
Gentra Edisi November 2018 Universitas Padjadjaran

GENTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN

e-Newsletter

Edisi
November 2018



1Gentra Edisi November 2018 Universitas Padjadjaran

Lewat Pangandaran Run, Unpad Dukung Pangandaran  
Jadi Wisata Kelas Dunia

Sebanyak 964 peserta mengikuti lomba 
lari maraton 5 dan 10 kilometer bertajuk 

“Pangandaran Run 2018” yang digelar di area 
Pantai Wisata Pangandaran, Sabtu (24/11) pagi. 
Acara ini digelar Program Studi di Luar Kampus 
Utama Universitas Padjadjaran di Pangandaran 
bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten 
Pangandaran.

Pelepasan lomba maraton 10 km dilakukan 
oleh Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad. 
Sementara pelepasan lomba maraton 5 km 
dilakukan Asisten II Pemkab Pangandaran Ade 
Supriatna.

 “Dalam lomba ini, terdapat peserta termuda 
dengan usia 12 tahun dan tertua di atas 60 
tahun,” kata Ketua pelaksanan kegiatan Anggi 
Nugraha.

Saat memberikan sambutan usai perlombaan, 
Rektor mengatakan lomba maraton  
“Pangandaran Run 2018” digelar sebagai upaya 
mendukung Pangandaran menjadi destinasi 
wisata kelas dunia. 

“Unpad mendukung penuh kemaslahatan untuk 
Pangandaran. Inilah salah satunya upaya  
Unpad hadir di Pangandaran,” kata Rektor.

Lebih lanjut Rektor mengatakan, lomba yang 
perdana digelar ini diharapkan menjadi agenda 
tahunan PSDKU Unpad Pangandaran. Ia juga 
berharap acara “Pangandaran Run” tahun depan 
bisa diikuti oleh pelari mancanegara.

LAPORAN UTAMA

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad beserta sejumlah pimpinan menjadi peserta lomba lari maraton “Pangandaran 
Run 2018” yang digelar Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Padjadjaran di Pangandaran bekerja sama dengan Pemerintah 
Kabupaten Pangandaran di area Pantai Wisata Pangandaran, Sabtu (24/11) pagi. (Foto: Arief Maulana)*
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Selain lomba lari maraton, “Pangandaran Run” 
juga menampilkan pemecahan rekor Muri untuk 
sajian pindang gunung terbanyak. Sebanyak 2018 
pindang gunung disajikan dalam kegiatan tersebut. 
Pindang gunung sendiri merupakan kudapan khas 
dari Kabupaten Pangandaran.

”Sajian ini dimasak oleh para ibu PKK dari 10  
kecamatan di Kabupaten Pangandaran,” kata Anggi.

Sementara itu Bupati Pangandaran H, Jeje  
Wiradinata mengapresiasi digelarnya lomba lari 
maraton dan pemecahan rekror Muri untuk sajian 
pindang gunung. Pemecahan rekor ini sekaligus 
mengangkat kuliner khas Pangandaran menjadi 
lebih dikenal masyarakat.

Acara dimeriahkan dengan penampilan seni dan 
pembagian doorprize. Adapun juara lomba  
maraton ini berhak mendapatkan uang tunai  
sebesar Rp. 7,5 juta rupiah untuk juara satu,  
Rp 5 juta rupiah untuk juara dua, dan Rp 3 juta 
rupiah untuk juara tiga. (am)*
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Dekatkan Alumni dengan Pelaku Industri dan Usaha, Unpad  
Luncurkan Aplikasi Mobile Tracer Study Career Development 
Center
Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri  

Hanggono Achmad secara resmi  
meluncurkan aplikasi mobile TSCDC (Tracer 
Study & Career Development Center) Unpad di 
Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur Nomor 35 Bandung, Senin (19/11). Aplikasi 
ini merupakan salah satu upaya Unpad dalam 
menjembatani para alumninya dengan berbagai 
pelaku industri dan usaha.

Peluncuran tersebut dilakukan Rektor Unpad, 
didampingi Director of Human Capital  
Management (HCM) Telkomsel Irfan A. Tachrir 
dan Kepala Kantor Tracer Study dan Career 
Development Center Unpad Dr. Rosaria Mita 
Amalia, M.Hum. Acara tersebut juga dihadiri 
sejumlah pimpinan universitas dan fakultas di 
lingkungan Unpad.

Selain untuk menjembatani alumni Unpad  
dengan berbagai pelaku industri dan usaha, 
aplikasi tersebut juga bertujuan untuk  
mempermudah pengumpulan data alumni, 
meningkatkan jejaring para alumni, serta  
semakin mendekatkan Unpad dengan sejumlah 
stakeholders.

Rektor mengungkapkan bahwa aplikasi  
tersebut juga berguna untuk meningkatkan 
kapasitas pendidikan Unpad. Menurut Rektor, 
aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

mengevaluasi kurikulum di lingkungan Unpad, 
khususnya fakultas, dengan meningkatkan  
kepekaan pada kebutuhan di dunia kerja.

“Launching ini sebetulnya menjadi fasilitas kuat 
untuk faculty member,” ujar Rektor.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan 
melalui aplikasi TSCDC adalah mengenai 
perkembangan aspek karakter dari  
socionetwork tersebut. Pendidikan karakter, 
menurut Rektor merupakan salah satu peran 
dari setiap lembaga pendidikan, termasuk  
lembaga pendidikan tinggi.

“Pertama, faculty member harus dapat  
memanfaatkan ini untuk meng-upgrade  
substansi dari akademiknya. Yang kedua, 
bagaimana dengan fasilitas ini meng-upgrade 
juga karakter dari para mahasiswanya,” tutur 
Rektor.

Aplikasi TSCDC Unpad dapat diunduh melalui 
Google Play Store dengan mengisi data diri. 
Selain informasi lowongan kerja, aplikasi 
tersebut juga menyajikan informasi lowongan 
magang, beasiswa, dan sejumlah pelatihan.

