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Universitas Padjadjaran Berkomitmen Kurangi Sampah Plastik

Universitas Padjadjaran berkomitmen kurangi 
sampah plastik terutama di lingkungan  

kampus. Sebagai wujud dari komitmen tersebut, 
Unpad membagikan botol air minum gratis kepada 
keluarga besar Unpad sekaligus meresmikan  
penggunaan keran air siap minum yang diberi 
nama “Jalatista”.

Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad  
mengatakan, kepedulian warga Unpad terhadap 
lingkungan diharapkan semakin ditingkatkan  
sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad “Bina 
Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam  
Pembangunan Nasional”. Beberapa bentuk 
kepedulian tersebut di antaranya tidak  
membuang sampah sembarangan serta  
mengurangi sampah plastik, terutama air kemasan.

“Kurangi sampah plastik, kita jaga lingkungan kita. 
Untuk bisa seperti itu, perlu kedisiplinan. Karena 
Pola Ilmiah Pokok kita mengajarkan kedisipinan,” 
tegas Rektor saat membagikan botol air minum 
secara simbolis di Bale Santika Unpad Jatinangor, 
Rabu (2/01).

Edisi Januari 2019

LAPORAN UTAMA

Dengan penggunaan botol air minum serta  
keran “Jalatista” di sejumlah titik di kampus  
Unpad, diharapkan dapat meminimalisir sampah 
air minum kemasan di lingkungan kampus. Saat ini, 
Unpad telah menyiapkan Jalatista di sebelas titik, 
terdiri dari 10 titik area terbuka (outdoor) dan 1 titik 
dalam ruangan (indoor). 

Keran Jalatista outdoor dapat ditemukan di  
Gedung Rektorat, Bale Santika, Masjid Raya Unpad, 
GOR Jati Padjadjaran, serta sejumlah fakultas di 
lingkungan Unpad. Sementara Jalatista indoor 
dapat ditemukan di Fakultas Ilmu Komunikasi. 
Informasi mengenai lokasi Jalatista dapat diakses 
di laman sarpras.unpad.ac.id

Selain masalah sampah, Rektor juga mengajak 
keluarga besar Unpad untuk disiplin di berbagai 
aspek. Kedisiplinan dapat dimulai dari tertib  
berlalu lintas dan tidak merokok di sembarang 
tempat.

Peresmian penggunaan botol air minum dan keran 
“Jalatista” dilaksanakan di sela kegiatan “Unpad 

Mapag Taun 2019” berupa syukuran atas perolehan 
akreditasi “A”. 

“Unpad kembali mendapatkan akreditasi A  
untuk institusinya. Itu merupakan kerja keras kita 
bersama-sama,” ujar Rektor.

Rektor pun mengapresiasi berbagai upaya dari 
keluarga besar Unpad atas perolehan  
tersebut. Hal yang perlu disyukuri adalah  
adanya kebersamaan, kekompakan, dan  
kebahagiaan keluarga besar Unpad saat proses 
akreditasi.

Unpad Mapag Taun 2019 juga dimeriahkan dengan 
pertandingan persahabatan voli dan futsal,  
panggung hiburan, serta sajian kuliner dari  
sejumlah kantin fakultas di lingkungan Unpad. 
(art)*

Universitas Padjadjaran berkomitmen untuk mengurangi sampah botol plastik di lingkungan kampus. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mendorong sivitas akademika dan tenaga kependidikan  
menggunakan botol air minum sendiri. Selain itu, Unpad juga menyediakan keran air siap minum di sejumlah titik di kampus Jatinangor. (Foto: Arief Maulana)
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Website Unpad Raih Terbaik Kedua Anugerah Humas  
Kemenristekdikti 2018

Universitas Padjadjaran meraih terbaik kedua 
kategori pelayanan informasi melalui internet 

(website) Anugerah Humas 2018 yang  
diselenggarakan Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi RI. Laman Unpad meraih terbaik 
kedua pada kelompok PTN Badan Hukum.

Penghargaan diterima secara langsung oleh 
Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad di sela 
acara Rapat Kerja Nasional Kemenristekdikti 2019 
di kampus Universitas Diponegoro, Semarang, 
Kamis (3/1). Dalam kesempatan tersebut, Rektor 
didampingi Direktur Tata Kelola dan Komunikasi 

Publik Aulia Iskandarsyah, M. Psi., PhD.
Anugerah Humas merupakan kali kedua yang 
digelar Kemenristekdikti. Ada tiga kategori  
dalam Anugerah Humas, yaitu kualitas  
pelayanan informasi melalui internet (website), 
media sosial, serta hubungan media. Selain 
pemberian Anugerah Humas, Kemenristekdikti juga 
memberikan Anugerah Lapor! sebagai apresiasi 
atas kinerja Humas dan pengelola Lapor!.

