Unpad lainnya,  
Muhammad Yusuf, PhD, dan Fiddy Semba 
Prasetya, PhD, Prof. Toto menelusuri struktur 
senyawa mareninne berikut peranannya.

Berhasil menaikkan nilai ekonomi dari kerang, 
mareninne menjadi suatu kajian menarik bagi 
ilmu pengetahuan. Salah satu fungsi  
mareninne yang juga menarik adalah  
kemampuan menjadi antibiotik.

Senyawa mareninne efektif meningkatkan daya 
tahan, terutama pada larva udang maupun 
kerang. Selama ini, lanjut Prof. Toto, benih atau 
larva udang rentan mengalami kematian akibat 
lemahnya daya metabolisme terhadap  
serangan bakteri maupun virus. (am)*

RAGAM

Guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas  
Padjadjaran Prof. Dr. Toto Subroto, M.S., saat menjelaskan mengenai konsorsium 
proyek riset internasional “Genus Haslea, New Marine Resources for Aquaculture” 
dalam diskusi “Riset Unggulan Unpad dan Kerja Sama untuk Masyarakat Sejahtera 
(Riung Karsa) “ di Unpad Training Center, Bandung, Jumat (27/7) sore.  
Foto: Tedi Yusup)*
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Unpad Dorong Masyarakat Sadar Potensi Budidaya Lebah

Para akademisi berpendapat perlebahan saat 
ini menjadi sektor yang potensial. Tidak  

hanya potensial dari segi ekonomi, tetapi 
memiliki pengaruh kuat dalam mendukung 
pencapaian Tujuan Pembangunan  
Berkelanjutan (SDGs).

Dosen Fakultas Pertanian Universitas  
Padjadjaran Ir. Yadi Supriyadi, M.S., mengatakan, 
Indonesia memiliki 7 spesies lebah penghasil 
madu dari 9 spesies yang ada di tingkat  
dunia. Sebagai negara tropis, Indonesia  
memiliki sumber makanan lebah yang 
melimpah. Hal ini belum diperhatikan dengan 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Saat menjadi pembicara dalam diskusi  
bertajuk “Riset Unggulan Unpad dan  
Kerja Sama untuk Masyarakat Sejahtera (Riung 
Karsa) yang digelar Universitas Padjadjaran 
di The Sixty Two Cafe, Jalan Cisangkuy No. 
62, Bandung, Jumat (20/7), Yadi mengatakan, 
masyarakat dunia mulai kembali meningkatkan 
populasi lebah. Ini dilakukan menyusul  
terancamnya populasi lebah akibat  
pencemaran lingkungan.

“Lebah menjadi tolok ukur untuk menilai mutu 
lingkungan. Jika di suatu lokasi terlihat lebah 
dan menetap lebih lama, berarti lingkungan 
tersebut secara ekosistem masih bagus,” kata 
Yadi.

Hal inilah yang menggugah Yadi untuk meneliti 
sekaligus mengembangbiakkan lebah di lahan 

kampus Arjasari. Yadi menjelaskan, makanan 
utama lebah berasal dari hutan. Jika  
masyarakat mulai didorong untuk beternak 
lebah, aktivitas perambahan hutan tidak akan 
terjadi kembali.

Unpad pun  berhasil menjadi bagian dalam 
proyek konsorsium Horizon 2020 ICT-39 Uni 
Eropa, suatu program riset terbesar di Eropa. 
Konsorsium tersebut berfokus pada penelitian 
perlebahan berbasis teknologi digital “Smart 
Apiculture Management Service”.

Dalam proyek SAMS, Unpad mengembangkan 
sistem teknologi digital yang bisa mengontrol 
pergerakan koloni lebah. Hal ini memungkinkan 
petani mengetahui kondisi ekosistem maupun 
kualitas kandang tempat koloni tersebut  
menetap. Proyek ini sebelumnya telah sukses 
diterapkan di Uni Eropa. Konsorsium ini  
merupakan tawaran Eropa untuk  
mengimplementasikannya di negara  
berkembang.  (am)*

RAGAM

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Ir. Yadi Supriyadi, M.S.,  
(memegang mikrofon) tengah menjelaskan potensi lebah dari sisi ekonomi  
maupun konservasi lingkungan dalam acara diskusi bertajuk “Riset Unggulan 
Unpad dan Kerja Sama untuk Masyarakat Sejahtera (Riung Karsa) yang digelar 
Universitas Padjadjaran di The Sixty Two Cafe, Jalan Cisangkuy No. 62, Bandung, 
Jumat (20/7) sore. (Foto: Tedi Yusup)*
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GALERI

Pengunjung sedang memperhatikan aplikasi “Mobile-Assisted 
Virtual Reality (MAVR)” untuk terapi ketakutan terhadap gelap 
versi 1.0 hasil penelitian para dosen di FMIPA Unpad dalam 
pameran inovasi dan teknologi “Ritech Expo 2018” yang digelar 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI,  
di Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau, Pekanbaru, Riau,  
9 – 12 Agustus.*

Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas  
Padjadjaran Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.S., memakaikan 
syal kepada salah satu peserta Kuliah Kerja Nyata Ekspedisi  
Nusantara Jaya 2018 Unpad di Bale Rucita Gedung Rektorat 
Unpad, Jatinangor, Rabu (18/7). Pemakaian syal ini sebagai 
simbolis pemberangkatan mahasiswa ke Desa Bajo Pulau, 
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.  
(Foto: Arief Maulana)*

Gubernur Jawa Barat 2008 – 2018 Ahmad Heryawan menjadi 
salah satu wisudawan yang dilantik Rektor Universitas  
Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad dalam Upacara  
Wisuda Lulusan Gelombang IV Tahun Akademik 2017/2018 
di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, 
Selasa (31/7). Ahmad Heryawan lulus program Doktor Ilmu 
Manajemen Unpad. (Foto: Tedi Yusup)*

Ikatan Alumni (Ika) Universitas Padjadjaran menggelar kegiatan 
bersepeda santai bertajuk “Padjadjaran Fun Bike”, Sabtu (14/7).   
Kegiatan bersepeda santai ini dilepas secara resmi oleh Rektor  
Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad, beserta  
Ketua Majelis Wali Amanat Unpad Rudiantara, MBA. Rute  
perjalanan menempuh Kampus Unpad di Jalan Dipatiukur –  
Ir. Hj. Djuanda –  Merdeka –  Jawa – Bangka – Aceh – Cimandiri – 
Aria Jipang,  dan berakhir di kampus Unpad kembali. Acara  
dimeriahkan dengan beberapa gerai bazaar kuliner, cek kesehatan 
gratis, panggung musik, dan pembagian doorprize. (Foto: Tedi Yusup)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad  
bersama Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen M. Iriawan 
serta segenap pimpinan kepolisian daerah Jabar, Kodim III 
Siliwangi, Pemprov Jabar, dan masyarakat umum bernyanyi  
bersama dalam kegiatan “Harmoni Indonesia 2018” yang 
digelar di Taman Cikapayang, Jalan Ir. H. Djuanda, Bandung, 
Minggu (5/8). (Foto: Tedi Yusup)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
meletakkan batu pertama pembangunan Laboratorium Bio 
Safety Level 3 (BSL-3) di area gedung Laboratorium Sentral 
Kampus Unpad, Jatinangor, Jumat (20/7). (Foto: Tedi Yusup)*
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BUKU CIVITAS
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