Dalam mengembangkan aplikasi tersebut,  
TSCDC menggandeng Telkomsel sebagai 
mitra. Direktur HCM Telkomsel Irfan A. Tachrir 
mengungkapkan bahwa upaya Unpad dalam 

UNIVERSITAS

melakukan Tracer Study dan pengembangan karir melalui aplikasi 
digital sangat sesuai dengan program yang saat ini dijalankan  
Telkomsel. Irfan juga berkomitmen untuk terus mendukung upaya 
Unpad mengembangkan platform digital. (art)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad didampingi Director of  
Human Capital Management (HCM) Telkomsel Irfan A. Tachrir (kanan) dan Kepala 
Kantor Tracer Study dan Career Development Center Unpad Dr. Rosaria Mita Amalia, 
M.Hum, (kiri) mencoba aplikasi mobile TSCDC (Tracer Study & Career Development 
Center) Unpad dalam acara peluncuran yang digelar di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, 
Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung, Senin (19/11). (Foto: Tedi Yusup)*



4Gentra Edisi November 2018 Universitas Padjadjaran

Rektor Lantik dan Kukuhkan Empat Guru Besar Baru

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri  
Hanggono Achmad melantik dan  

mengukuhkan empat guru besar baru di 
lingkungan Unpad. Pelantikan dan pengukuhan 
tersebut digelar selama dua hari berturut-turut 
di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (16/11) dan 
Sabtu (17/11).

Adapun empat guru besar baru tersebut yaitu 
Prof. Dr. Lovita Adriani, Ir., M.S., dari Fakultas 
Peternakan, Prof. H. Atip Latipulhayat, LL.M., 
PhD, dan Prof. Susi Dwi Harijanti, LL.M., PhD, 
dari Fakultas Hukum, serta Prof. dr. Arief S. 
Kartasasmita, Sp.M., M.Kes., PhD, dari Fakultas 
Kedokteran.

Prof. Lovita dikukuhkan sebagai guru besar 

dalam bidang Fisiologi Ternak. Dalam orasi 
ilmiah berjudul “Peranan Formulasi Probiotik 
dalam Regulasi Profil Lipid dan Gula Darah 
serta sebagai Anti Penuaan Kulit”, Prof. Lovita 
memaparkan manfaat yoghurt bagi kesehatan 
manusia dan hewan ternak.

Menurut Prof. Lovita, kandungan probiotik yang 
tinggi pada yoghurt diyakini memiliki banyak 
manfaat, seperti memperbaiki kadar LDL dan 
HDL dalam darah, anti penuaan, sistem imun, 
serta peran lainnya.

Prof. Lovita mengatakan, jenis mikroba yang 
tergolong sebagai probiotik antara lain  
Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus acidhophilus, Lactobacillus  
plantarum, dan Bifidobacterium. 

“Jenis mikroba ini diketahui dapat meningkatkan makrofag dan  
mengaktifkan fagosit sehingga dapat meningkatkan kesehatan,”  
jelasnya.

Sebagai anti penuaan, probiotik merangsang pertumbuhan bakteri 
menguntungkan di usus besar. Pertumbuhan ini akan meningkatkan 
keseimbangan mikroba usus dan mengurangi produksi fenol, atau zat 
yang diproduksi bakteri endogenus yang berpotensi merusak  
membran sel dalam kulit.

“Dengan terjaganya produksi fenol, diharapkan stratum corneum pada 
kulit juga terjaga kadar airnya, sehingga kelembapan dan kesehatan 
kulit dapat dipertahankan dalam kondisi normal,” kata Prof. Lovita.

Sementara pada sistem imun, probiotik dapat menstimulasi aktivitas 
makrofag terhadap beberapa spesies bakteri. Makrofag ini memegang 
peran penting dalam melindungi tubuh terhadap antigen di tingkat 
mukosa.

UNIVERSITAS

Empat Guru Besar baru di lingkungan Unpad (Foto: Tedi Yusup)*
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Pada hewan ternak, probiotik juga bermanfaat 
untuk memacu pertumbuhan, memperbaiki 
sistem pencernaan, meningkatkan daya tahan 
tubuh, mengurangi stres, dan meningkatkan 
kualitas produksi susu, telur, dan daging.

Sementara itu,  Prof. Atip yang dikukuhkan 
sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Hukum 
Internasional membacakan orasi ilmiah  
berjudul “Internasionalisasi Hukum  
Internasional: dari Hegemoni ke Harmoni”.  
Prof. Atip menjelaskan, hukum internasional 
modern saat ini berakar dari tradisi bangsa 
Eropa. Ini didasarkan adanya aspek  
historisitas dan orisinalitas hukum internasional 
yang cenderung bersifat Eurosentris.

“Salah satu kritik terhadap hukum  
internasional adalah sistem hukum ini sangat 
politis (too political) dalam arti sangat  
bergantung kepada kekuatan politik  
negara-negara (state’s political power),  
khususnya negara-negara adi daya. Eurosentris 
hukum internasional membawa kita kepada 
keharusan untuk mengembalikan hukum  
internasional kepada kesejatiannya, hukum 
untuk semua bangsa,” papar Prof. Atip.

Indonesia, terutama pada awal kemerdekaan, 
memandang hukum internasional secara kritis, 
karena dinilai sebagai bagian integral dari 
kolonialisme. Pandangan ini menurut Prof. Atip 
tidak terlalu keliru karena hingga saat ini  
hukum internasional dianggap masih  
bernuansa imperialisme.

Untuk itu, negara berkembang, termasuk  
Indonesia, didorong untuk lebih sensitif  
terhadap kepentingan nasionalnya. “Bagi  
Indonesia sangat penting untuk  
memformulasikan interaksi antara hukum  
internasional dan hukum nasional dalam  
bentuk relasi yang saling membutuhkan. Dalam 

kerangka ini Indonesia didorong untuk  
berpartisipasi secara aktif dalam membentuk 
norma baru hukum internasional untuk  
melindungi kepentingan nasionalnya,” ujar  
Prof. Atip.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Susi  
dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang 
Ilmu Hukum Tata Negara. Ia membacakan orasi 
ilmiah berjudul “Lampau dan Datang: Hukum 
Tata Negara dalam Arus Global”. Dalam orasi 
ilmiah tersebut, Prof. Susi menekankan  
pembelajar hukum tata negara harus  
mempelajari ilmu kenegaraan lainnya.

Salah satu ilmu kenegaraan di luar ilmu hukum 
yang harus dipelajari adalah ilmu politik.  
Prof. Susi menjelaskan, berbagai peristiwa  
politik secara nyata telah menjadi sumber  
hukum dalam arti materil bagi hukum tata 
negara.

“Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila 
ilmu politik dijadikan sebagai salah satu materi 
pembelajaran pada bidang kajian hukum tata 
negara,” kata Prof. Susi.

Di sisi lain, untuk keutuhan pemahaman  
mengenai hubungan antara hukum tata negara 
dan ilmu politik, maka ahli ilmu politik juga 
didorong untuk mempelajari ilmu hukum tata 
negara. “Di negara-negara lain, beberapa aspek 
hukum tata negara, misalnya, konstitusi atau 
pemerintahan telah dikaji oleh ahli-ahli ilmu 
politik,” tambahnya.

Selanjutnya, Prof. Arief dikukuhkan sebagai 
guru besar dalam bidang Ilmu Kesehatan Mata. 
Dalam orasinya yang berjudul “Retinopati 
Diabetik: Pergeseran Paradigma Kebutaan pada 
Era Milenial”, Prof. Arief mengungkapkan bahwa 
lebih dari 75% penderita diabetes melitus akan 
mengalami kerusakan retina mata (retinopati) 

diabetik.

“Penyakit (retinopati diabetik) ini berkorelasi erat dengan lamanya 
menderita diabetes, sehingga semakin tinggi harapan hidup  
penderita diabetes, akan semakin besar kemungkinan menderita  
retinopati diabetik,” ujarnya.

Serangan retinopati diabetik pada penderita diabetes melitus berusia 
muda akan menyebabkan kemungkinan kebutaan semakin cepat. Hal 
ini akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat secara umum. 
Mengingat kebutaan terjadi pada kelompok usia produktif.

Dalam sejumlah data, angka penderita retinopati diabetik cukup 
tinggi. Prof. Arief memaparkan, pada 2010 ditemukan 24.600 orang 
dengan renopati diabetik di Indonesia dan sekitar 10% mengalami  
kebutaan. Diprediksi pada 2030 mendatang, penderita diabetes  
melitus akan meningkat menjadi 94.800 orang dan sekitar 11.000  
di antaranya mengalami kebutaan.

“Mengingat sebagian besar kebutaan akibat diabetik merupakan 
kondisi yang tidak dapat diobati, maka pencegahan terjadinya  
kebutaan akibat retinopati diabetik menjadi hal yang sangat krusial,” 
kata Prof. Arief.

Prof. Arief yang juga Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya 
Unpad ini menjelaskan, era disrupsi berkontribusi pada penurunan 
kualitas hidup individu dan bangsa. Kemajuan teknologi di era  
milenial berimplikasi pada perjalanan penyakit retinopati diabetik.

Selain itu, perubahan gaya hidup pada generasi milenial, seperti  
kurangnya aktivitas, malas berolahraga, konsumtif, dan pola makan 
tidak sehat berpotensi meningkatkan risiko obesitas. 

“Kondisi obesitas ini berhubungan dengan berbagai konsekuensi  
kesehatan yang merugikan dan salah satunya adalah peningkatan 
risiko terjadinya diabetes melitus,” tambah Prof. Arief.

Karena sulit disembuhkan, butuh peran serta berbagai pihak untuk 
menanggulangi ancaman ini. Kebijakan pemerintah dalam membuat 
regulasi penanggulangan sangat penting sehingga dapat  
meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia.

Proses pelantikan dan pengukuhan guru besar ini dihadiri pimpinan, 
Senat Akademik, Dewan Profesor, sivitas akademika, kerabat, serta 
sejumlah guru besar lain dari perguruan tinggi di Indonesia. (am)*
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Kejujuran dan Integritas Harus Dimiliki Lulusan Unpad

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri  
Hanggono Achmad melantik 3.054  

wisudawan pada upacara Wisuda Lulusan  
Gelombang I Tahun Akademik 2018/2019 di 
Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan  
Dipati Ukur No. 35 Bandung, Selasa (6/11)  
hingga Kamis (8/11).

Dalam pidatonya, salah satu pesan yang 
ditekankan Rektor kepada para wisudawan  
adalah mengenai kejujuran dan integritas. 
Menurut Rektor, untuk menjadi individu, pekerja, 
dan pemimpin yang baik dibutuhkan kejujuran 
dan integritas.

Rektor pun mengutip Scarnati (1997) dalam 
karya tulisnya yang berjudul “Beyond  
Technical Competence: Honesty and Integrity” 
yang mengatakan bahwa seorang pemimpin 
berkualitas dan sukses akan secara  
berkelanjutan menampilkan kejujuran dan  
integritas sebagai elemen dasar dalam  
kerangka profesionalismenya. Tanpa adanya 
kejujuran dan integritas, semua keterampilan 
yang dimiliki menjadi tidak bermakna.

“Unpad bertekad, tidak hanya akan  
menghasilkan lulusan yang biasa-biasa saja, 
tetapi kami bertekad untuk menghasilkan 
future leaders. Modal penting untuk itu adalah 
kejujuran dan integritas,” ujar Rektor.

Rektor pun berpesan kepada wisudawan untuk 
selalu mengingat Pola Ilmiah Pokok Unpad 
yang berbunyi “Bina Mulia Hukum dan  

Lingkungan Hidup dalam Pembangunan  
Nasional”, yang merupakan masterpiece  
pemikiran dari guru besar Unpad, Prof. Mochtar 
Kusumaatmadja dan Prof. Dr. Otto Soemarwoto. 
Makna PIP tersebut semestinya menjadi ciri  
akademik setiap lulusan Unpad untuk  
senantiasa menunjung tinggi ketaatan atas 
hukum, integritas, dan kepedulian terhadap 
lingkungan hidup.

Senada dengan Rektor, perwakilan Ikatan 
Keluarga Alumni Unpad yang juga Wakil Ketua 
Komisi Pemberantasan Korupsi Saut  
Situmorang mengungkapkan pentingnya  
kejujuran dan integritas. Menurut Saut,  
pesatnya perkembangan teknologi informasi 
saat ini tidak sebanding dengan perkembangan 
integritas.

Diakui Saut, membangun integritas bukanlah 
hal mudah. Namun ia meyakini, Indonesia akan 
menjadi bangsa yang besar jika masyakatnya 
membangun integritas.