Anugerah Humas dan Lapor! diikuti oleh sejumlah 
perguruan tinggi negeri dan Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi (LLDikti). Untuk kelompok PTN, 

anugerah ini terbagi dalam beberapa kategori PTN, 
yaitu PTN Badan Hukum, PTN Badan Layanan 
Umum/Satuan Kerja, PTN Baru dan Politeknik.

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Prof. Ainun 
Na’im mengatakan, pemberian anugerah ini  
diharapkan dapat mendorong insan kehumasan 
PTN dan LLDikti untuk berkarya lebih kreatif. “PTN 
dan LLDikti terpilih dapat memotivasi humas  
lainnya untuk berkiprah lebih baik lagi,” ujar  
Prof. Ainun dalam siaran pers yang diterima Kantor 
Komunikasi Publik Unpad.

Rektor pun mengapresiasi perolehan penghargaan 
ini. Ia menjelaskan, Kemenristekdikti mengapresiasi 
kinerja komunikasi publik Unpad khususnya pada 
aspek pengembangan dan pengelolaan website.

“Hal ini menunjukkan semangat akuntabilitas dan 
keterbukaan informasi Unpad dengan lebih  
mengetengahkan penerapan teknologi informasi 
dan komunikasi di era digital,” kata Rektor.

Untuk itu, Rektor mendorong agar keluarga besar 
Unpad dapat mengaplikasikan berbagai  
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  
dalam setiap aktivitas kampus. Rektor juga  
berpesan agar warga Unpad dapat  
mengomunikasikan lebih aktif berbagai  
informasi positif tentang Unpad.

Laman Unpad sebelumnya meraih terbaik ketiga 
pada Anugerah Humas Kemenristekdikti 2018. 
Selain penghargaan ini, laman Unpad juga meraih 
juara II Anugerah Media Humas 2018 kategori  
pelayanan informasi melalui internet (website) 
yang dilaksanakan Badan Koordinasi Kehumasan 
(Bakohumas) Kementerian Komunikasi dan  
Informatika RI, Desember 2018 lalu. (am)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad saat menerima penghargaan Anugerah Humas Kemenristekdikti 2018 di di kampus 
Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (3/1). Universitas Padjadjaran meraih terbaik kedua kategori pelayanan informasi melalui internet 
(website) Anugerah Humas 2018. (Foto: Kantor Komunikasi Publik Unpad)*. 

Unpad Miliki Fasilitas Pusat Bahasa dan Kebudayaan Korea

Universitas Padjadjaran memiliki fasilitas baru 
untuk mendukung kegiatan akademik  

mengenai kebudayaan Korea. Fasilitas bernama 
“Unpad Korean Language Center” tersebut  
diresmikan Rektor Prof Tri Hanggono Achmad di 
Gedung Perpustakaan Pusat Unpad, Jatinangor, 
Rabu (2/1).

“Korea menjadi salah satu kekuatan ekonomi 
global, dan berbicara ekonomi, budaya itu penting 
sekali,” ujar Rektor.

Fasilitas ini pun diharapkan dapat digunakan oleh 
seluruh sivitas akademika Unpad, terutama  
mahasiswa. Bukan hanya mempelajari bahasa  

Korea, tetapi kebudayaan Korea secara lebih luas.

Menurut Rektor, banyak hal yang dapat dipelajari 
dari kebudayaan Korea. Tidak berbicara sejarah 
Korea di masa lalu saja, tetapi dunia modern Korea 
seperti kemajuan industri musik hingga kosmetik.

“Mudah-mudahan yang kita rintis ini bisa menjadi 
peluang untuk mendorong pengembangan lain 
yang ada di Unpad,” harap Rektor.

Unpad Korean Language Center hadir sebagai 
wujud dari kerja sama dengan Indo Korean  
Orthopedic Foundation (IKOF). Rektor berharap, 
aktivitas kerja sama Unpad dengan IKOF dapat 
dikembangkan dan dapat membuka jejaring Unpad 
dengan berbagai relasi di Korea.

“Korea ini merupakan potensi yang cukup besar, 
cukup baik untuk kita,” ujar Rektor.

Sementara itu, Wakil Ketua IKOF Daniel Kim  
mengatakan bahwa akan ada banyak hal yang 
dapat dipelajari mengenai Korea melalui fasilitas 
tersebut. Selain bahasa, sivitas akademika Unpad 
juga dapat mempelajari perkembangan budaya 
Korea dan hubungan bilateral Korea dengan 
Indonesia.

“Kita bisa diskusi di ruangan ini, karena kita ada 
teman-teman dari Korea,” ujar Daniel Kim.