“Pintar saja tidak cukup. Yang utama adalah 
berintegritas, karena pada integritas ada Tuhan 
di dalamnya,” ujar alumni Fisika FMIPA Unpad 
ini.

Pada kesempatan tersebut, secara khusus 
Rektor mengucapkan selamat kepada para 
wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik 
untuk masing-masing jenjang.

Mereka adalah Gontar Alamsyah Siregar dari 

UNIVERSITAS

Program Studi Kedokteran sebagai wisudawan terbaik Program  
Doktor, Angga Pusaka Hidayat dari Program Studi Sejarah sebagai 
wisudawan terbaik Program Magister, Syahril Samad dari Program 
Studi Bedah Mulut sebagai wisudawan terbaik Program Spesialis,  
Helmi Mardhika Kusuma Wardani dari Program Studi Apoteker  
sebagai wisudawan terbaik Program Profesi, Fitri Hidayah Laila Pohan 
dari Program Studi Agribisnis sebagai wisudawan terbaik Program 
Sarjana, dan Najia Aries Muslim dari Program Studi Hubungan  
Masyarakat sebagai wisudawan terbaik Program Diploma.

Sementara itu, wisudawan tertua dari Program Doktor adalah Rudy 
Bekti dari Program Studi Ilmu Komunikasi yang lulus pada usia 70 
tahun 4 bulan 25 hari, dan wisudawan termuda dari Program Sarjana 
adalah Dhyla Permata Izdihar dari Program Studi Hubungan  
Internasional yang lulus pada usia 19 tahun 8 bulan 27 hari. (art)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad melantik 3.054 wisudawan 
pada upacara Wisuda Lulusan Gelombang I Tahun Akademik 2018/2019 di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Selasa (6/11) hingga Kamis 
(8/11). (Foto: Tedi Yusup)*
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Bulan Kesehatan Gigi Nasional FKG Unpad Targetkan 1.000  
Pasien
Rektor Universitas Padjadjaran Prof Tri 

Hanggono Achmad membuka secara resmi 
penyelenggaraan Bulan Kesehatan gigi  
Nasional (BKGN) di Rumah Sakit Gigi dan Mulut 
(RSGM) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Unpad, 
Jalan Sekeloa Selatan I Bandung, Rabu (14/11). 
Tahun ini, BKGN memasuki tahun kesembilan 
dengan tema “Merdeka dari Gigi Berlubang 
Dekatkan Impian”.

BKGN merupakan gelaran tahunan untuk  
memberikan edukasi kesehatan gigi, serta 
pemeriksaan dan perawatan gigi gratis bagi 
masyarakat.  Acara tersebut digelar atas kerja 
sama FKG Unpad dengan Persatuan Dokter 
Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Fakultas  
Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) dan PT 
Unilever Indonesia. Tahun ini BKGN digelar  
mulai tanggal 14 hingga 16 November 2018.

“Pada acara BKGN ini, kami menargetkan  
pemeriksaan dan perawatan gigi gratis pada 
1000 pasien, meliputi pasien dewasa dan  
anak-anak,” ungkap Ketua Panitia BKGN 2018 
drg. Yuti Malinda, MM., M.Kes.

Layanan perawatan gigi yang akan diberikan 
pada masyarakat melalui BKGN terdiri dari 
pemeriksaan, penambalan gigi, pembersihan 
karang gigi, pencabutan gigi, dan perawatan 
penyakit mulut sederhana. Selain itu,  
masyarakat juga diberikan edukasi mengenai 
kesehatan gigi termasuk cara membersihkan 
gigi dengan benar.

“Seluruh kegiatan BKGN Unpad 2018 ini 
diselenggarakan di lingkungan RSGM Unpad, 
dengan menggunakan 5 klinik integrasi, klinik 
pedo, klinik exo, dan radiologi,” ungkap drg. Yuti. 
(art)*

FAKULTAS

Sejumlah anak-anak sekolah dasar mengikuti panduan menyikat gigi dengan benar dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran 
dalam acara Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) di Rumah Sakit Gigi dan Mulut FKG Unpad, Jalan Sekeloa Selatan No. 1, Bandung, Rabu (14/11). 
(Foto: Tedi Yusup)*
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FEB Unpad Tuan Rumah Pertemuan ABEST21 Peer Review  
Committee 2018
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  

Padjadjaran menjadi tuan rumah  
diselenggarakannya pertemuan The Alliance on 
Business Education and Scholarship for  
Tomorrow a 21st Century Organization 
(ABEST21) Peer Review Committee (PRC) tahun 
2018. Acara ini diselenggarkan di Aula Magister 
Manajemen FEB Unpad, Jl. Dipati Ukur No. 46 
Bandung, Rabu (31/10).

ABEST21 Peer Review Committee sendiri  
adalah forum reviewer akreditasi program studi 
dan fakultas bisnis lembaga akreditasi ABEST21 
untuk menilai layak tidaknya prodi mengikuti 
proses dalam akreditasi internasional. Tahun 
ini, ABEST21 Peer Review Committee diikuti 50 
orang delegasi dari 15 universitas di Indonesia, 
Malaysia, Thailand, dan Jepang. 

Dalam sambutannya, Dekan FEB Unpad Yudi 
Azis PhD, menyambut baik pertemuan penting 
ini. Menurutnya, FEB Unpad sebagai tuan rumah 
pertemuan ABEST21 Peer Review Committee  
2018 merupakan kepercayaan dan penghargaan 
kepada FEB Unpad . Yudi berharap pertemuan 
ini dapat memperkuat hubungan diantara 
anggota ABEST21 untuk selalu meningkatkan 
kualitas pendidikan bagi masyarakat.

“Semoga pertemuan ini dapat membuahkan 
hasil dan memperkuat hubungan kita di antara 
anggota ABEST21 dalam mengejar peningkatan 
kualitas yang berkelanjutan dalam pendidikan 
bisnis bagi masyarakat kita,” harap Yudi.

Pertemuan ABEST21 Peer Review Committee  
2018  ini secara resmi dibuka oleh Wakil Rektor 
Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat, 
Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad 
Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt. Dalam sambutannya, 
Dr. Keri mengapresiasi upaya FEB Unpad untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan dengan 
memiliki sejumlah prodi yang terakreditasi 
internasional.

Lebih lanjut Keri berharap pertemuan PRC 
ini bisa menjadi kolaborasi dan inspirasi bagi 
semua pihak yang terlibat dalam upaya  
peningkatan kualitas pendidikan terutama  

terkait penelitian dan hubungan kerjasama lainnya.

“PRC ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi untuk joint  
research, atau joint program, pertukaran dosen karena kementerian 
kami (Kemenristekdikti) juga mendukung pertukaran dosen, dan itu 
semua ada anggarannya,” imbuhnya.

President ABEST21 Prof. Fumio Itoh menyampaikan bahwa pihaknya 
berupaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pendidikan dari 
sekolah bisnis dengan cara mendorong kerja sama antar anggotanya 
dalam menghadapi tantangan di abad ke-21. Pertemuan yang digelar 
di Unpad ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang  
pendidikan manajemen. (art)*

FAKULTAS

Suasana pertemuan The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow a 21st Century Organization (ABEST21) Peer Review Committee 
(PRC) tahun 2018 yang digelar di Aula Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Jl. Dipati Ukur No. 46 Bandung, Rabu (31/10) lalu. 
(Foto: Tedi Yusup)*
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Lulusan Unpad Harus Punya Mental Positif

Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa 
penting memiliki mental positif dan daya 

juang tinggi. Mental ini dapat terbangun jika 
selama menjadi mahasiswa mereka aktif di 
kegiatan kemahasiswaan dan kewirausahaan.

Hal tersebut diyakini dosen Ilmu Kesejahteraan 
Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universiats Padjadjaran Dr. Hery Wibowo 
S.Psi.,MM. Menurut Dr. Hery, mental positif 
tersebut perlu dibentuk sedini mungkin untuk 
menghasilkan lulusan Unpad yang kompeten 
sesuai bidangnya masing-masing.

Dr. Hery menyebut berwirausaha ketika  
kuliah merupakan salah satu upaya  
memperoleh mental positif dengan daya juang 
tinggi. Meskipun tidak ada kewajiban ketika  
lulus harus berwirausaha, praktik wirausaha 
akan menumbuhkan sikap-sikap positif yang 
akan diperlukan di profesi apapun ketika lulus 
nanti.

“Mereka akan belajar menghadapi kegagalan, 
menghadapi berbagai jenis orang, berpikir 
strategi apa yang harus dilakukan, menerima 

PROFIL

(Foto: Tedi Yusup)*

Dr. Hery Wibowo, S.Psi., MM., 
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penolakan dari penawaran produk. Itu akan 
menguatkan mental mereka,” ujar Dr. Heri saat 
ditemui Jumat (9/11).

Begitu juga  dengan aktif di kegiatan  
kemahasiswaan. Mahasiswa akan terlatih untuk 
memiliki sikap kepemimpinan, bermental baja, 
mampu mengelola waktu dengan baik, dan 
sebagainya.

“Sehingga lulus, mereka pakar di bidang 
keilmuannya, mentalnya juga baja,” ujar dosen 
yang aktif di bidang pengembangan diri dan 
kewirausahaan sosial ini.

Menurut Dr. Hery, untuk memiliki sikap-sikap 
tersebut, mahasiswa membutuhkan saluran 
dan pembimbingan tepat. Tidak harus melalui 
pelatihan resmi, minimal pendampingan yang 
dilakukan secara konsisten.

Sudah belasan tahun Dr. Hery aktif  
memberikan pelatihan pengembangan diri dan 
kewirausahaan, baik di dalam maupun luar 
kampus. Ia pun telah lama aktif di dunia  
kemahasiswaan, dan kini dipercaya sebagai 
Manajer Akademik dan Kemahasiswaan FISIP 
Unpad.

“Ketika di dunia kemahasiswaan, saya  
menemukan passion yang baik karena saya 
berhadapan dengan calon generasi masa 
depan yang harus punya arah, harus punya 
pegangan, harus punya pedoman supaya dia 
bisa melangkah dengan benar,” ujar lulusan 
Doktor Sosiologi FISIP Unpad ini.

Menurut Dr. Hery, salah satu nilai yang perlu 
ditanamkan sedini mungkin adalah etos kerja. 
Ia pun tergabung dalam program Academic 
Leadership Grant Guru Besar Fakultas Psikologi 
Unpad Prof. Diana Harding yang mengangkat 
konsep “Green Ethos (Etos Hijau)”.

Dr. Hery menjelaskan, secara singkat green 
ethos adalah dorongan untuk berkinerja  
terbaik untuk dunia ini, termasuk maslahat 
bagi alam dan sesama manusia. Green ethos 
dapat diaplikasikan pada seluruh individu, 
yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Saat 
memberikan pelatihan pengembangan diri dan 
kewirausahaan, khususnya kepada mahasiswa, 
konsep ini pun diterapkan Dr. Hery.

“Saya sangat ingin memberi suatu bekal  
kepada mahasiswa. Sesuatu yang dia pegang 
dan dia kembangkan untuk kehidupan  
kedepannya. Oleh karena itu dalam berbagai 
pelatihan kita coba titipkan konsep ini,” ujar 
pria kelahiran Jakarta, 9 Desember 1975 ini.

Konsep “Green Ethos” diharapkan dapat menjadi landasan pola 
pikir dan aksi mahasiswa. “Melalui ini mahasiswa diajak untuk  
berpikir jauh lebih spritualis dan filosofis, sehingga pada situasi 
apa pun tetap punya pedoman yang menuntunnya untuk tetap  
berada di jalan yang diridai Sang Pencipta,” kata Dr. Hery.

Dalam melakukan penelitian dan pengabdian, Dr. Hery memang 
selalu berangkat dari roadmap-nya mengenai keberfungsian sosial 
individu yang optimal. Sudah menjadi perhatian Dr. Hery untuk 
dapat berkontribusi dalam mewujudkan individu yang memiliki 
kepribadian positif dikaitkan dengan lingkungan sekitarnya.