Pada kesempatan tersebut ditandatangani  
Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Pusat Studi 
Korea oleh Wakil Rektor Bidang Riset,  
Pengabdian Pada Masyarakat, Kerja Sama, dan  
Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, S.Si., 
M.Si., Apt. dengan Wakil Ketua IKOF Daniel Kim. 
(art)*

Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, S.Si., M.Si., Apt., bersama 
Wakil Ketua Indo-Korean Orthopedic Foundation (IKOF) Daniel Kim dan disaksikan Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad menandatangi 
Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Pusat Studi Korea di Gedung Perpustakaan Pusat Unpad, Jatinangor, Rabu (2/1). Di saat yang sama, 
Rektor juga meresmikan fasilitas “Unpad Korean Language Center”. (Foto: Tedi Yusup)*
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Pojok Persaingan Usaha KPPU Hadir di Kampus Jatinangor

Setelah beroperasi di Gedung Perpustakaan 
Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum 

Universitas Padjadjaran, Pojok Persaingan Usaha 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  
berpindah tempat ke gedung Perpustakaan Pusat/
Grha Kandaga di kampus Jatinangor.

Peresmian lokasi baru dilakukan di ruang Pojok 
Persaingan Usaha di Perpustakaan Pusat Unpad, 
Jatinangor, Jumat (21/12). Peresmian tersebut 
dihadiri Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad, 

Wakil Ketua KPPU Ukay Karyadi, perwakilan KPPU 
serta sejumlah pimpinan di lingkungan Unpad.

Ukay mengatakan, hadirnya Pojok Persaingan 
Usaha ini dinilai strategis bagi perkembangan 
keilmuan, terutama bagi Fakultas Hukum Unpad. 
Sebagai fakultas yang bermazhab pada hukum 
pembangunan, pojok ini penting untuk  
mendiseminasikan berbagai hal terkait hukum 
persaingan usaha.

“Hukum persaingan usaha ini pada intinya  
merupakan jawaban terhadap problem  
perekonomian di Indonesia yang relatif tidak 
terselesaikan,” kata Ukay.

Permasalahan ketimpangan di Indonesia saat 
ini sudah tidak bisa didekati oleh pendekatan 
ekonomi. Ketidakadilan dalam persaingan usaha 
semestinya diselesaikan melalui pendekatan 
hukum.

Untuk itu, Ukay mengharapkan Pojok Persaingan 
Usaha ini mendukung usaha kecil dan menengah 
mampu bersaing dengan usaha besar. “Kita bukan 
melarang usaha besar tumbuh, tetapi tentunya 
harus memiliki dimensi keadilan. Alangkah baiknya 
juga harus berpengaruh pada UMKM,” kata Ukay.

Nantinya, pojok ini akan menjadi ruang diskusi, 
magang, dan penelitian seputar persaingan usaha 
maupun seputar KPPU. Ia juga berharap pojok ini 
menjadi media sosialisasi KPPU ke masyarakat. Ini 
didasarkan, masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui KPPU.

Keberadaan Pojok Persaingan Usaha di kampus 
Jatinangor juga diapresiasi Rektor. Menurutnya, 
keberadaan pojok ini sejalan dengan Pola Ilmiah 
Pokok Unpad “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan 
Hidup dalam Pembangunan Nasional”. Dengan 
berlokasi di Jatinangor, pojok ini diharapkan 
melibatkan seluruh bidang keilmuan yang ada di 
Unpad. (am)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad (tengah) saat meresmikan Pojok Persaingan Usaha kerja sama antara Unpad dan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha di gedung Perpustakaan Pusat/Grha Kandaga Unpad, Jatinangor, Jumat (21/12). (Foto: Tedi Yusup)*

Unpad Peringkat 9 dari 66 Universitas dalam UI Greenmetrics 2018

Universitas Padjadjaran meraih peringkat ke-9 
nasional versi pemeringkatan Universitas 

Indonesia (UI) Greenmetric 2018. UI Greenmetric 
merupakan sistem penilaian peringkat perguruan 
tinggi nasional dan dunia yang dilakukan UI terkait 
upaya perguruan tinggi dalam mendukung  
keberlanjutan lingkungan.

Pengumuman pemeringkatan UI Greenmetric 
2018 dilakukan dalam acara yang digelar di Balai 
Sidang Kampus UI, Depok, Rabu (19/12). Dalam 
acara tersebut, Unpad diwakili Direktur Sarana dan 
Prasarana Dr. Irwan Ary Dharmawan dan Kepala 
Kantor Pengelolaan Lingkungan Dr. Teguh Husodo.

Saat dihubungi via telepon, Dr. Teguh mengatakan, 
ada enam indikator utama beserta 10 parameter 
penilaian yang dilakukan UI Greenmetric. Enam 
indikator tersebut meliputi pengaturan lahan dan 
infrastruktur, energi dan perubahan iklim, sampah, 
air, transportasi, dan edukasi.

Dr. Teguh yang juga bertindak sebagai ketua tim 
penyusun borang UI Greenmetric 2018  
menjelaskan, penilaian dari pemeringkatan ini 
berbasis daring. Setiap peserta mengisi jawaban 
dari pertanyaan pada laman yang disediakan. 
Pertanyaan ini akan memberikan bobot atau 
persentase atas jawaban yang disampaikan.