“Jadi bagaimana sebuah individu itu lengkap, sehat dan sejahtera 
secara jasmani maupun rohani,” ujarnya. (art)*
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Enak dan Menyehatkan, Mahasiswa Unpad Olah Hanjeli Menjadi 
Brownies Kukus
Tiga mahasiswa Fakultas Teknologi Industri 

Pertanian (FTIP) Universitas Padjadjaran, 
Dea Annisa Annas, Mia Azizah Muzaki, dan 
Petrus Siahaan, mengembangkan jelai/hanjeli 
menjadi brownies kukus. Selain rasanya enak, 
brownies ini juga menyehatkan.

 “Kami buat brownies dari tepung hanjeli.  
Biasanya brownies dibuat dari tepung terigu, 
tetapi kami menggunakan tepung hanjeli,” 
ungkap Petrus saat ditemui di Ruang Humas 
Unpad, Gedung Rektorat Unpad kampus  
Jatinangor, Selasa (13/11).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, hanjeli  
merupakan salah satu pangan lokal yang mulai 
dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Melalui 
produk brownies tersebut, mereka ingin  
mengangkat hanjeli menjadi penganan yang 
disukai masyarakat. Menurut mereka, hanjeli 
memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

“Jadi hanjeli ini punya kadar protein yang tinggi, 
kalsium yang tinggi, dan nongluten,” ungkap 
Dea.

Bukan hanya masyarakat yang kurang tertarik 
mengonsumsi hanjeli, para petani pun masih 
sedikit  yang mau menanam hanjeli karena 
dinilai kurang menguntungkan. Melalui produk 
brownies ini, ketiga mahasiswa itu juga ingin 
memotivasi para petani untuk mau menanam 
hanjeli.

Saat ini, hanjeli yang digunakan Petrus dan tim 

dalam membuat brownies berasal dari Desa 
Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten  
Sumedang.  Mereka juga merangkul Kelompok 
wanita tani di desa tersebut untuk mengolah 
hanjeli sehingga memiliki nilai tambah.

Gayung bersambut, ketua Kelompok Wanita 
Tani Desa Sukajadi ternyata memiliki keinginan 
yang sama dengan Petrus, Dea, dan Mia, yaitu 
ingin meningkatkan minat masyarakat  
mengonsumsi hanjeli. Dari sanalah muncul 
ide untuk membuat hanjeli menjadi brownies 
kukus, suatu kudapan yang digemari semua 
lapisan masyarakat.

Penelitian tersebut mereka gunakan sebagai 
materi skripsi, dengan pembagian fokus  
masalah yang berbeda antara Petrus, Dea, dan 
Mia. Sejak April 2018, ketiga mahasiswa ini 
sepakat menjalankan bisnis “Hanjeli  
Bakery”. Hanjeli Bakery pun sempat beberapa 
kali mengikuti pameran pangan untuk  
menyosialisasikan produk mereka pada  
masyarakat luas.

Perjalanan mereka untuk menjalankan bisnis 
ini tidak mudah. Masih banyak masyarakat yang 
enggan mencicipi brownies mereka karena 
merasa asing dengan hanjeli. Bahkan, diberi 
secara gratis pun banyak yang menolak.

Pengembangan produk pun terus dilakukan. 
Kini, sudah semakin banyak yang berminat  
bahkan menjadi pelanggan tetap brownies  
hanjeli. Pemesan bahkan ada yang berasal dari 

luar pulau Jawa, seperti Bali dan Lombok. Hanjeli Bakery juga  
membuka peluang bagi yang berminat menjadi reseller.

Brownies hanjeli ini dapat dipesan melalui Instagram  
@hanjelibakery_ atau Line: @wqf8597y .  Brownies hanjeli memiliki 
beberapa pilihan topping yang menarik, seperti keju, almond, dan 
cokelat.

“Harapan ke depannya, semoga bisa punya toko sendiri. Orang juga 
jadi lebih mengenal hanjeli dari produk kita,” harap Petrus. (art)*

Kiri ke kanan: tiga mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas 
Padjadjaran Dea Annisa Annas, Petrus Siahaan, dan Mia Azizah Muzaki,mengolah 
hanjeli menjadi brownies kukus. (Foto: Tedi Yusup)*

MAHASISWA



13Gentra Edisi November 2018 Universitas Padjadjaran

Mahasiswa Unpad Manfaatkan “Virtual Reality” untuk  
Pendidikan Keperawatan
Tiga mahasiswa Universitas Padjadjaran 

mengembangkan aplikasi “Virtual Reality 
Simulation Asuhan Keperawatan Anak dengan 
ISPA”. Mereka adalah Naufal Nurfikri Alwan 
(Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam/FMIPA), Ikhwanul Murtadlo Nuruzzaman 
(FMIPA) dan Farah Riski Deskia (Fakultas  
Keperawatan).

Aplikasi tersebut membawa ketiganya meraih 
juara dua kategori Pengembangan Perangkat 
Lunak  pada Pagelaran Mahasiswa Nasional 
bidang Tekonologi Informasi dan Komunikasi 
(Gemastik) 11 yang diselenggarakan Institut 
Teknologi Sepuluh November, Surabaya, 1-3 
November 2018.

Melalui kolaborasi lintas bidang ilmu, aplikasi 
karya mereka berupa pengembangan metode 
pendidikan keperawatan, khususnya mengenai 
penanganan ISPA pada anak. Melalui aplikasi 
itu, pembelajaran menjadi lebih mudah dan 
menyenangkan.

“Dengan aplikasi itu, si pengguna akan  
mengalami bagaimana cara menangani anak 
dengan ISPA. Si  pengguna aplikasi seolah-olah 
berinteraksi sama ibu dan anaknya,” jelas Farah 
saat ditemui di Ruang Humas Unpad, Gedung 
Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Rabu (7/11).

Pengembangan aplikasi tersebut dilakukan 
selama 3 bulan, dibawah bimbingan sejumlah 
dosen FMIPA dan Fkep Unpad, yaitu Erick  
Paulus, S.Si., M.Kom, Mira Suryani, S.Pd, M. Kom, 

dan Ryan Hara Permana, S. Kep., Ners., MN.

“Untuk alat-alatnya kami menggunakan  
smartphone untuk menjalankan aplikasinya, 
controller untuk bergerak dan aplikasinya,  
gear VR, dan earphone,” ungkap Ikhwanul.

Sebagai mahasiswa keperawatan, Farah pun 
berharap aplikasi tersebut dapat menjadi  
alternatif dalam melakukan praktikum  
keperawatan. Menurutnya, belajar melalui 
aplikasi virtual reality dirasa lebih mudah dan 
cepat.