“Secara otomatis, jawaban akan dinilai oleh  
laboratorium cybometrics dan didukung oleh  
justifikasi dari tim panel,” kata Dr. Teguh.

Selain menjawab berbagai pertanyaan yang 
disiapkan, setiap peserta juga wajib melampirkan 
data yang membuktikan jawaban, seperti dokumen 
Surat Keputusan, foto, kegiatan, program, maupun 
daftar hasil penelitian yang sudah dilakukan  

universitas. Proses pengisian borang sendiri  
dilakukan pada bulan September hingga  
November.

Lebih lanjut Dr. Teguh memaparkan, data dalam 
pengisian borang UI Greenmetrics berasal dari 
seluruh direktorat di lingkungan Unpad. Ini berarti 
proses pengisian borang melibatkan seluruh  
komponen universitas.

Dari enam indikator utama, ada beberapa program 
yang mendapat apresiasi. Dr. Teguh  
mengungkapkan, program pengelolaan dan  
konservasi air, adanya pusat data, hingga teknologi 
pemantauan angkutan kampus merupakan  
program yang diapresiasi tim Greenmetrics.

“Bahkan Kepala Cybermetric Lab – Scimago Group 
Dr. (HC) Isidro F. Aguillo mengapresiasi adanya  
pusat unggulan Maluku Corner yang dimiliki  
Unpad,” imbuh Dr. Teguh.

Enam indikator dalam penilaian UI Greenmetrics 
sebenarnya merupakan pekerjaan sehari-hari 
Unpad, baik dalam bentuk inovasi, pengembangan, 
maupun rutinitas. “Kalau kita ingin pertahankan 
atau tingkatkan peringkat, pertahankan yang sudah 
berjalan dan terus kembangkan inovasi,” kata  
Dr. Teguh.

Pemeringkatan UI Greenmetrics 2018 diikuti oleh 
719 perguruan tinggi di seluruh dunia. Di tingkat 
nasional, sebanyak 66 perguruan tinggi mengikuti 
pemeringkatan ini. (am)*

Direktur Sarana dan Prasarana Universitas Padjadjaran  
Dr. Irwan Ary Dharmawan saat menerima piagam UI  
Greenmetrics Awards 2018 di Balai Sidang Kampus UI, Depok, 
Rabu (19/12).*
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Hadapi Revolusi Industri 4.0, Apa yang Harus Disiapkan?

Perkembangan teknologi yang cepat turut  
memengaruhi kehidupan manusia di segala 

aspek. Berbagai perubahan yang ada perlu disikapi 
dengan bijak agar menghasilkan luaran yang 
positif.

“Pada setiap perubahan conditio sine qua non 
harus kita sikapi dengan bijaksana agar  
menghasilkan output yang positif. Kondisi tersebut 
meniscayakan adanya perubahan mindset, cara 
kerja, dan pola membangun hubungan yang 
harmonis antar kelompok masyarakat maupun 
organisasi,” kata Guru Besar Fakultas Ilmu  
Komunikasi Unpad, Prof. Engkus Kuswarno saat 
menjadi pembicara kunci dalam Organizational 
Communication Conference (Oration) 2019 yang 
digelar Magister Ilmu Komunikasi Fikom Unpad di 
Ruang Oemi Abdurrahman, Fikom Unpad,  
Jatinangor, Rabu (9/1).

Prof. Engkus menyebutkan, berdasarkan laporan 
The Future of Jobs Report, World Economic Forum, 
terdapat lima keterampilan SDM dalam era  
industri 4.0 dalam rentang waktu 2015-2020. 
Keterampilan tersebut jika diurutkan yaitu complex 
problem solving, social skill, process skill, system 
skill, dan cognitive abilities.

Setelah tahun 2020, diperkirakan kemampuan  
kognitif menjadi keterampilan yang paling  
dibutuhkan, diikuti system skills, complex problem 
solving, content skills, dan process skills. Hal 
tersebut juga menunjukan bahwa untuk  
menghadapi era industri 4.0, dibutuhkan SDM yang 
memiliki kemampuan kognitif yang fleksibel, logika 
berpikir yang baik, sensitif terhadap masalah, 
kemampuan matematika, dan visualisasi.

“Pergeseran cognitive abilities skill dari posisi  
kelima menjadi pertama setelah tahun 2020  
menjadi menarik dan sekaligus tantangan bagi 
SDM mengarungi era industri 4.0,” ujar Prof. Engkus.

Memasuki era industri 4.0 memaksa manusia  
memasuki dua dunia, yaitu dunia riil dan dunia  
virtual. Internet of things yang merupakan ruh di 
era ini mengkondisikan manusia secara personal 
dan komunal sangat bergantung kepada dunia 
virtual, yang semakin hari semakin complicated 
dan smart.

“Artificial Intelligence menjadi mitra the real brain. 
Relasi Artificial Intelligence dengan the real brain 
idealnya positif, artinya semakin cerdas AI makan 
semakin cerdas the real brain kita,” ujar Prof. 
Engkus.

Menurut Prof. Engkus, jika tidak menjadi SDM  
industri 4.0 yang cerdas (smart), maka bisa jadi 
akan menjadi “korban pelengkap penderita”.

“Apakah kita mulai saat ini akan menjadi pelaku 
SDM industri 4.0 yang cerdas, atau menjadi korban 
pelengkap penderita? Jika pilihannya terpaksa  
sebagai korban, kemungkinan yang terjadi adalah 
kita yang riil sekarang ini bukan lagi memasuki 
dunia virtual, melainkan akan menjadi ‘gaib’, oleh 
karena eksistensi kita sirna dengan sendirinya. 
Kita hilang dari peredaran dan peradaban dunia,” 
pungkasnya.

Oration 2019

Oration 2019 merupakan seminar komunikasi  
organisasi ketiga yang digelar Magister Ilmu  
Komunikasi Fikom Unpad. Acara secara resmi  
dibuka oleh Dekan Fikom Unpad Dr. Dadang  
Rahmat Hidayat, SH., S.Sos., M.Si.

Tahun ini, seminar mengangkat tema “The Future 
of Organizational Communication in The Era 
Industry 4.0”, dengan subtema: Budaya Organisasi, 
Iklim Organisasi, Manajemen Konflik,  
Kepemimpinan, Birokrasi, Kekuasaan, Arus  
Komunikasi dan komunikasi organisasi secara 
umum.

Acara diikuti oleh 95 pemakalah dari akademisi 
dan praktisi yang berasal dari seluruh Indonesia. 
Artikel yang dipresentasikan telah melalui  
serangkaian seleksi oleh tim reviewer yang  
merupakan pakar di bidang komunikasi organisasi.

“Dengan adanya seminar ini kami berharap  
pemikiran-pemikiran yang muncul dapat  
memberikan solusi taktis dan praktis dalam 
menghadapi kompleksitas berkomunikasi dalam 
berkomunikasi,” harap Ketua Program Studi 
Magister Ilmu Komunikasi Unpad Dr. Jenny Ratna 
Suminar. (art)*

Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Prof. 
Engkus Kuswarno menjadi pembicara kunci dalam Organizational 
Communication Conference (Oration) 2019 yang digelar Magister Ilmu 
Komunikasi Fikom Unpad di Ruang Oemi Abdurrahman, Fikom Unpad, 
Jatinangor, Rabu (9/1). (Foto: Tedi Yusup)*

Pranata Laboratorium Pendidikan FTG Unpad Jadi Penyaji Terbaik 
di Konferensi Geosains, Malaysia

Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)  
Sedimentologi Fakultas Teknik Geologi  

Universitas Padjadjaran, Anisa Ulfatu, terpilih  
sebagai salah seorang Best Presenter pada  
International Conference on Geosciences (ICG) 
2018, di Kinabalu, Sabah, Malaysia, 13-14 Desember 
2018 lalu.

 “Awalnya kaget juga karena dari awal tidak tahu 
dan mengharapkan adanya penghargaan ini. Tapi 
Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi motivasi 
kedepannya,” ujar Anisa saat ditemui di ruang 
kerjanya, Kamis (27/12).

Anisa terpilih meraih penghargaan tersebut atas 
penelitiannya berjudul “Foraminifera  

Biostratigraphy and Paleoenvironment of the 
Halang Formation in the Pasir River Succession, 
Banyumas, Central Java (Palentology)”.

“Penelitian tentang penentuan umur batuan dilihat 
dari fosilnya, juga lingkungan keterdapatan si  
batuan tersebut,” ungkap Anisa.

Dari penelitian tersebut, Anisa dan tim berupaya 
untuk mengetahui umur batuan dan perkiraan 
kondisi lingkungan saat pembentukan batuan 
tersebut. Batuan diambil dari Kali Pasir, Banyumas, 
yang termasuk dalam Formasi Halang.

Diharapkan Anisa, hasil penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat bagi perkembangan peneltian 
foraminifera biostratigraphy dan paleoenvironment, 
khususnya pada Formasi Halang.

Acara tersebut digelar atas kerja sama Fakulti 
Sains dan Sumber Alam Universiti Malaysia Sabah 
dengan Fakultas Teknik Geologi Unpad, dan diikuti 
oleh sejumlah akademisi dan praktisi dari  
Indonesia dan Malaysia. Tema yang diangkat yaitu 
“Earth Science for Sustainable Environment”. Pada 
kesempatan tersebut, sebanyak 40 pemakalah  
terpilih untuk mempresentasikan hasil  
penelitiannya.