“Tujuan aplikasi ini untuk meminimalisir biaya 
praktikum keperawatan juga lebih  
memudahkan mahasiswanya melakukan  
praktikum,” ungkap Farah.

Ketiganya berharap, aplikasi tersebut dapat 
dikembangkan lebih lanjut. Kerja sama dengan 
berbagai pihak juga diharapkan dapat terjalin 
untuk pengembangan yang lebih baik lagi.

“Kami juga ingin menambahkan materi  
pembelajarannya. Ini kan baru sistem respirasi. 
Kita akan coba tambahkan lagi ke sistem saraf, 
sistem imun, dan yang lain,” ujar Naufal.

Selain di bidang keperawatan, tim yang  
menamakan dirinya “Padjadjaran VR” ini pun 
berharap aplikasi serupa dapat  
dikembangkan untuk mempermudah  
pembelajaran bagi bidang ilmu lain yang ada di 
Unpad. (art)*

Tim “Padjadjaran VR” yang terdiri dari Naufal Nurfikri Alwan (Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam/FMIPA), Ikhwanul Murtadlo Nuruzzaman (FMIPA) dan Farah 
Riski Deskia (Fakultas Keperawatan) dan dosen pembimbing Erick Paulus, S.Si., M.Kom, 
Mira Suryani, S.Pd, M. Kom, dan Ryan Hara Permana, S. Kep., Ners., MN., meraih juara 
dua pada Pagelaran Mahasiswa Nasional bidang Tekonologi Informasi dan Komunikasi 
(Gemastik) 11 yang diselenggarakan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 
1-3 November 2018.*

MAHASISWA
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Prof. Rovina Ruslami, PhD Terima Penghargaan “Habibie 
Award”
Guru besar bidang Ilmu Farmakologi dan 

Terapi Universitas Padjadjaran  
Prof. Rovina Ruslami, dr., Sp.PD, PhD, menerima 
penghargaan “Habibie Award” untuk bidang 
ilmu kedokteran dari Yayasan Sumber Daya  
Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan  
Teknologi (Yayasan SDM Iptek).

Pemberian piagam penghargaan diberikan 
langsung oleh Ketua Pengurus Yayasan SDM 
Iptek Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro  
dalam acara yang digelar di Le Meridien  
Hotel, Jakarta, Selasa (13/11). Selain  
Prof. Rovina, penghargaan juga diberikan  
kepada dua ilmuwan nasional lainnya,  
yaitu Prof. Dr. Eng. Mikrajuddin Abdullah untuk 
bidang ilmu dasar dan Prof. Dr. Elvin Aldrian, 
B.Eng., M.Sc., untuk bidang ilmu rekayasa.

“Tujuan pemberian Habibie Award untuk  
memberikan penghargaan kepada  
perseorangan atau badan yang dinilai sangat 
aktif dan berjasa besar dalam menemukan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan iptek 
yang baru serta bermanfaat bagi peningkatan 
kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian,” ujar 
Prof. Wadiman.

Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center 
Prof. Dr. Sofian Effendi, M.PIA, mengatakan, 
Prof. Rovina dinilai layak mendapat Habibie 
Award atas dedikasinya dalam pengembangan 
pengobatan meningitis tuberkulosis. Aktivitas 
riset mengenai TB yang telah dilakukan sejak 

14 tahun yang lalu ini.

Sejak 2018, Prof. Rovina terpilih menjadi 
sekretaris TB Program of the Union, serikat 
internasional untuk melawan penyakit TB dan 
infeksi paru. Jabatan ini sekaligus menjadi 
pengakuan internasional bagi seorang peneliti 
Indonesia yang berkiprah di bidang TB.

Secara kuantitas riset, lanjut Prof. Sofian, Prof. 
Rovina memiliki Scopus h-index cukup tinggi. 
“Beliau juga dinilai sebagai seorang physcian 
scientist yang masih jarang ditemui di  
Indonesia, karena tetap mampu melakukan 
kegiatan riset,” tambahnya.

Acara pemberian penghargaan ini dihadiri 
langsung Dekan Fakultas Kedokteran Unpad  
Dr. med. Setiawan, dr., dan sejumlah sivitas  
akademika FK Unpad. Dr. Setiawan  
mengungkapkan, penghargaan ini menjadi  
kebanggaan bagi Unpad.

“Ini merupakan pengakuan dari yayasan atau 
lembaga terhadap pencapaian dari salah satu 
guru besar kita,” ujar Dr. Setiawan.

Unpad sendiri, lanjutnya, sudah memiliki lima 
ilmuwan yang telah mendapat penghargaan 
Habibie Award. Diharapkan, Unpad memiliki 
program yang mampu mendorong  
akademisinya memperoleh penghargaan  
serupa secara berkelanjutan.

“Masih banyak sosok-sosok di Unpad ini yang 
layak diajukan (menerima penghargaan). Kita 

bisa, termasuk pada bidang ilmu dasar maupun rekayasa,” kata  
Dr. Setiawan.

Penghargaan untuk Prof. Rovina juga diapresiasi langsung Menteri 
Keuangan RI Sri Mulyani. Saat menjadi pembicara kunci dalam acara 
tersebut, Menkeu mendorong Prof. Rovina mampu menjawab  
tantangan permasalahan TB di Indonesia.

“Pemerintah sendiri telah berkomitmen memberikan investasi besar 
untuk penelitian dan penanganan TB,” kata Menkeu. (am)*

Guru Besar bidang Ilmu Farmakologi dan Terapi Universitas Padjadjaran Prof. Rovina 
Ruslami, dr., Sp.PD, PhD, (kanan) menerima penghargaan “Habibie Award” untuk bidang 
ilmu kedokteran dari Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (Yayasan SDM Iptek). Penghargaan diberikan oleh Ketua Pengurus Yayasan 
SDM Iptek Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro dalam acara yang digelar di Le Meridien 
Hotel, Jakarta, Selasa (13/11). (Foto: Arief Maulana)*

RAGAM
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Rektor Dorong Kawasan Sains dan Teknologi Ciptakan  
Ekosistem Komunikasi untuk Hilirkan Inovasi
Hadirnya Kawasan Sains dan Teknologi (KST) 

di perguruan tinggi bukan sekadar menjadi 
etalase inovasi hasil penelitian. Kawasan ini  
harus menjadi bagian integral dalam  
menghilirkan berbagai inovasi penelitian  
akademik menjadi sesuatu yang bermanfaat di 
masyarakat.