Pada acara tersebut, bertindak sebagai pembicara 
kunci Guru Besar UMS Prof. Dr. Shariff A. K. Omang 
dan Guru Besar FTG Unpad Prof. Dr. Mega Fatimah 
Rosana. (art)*

Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran Anisa Ulfatu, meraih penghargaan sebagai penyaji 
terbaik atau “Best Presenter” pada International Conference on Geosciences (ICG) 2018, di Kinabalu, Sabah, Malaysia, 13-14 Desember 2018 
lalu. (Foto: Tedi Yusup)*
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Taufik Ampera, M. Hum., “Keluarga Kunci Penting Dekatkan Anak 
dengan Buku”

Menanamkan moral pada anak di antaranya 
dapat melalui buku bacaan, termasuk buku 

bacaan untuk anak berbahasa Sunda. Meski saat 
ini sudah banyak buku bacaan untuk anak  
berbahasa Sunda, minat anak pada buku-buku 
tersebut masih minim.

“Tentu  harus ada upaya lain bagaimana  
mengenalkan kembali buku bacaan berbahasa 
Sunda terhadap generasi milenial,” ujar dosen 
Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Unpad Taufik 
Ampera, M. Hum.

Menurut Taufik, salah satu faktor penyebab hal 
tersebut adalah kurangnya penguasaan Bahasa 
Sunda oleh anak-anak saat ini. Meski lahir dan 
tinggal di lingkungan masyarakat Sunda, masih  
jarangnya penggunaan bahasa Sunda di  
lingkungan sekitar membuat anak sulit memahami 
buku-buku berbahasa Sunda.

“Untuk itu perlu ada upaya dukungan dari keluarga 
terutama orang tua untuk mendekatkan anak pada 
buku bacaannya. Kebiasaan berkomunikasi dengan 
berbahasa Sunda di lingkungan keluarga juga akan 
berpengaruh besar terhadap minat anak pada buku 
bacaan anak berbahasa Sunda. Kemudian juga  
faktor lingkungan, dan tentu saja sekolah,” tutur 
Taufik yang mendalami kajian sastra anak dan 
remaja.

Dari segi pengemasan, buku berbahasa Sunda juga 
dinilai kurang menarik dibandingkan buku  
terjemahan. Kebanyakan ceritanya pun masih 
bersumber dari dongeng-dongeng lama, belum 
dieksplorasi dan disajikan lebih menarik.

Demikian pula dengan penggambaran karakter 
tokoh-tokoh ceritanya yang belum melahirkan 
tokoh idola bagi anak. Menghadirkan tokoh idola 
bagi anak dalam buku cerita anak sangat penting 
karena pada hakikatnya anak selalu meneladani 
tokoh yang disukainya. Hal itu pun akan  
berpengaruh besar pada kreativitas masyarakat.

Taufik mencontohkan, ketika ada satu tokoh cerita 
yang muncul lalu kemudian dijadikan sebagai 
tokoh idola, maka akan berimbas pada aspek 
kehidupan. Salah satunya ada di bidang ekonomi 
kreatif dengan kemunculan gambar tokoh tersebut 
pada sejumlah produk konsumsi anak, seperti 
peralatan sekolah, pakaian, perlengkapan tidur, 
dan sebagainya.

“Fenomena seperti itu dalam sastra Sunda  
khususnya bacaan anak saya pikir masih jarang. 
Tentu saja kreativitas seperti itu yang harus digali,” 
kata Manajer Riset, PKM & Kerja Sama FIB Unpad 
ini.

Untuk itu, peran perguruan tinggi dalam hal ini 
menjadi sangat penting. Perguruan tinggi  
diharapkan dapat mencetak penulis karya sastra 
anak dan remaja yang berkualitas. Berbagai  
penelitian dan seminar pun perlu terus dilakukan 
untuk terus mengembangkan karya sastra,  
terutama sastra anak dan remaja berbahasa Sunda.

Diharapkan, buku bacaan atau sastra anak 
berbahasa Sunda tidak kalah bersaing dengan 
buku-buku bacaan atau sastra anak yang datang 
dari luar.

“Jika kita ingin menanamkan moral pada anak, 
tentu saja salah satu di antaranya harus  dimulai 
dengan menyediakan buku bacaan anak yang 
berkualitas. Keterlibatan para akademisi, para  
peneliti dan para kritikus di bidang bahasa dan 
sastra sangat menentukan lahirnya buku-buku 
bacaan untuk anak yang berkualitas,” ujar Taufik.

Pria kelahiran Karawang, 28 Maret 1966 ini  
menjelaskan, dibandingkan 10 tahun lalu, 
perkembangan kajian sastra anak dan remaja saat 
ini sudah cukup pesat. Sudah banyak ahli yang 
melakukan kajian serta banyak karya sastra anak 
dan remaja yang telah dihasilkan.

“Saat ini, khususnya di FIB,  baik pada Program 
Studi Bahasa dan Sastra Sunda atau prodi lainnya, 

sudah banyak mahasiswa yang tertarik untuk 
melakukan kajian-kajian terhadap sastra anak dan 
remaja,” ujarnya.

Sebelumnya, perkembangan mengenai sastra anak 
dan remaja, khususnya dalam sastra daerah kurang 
diperhatikan. Kurangnya apresiasi pada sastra anak 
dan remaja juga menyebabkan teori sastra anak 
dan remaja juga kurang berkembang.

“Pada umumnya ketika kita berbicara masalah 
sastra, maka kita akan berbicara masalah sastra 
secara umum. Padahal kalau melihat dari aspek 
pendekatan teori, kategori pembaca, ,maka sastra 
itu harus didekati berdasarkan pada pembacanya, 
bahwa pembaca sastra itu terdiri atas pembaca 
anak-anak, pembaca remaja, dan pembaca  
dewasa,” jelas Taufik.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan bahwa sastra anak 
adalah sebuah karya sastra yang diperuntukan 
atau dikonsumsi untuk anak-anak dengan tokoh 
utamanya adalah anak-anak dan menggambarkan 
dunia anak.  Sementara sastra remaja,  
menggambarkan kehidupan remaja, peran  
utamanya juga remaja, dan tentu saja  
menampilkan permasalahan yang terkait dengan 
remaja.

“Aspek moral atau muatan pendidikan dalam cerita 
anak lebih dominan jika dibandingkan dengan 
sastra remaja. Tentu saja hal itu dapat dipahami 
karena tentunya ada tujuan khusus bagi pengarang 
untuk menanamkan aspek moral pada  
pembacanya, ujar Taufik.

Diungkapkan Taufik, saat ini mahasiswa FIB sudah 
banyak yang tertarik untuk menghasilkan cerita 
anak dan remaja. Selain itu, beragam penulis 
baru di kancah kesusastraan Sunda pun banyak 
bermunculan. (art)*

Taufik Ampera, M.Hum. (Foto: Tedi Yusup)*

PROFIL
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MAHASISWA

Mahasiswa Fikom Unpad Juara Kompetisi Komunikasi di Malaysia

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) 
Unpad kembali meraih juara dalam ajang 

kompetisi komunikasi tingkat Internasional. Pada 
kompetisi Immersions, Projects, Appreciation, and 
Tribute (Impact) 2018 yang diselenggarakan School 
of Communication Universiti Sains Malaysia (USM) 
pada 17-19 Desember 2018, mahasiswa Fikom  
Unpad  berhasil menjadi juara III feature writing 
dan juara II communication campaign.

Juara III feature writing diraih mahasiswa  

Jurnalistik Fikom Unpad Moch Rizqi Hijriah. Pada 
kompetisi tersebut, Moch Rizqi mengusung konsep 
zero lifestyle dengan berfokus pada penggunaan 
media sebagai ajakan pengurangan sampah 
plastik.

“Saya ingin membuktikan bahwasanya mahasiswa 
Fikom Unpad memang mumpuni untuk  
berprestasi dalam ajang kompetisi taraf  
internasional, itu motivasi saya dalam mengikuti 
kompetisi Impact 2018,” ujar Moch Rizqi dalam 

siaran pers yang diterima Kantor Komunikasi Publik 
Unpad.

Sementara itu, juara II communication campaign 
diraih Karina Alysia T dan Hasinah Azzahra dengan 
mengusung “Bukan Indonesia”. Kampanye ini 
bertujuan agar warga Indonesia lebih bangga 
merepresentasikan dirinya sebagai warga Indonesia 
di depan warga asing.

Impact 2018 diadakan untuk menjadi sarana bagi 
para mahasiswa komunikasi untuk berjejaring, 
berbagi ilmu, dan berkolaborasi satu sama lain. 
“Be The Change in The Media” menjadi tema dari 
Impact 2018. Tema tersebut berfokus pada  
perubahan signifikan yang terjadi pada media 
dimana di dalamnya terdapat peran penting dari 
para pemuda yang akan menjadi penerus bangsa 
dan menjadi bagian dari perubahan dalam dunia 
media ke depannya. (art)*

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Moch. Rizqi Hijriah (kedua dari kiri) meraih juara III feature writing dalam ajang 
kompetisi komunikasi tingkat Internasional. Pada kompetisi Immersions, Projects, Appreciation, and Tribute (Impact) 2018 yang diselengga-
rakan School of Communication Universiti Sains Malaysia (USM) pada 17-19 Desember 2018 lalu. Selain Rizqi, Karina Alysia T dan Hasinah 
Azzahra juga meraih juara II pada kategori communication campaign.*

PSM Unpad Meriahkan Acara Pencanangan Gerakan Nasional  
Pulihkan DAS Kementerian LHK

Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas 
Padjadjaran diundang tampil oleh Direktorat 

Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan 
Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI dalam acara yang digelar 
di Desa Jomin Timur, Kabupaten Karawang, 28 – 29 
Desember 2018.