“Pengembangan KST oleh pemerintah  
diharapkan bisa punya kontribusi kuat bagi 
pembangunan bangsa,” ujar Rektor Universitas 
Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad saat 
membuka seminar internasional “The  
Padjadjaran International Conference on 
Science & Technology Parks and Incubators in 
Innovation Ecosystems” (PICS) di Unpad  
Training Center, Jalan Ir. H. Djuanda, No. 4, 
Bandung, Senin (5/11).

Selaras dengan rencana strategis  
pengembangan KST, hadirnya kawasan ini  
merupakan fasilitasi penting dalam  
menghasilkan inovasi di perguruan tinggi.  
Namun, upaya ini tidak mungkin dapat  
dijalankan oleh perguruan tinggi saja.

Rektor menjelaskan, harus ada ekosistem 
interaksi yang melibatkan berbagai sektor 
strategis. Melalui interaksi dan kolaborasi yang 
baik, berbagai inovasi tersebut akan dihilirkan 
dan memiliki keterkaitan kuat dengan apa yang 
menjadi kebutuhan masyarakat.

“Inovasi ini supaya dapat dinikmati masyarakat 
memang harus diskalabesarkan, yang  

jembatannya adalah pelaku bisnis atau  
industri,” kata Rektor.

Di sisi lain, industri akan tertarik apabila inovasi 
itu dibutuhkan pasar. Rektor mengatakan, 
sekalipun inovasi yang dihasilkan merupakan 
penemuan luar biasa, jika pasar menilai  
kebutuhannya tidak banyak, industri belum 
tentu mau memproduksi secara besar.

“Berikutnya, kalaupun dibutuhkan pasar, proses 
ini menguntungkan tidak? Saya yakin tidak ada 
industri yang mau berbisnis kalau tidak  
menguntungkan,” jelasnya.

Penciptaan ekosistem interaksi dalam wahana 
KST diharapkan dapat menjembatani  
inovasi dengan kebutuhan masyarakat dan 
bisnis pelaku industri. Meski saat ini  
perkembangan bisnis rintisan (start up)  
sebagian besar bukan berasal dari  
pengembangan keilmuan, Rektor meyakini 
kekuatan akademik tetapi menjadi kunci  
membangun kekuatan bangsa.

Melalui seminar internasional ini, diharapkan 
terbangun ekosistem dan saling keterbukaan 
dalam pengembangan KST Unpad. Hal ini 
didasarkan, banyak peserta seminar yang bukan 
berasal dari kalangan akademisi.

Jalin Kerja Sama
Di sela pembukaan kegiatan PICS 2018, Unpad 
juga menjalin kerja sama dengan perusahaan 
venture kapital Shanghai Neobay Venture 

Capital, Co., Ltd. Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan 
naskah MoU antara Rektor dan CEO Neobay Zhang Zhigang, PhD.

Ketua Pusat Inkubasi Bisnis/Oorange Unpad yang juga menjadi salah 
satu divisi KST Unpad Diana Sari, PhD, mengatakan, kerja sama ini 
dilakukan untuk menginkubasi berbagai potensi bisnis yang dimiliki 
Unpad.

“Bisnis yang telah diinkubasi di Oorange akan dipromosikan oleh  
Neobay, diharapkan terjalin banyak investor,” ujar Diana.

Kerja sama dengan Neobay ini dinilai sangat menguntungkan. Sebagai 
perusahaan model venture besar di China, Unpad memiliki peluang 
untuk mengintegrasikan berbagai potensi bisnis dan inovasi riset  
dengan sektor bisnis dan industri di tingkat global. (am)*

RAGAM

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad saat membuka seminar in-
ternasional “The Padjadjaran International Conference on Science & Technology Parks 
and Incubators in Innovation Ecosystems” (PICS) di Unpad Training Center, Jalan Ir. H. 
Djuanda, No. 4, Bandung, Senin (5/11). (Foto: Tedi Yusup)*
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GALERI

Direktur Environmental Solutions Initiative Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat, Prof. John E. 
Fernandez memberikan kuliah umum bertajuk “Human, Cities, 
and Environment” di hadapan sivitas akademika Universitas 
Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur No. 35, Bandung, Jumat (16/11). (Foto: Tedi Yusup)*

Jadi Wisudawan Terbaik, Fitri Hidayah Laila Pohan Ingin  
Kembangkan Potensi Lokal Daerahnya.  (Foto: Tedi Yusup)*

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang 
memberikan kuliah umum bertajuk “Jelajah Negeri Bangun 
Antikorupsi” di hadapan sivitas akademika Unpad dalam  
rangkaian acara “Roadshow Bus KPK” yang digelar di Bale 
Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Selasa (30/10). 
(Foto: Tedi Yusup)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
melantik Syauqy Lukman, S.Sos., M.S.M., sebagai Kepala Kantor 
Komunikasi Publik Unpad dan Dr. Rosaria Mita Amalia, M.Hum., 
sebagai Kepala Kantor Tracer Study dan Career Development 
Center di Executive Lounge Gedung Rektorat Unpad kampus 
Jatinangor, Selasa (30/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi memperoleh 
syal batik Universitas Padjadjaran dari Rektor Unpad Prof. Tri 
Hanggono Achmad didampingi Dekan FISIP Unpad Dr. R. Widya 
Setiabudi usai memberikan kuliah umum bertema “Tantangan 
Pemuda Indonesia Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0” di  
Unpad Training Center, Jalan Ir. H. Djuanda No. 4, Bandung, 
Senin (12/11). (Foto: Tedi Yusup)*

Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi saat mempresentasikan 
disertasinya pada Sidang Promosi Doktor di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Senin 
(12/11). Pada sidang yang dipimpin oleh Rektor Unpad Prof. Tri 
Hanggono Achmad tersebut, Achsanul dinyatakan lulus meraih 
Gelar Doktor dalam bidang Ilmu Administrasi Bisnis dengan 
predikat Cumlaude. (Foto: Tedi Yusup)*
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