Acara bertajuk “Pencanangan Gerakan Nasional 
Pulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS): DAS Sehat 
Sejahterakan Rakyat” merupakan upaya  
komprehensif pemerintah dalam melakukan 
rehabilitasi lahan di Indonesia yang salah satunya 
mengembalikan kesehatan di kawasan daerah 
aliran sungai (DAS).

Dalam acara tersebut, PSM Unpad membawakan 
sejumlah komposisi di hadapan Menteri LHK Siti 
Nurbaya Bakar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, 
serta sejumlah tamu lainnya. Apresiasi pun banyak 
terlontar dari audiens.

“PSM Unpad sangat luar biasa, selalu hadir dalam 
acara penting, sukses terus  PSM Unpad!” ujar  
Ridwan Kamil dalam siaran pers yang diterima 
Kantor Komunikasi Publik Unpad.

Selain tampil langsung, PSM juga diminta  
bernyanyi untuk kebutuhan pembuatan album CD 
“Pulihkan DAS”. Pada album tersebut, PSM Unpad 
dipercaya memainkan satu lagu berjudul “Pulihkan 
DAS” karya Menteri LHK RI, Dirjen PDASHL Ida 
Bagus Putera Prathama, dan Direktur Perencanaan 
dan Evaluasi PDASHL Yuliarto Joko Putranto. (am)*

Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Padjadjaran tampil membawakan sejumlah lagu dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional 
Pulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS): DAS Sehat Sejahterakan Rakyat” yang digelar Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan 
Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Desa Jomin Timur, Kabupaten Karawang, 28 – 29 Desember 
2018 lalu.*
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RAGAM

Senam Cegah Stunting Karya Sivitas Akademika FK dan FIB Unpad 
Diapresiasi Pemerintah Pusat

Untuk meningkatkan kesadaan masyarakat  
mengenai pentingnya mencegah stunting, 

sivitas akademika Universitas Padjadjaran  
menciptakan “Senam Cegah Stunting” dengan 
lagu yang energik dan gerakan yang mudah diikuti. 
Sejak diciptakan November 2018 lalu, senam ini 
sudah banyak digunakan dan diapresiasi pada 
sejumlah kegiatan di beberapa kota, mulai dari 
lingkungan Unpad hingga lingkungan Pemerintah 
Provinsi dan Pusat.

Kreasi “Senam Cegah Stunting” tercipta dari 
kolaborasi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu 
Budaya Unpad. Untuk lirik lagu, diciptakan oleh 
dosen FK Unpad  Melani Sari, dr., SpA., M.Kes dan  
Rodman Tarigan, dr.,SpA(K)M.Kes., dengan  
melibatkan pengaransemen (arranger) lagu dari 
Bandung. Sementara gerakan senam diciptakan 
oleh dosen FIB Unpad Taufik Ampera, M.Hum  
bersama mahasiswanya Muhamad Nurdin Jamil.

Diungkapkan dr. Melani, upaya meningkatkan  
kesadaran masyarakat salah satunya dapat  
dilakukan melalui lagu. Selain menarik,  
menyampaikan pesan lewat lagu juga dapat 
membuat masyarakat awam dapat lebih paham 
mengenai stunting.

“Lagu merupakan salah satu atribut yang perlu 
dibuat untuk melengkapi sosialisasi kegiatan 
supaya pesan yang ada di lagu mudah dipahami 
dan ditangkap oleh masyarakat,” ungkap dr. Melani 
saat dihubungi Kamis (10/1).

Mulanya, senam tersebut diciptakan untuk  
kegiatan “Academic Health System” yang digelar 
Unpad di Kabupaten Karawang pada awal 
Desember 2018 lalu. Namun apresiasi ternyata 
juga muncul dari pemerintah Provinsi Jawa Barat 
dan Kantor Staf Presiden dengan menampilkan 
dan memperagakan  senam tersebut pada acara 
deklarasi cegah stunting di Lapangan Gasibu 
Bandung, November 2018 lalu.

Selain itu, senam ini juga telah ditampilkan dan 
diperagakan oleh sejumlah masyarakat pada  
program cegah stunting  di Surabaya dan  
Yogyakarta.

“Masyarakat sangat antusias karena lagunya  
sangat energik, suasana gembira, dan inspiratif,” 
ujar dr. Rodman.

Senada dengan dr. Rodman, dr. Melani pun 
mengungkapkan bahwa senam tersebut mampu 
menarik minat masyarakat untuk mengikuti setiap 

gerakannya.

“Karena lagu mudah dihapal, notasi yang easy  
listening dan gerakannya pun sederhana cocok 
untuk digunakan senam masal,” ujar dr. Melani.

Sementara itu, sebagai pencipta gerakan, Taufik 
mengungkapkan bahwa gerakan yang dibuat  
bukanlah gerakan untuk mencegah stunting,  
melainkan gerakan senam sederhana sebagai 
bentuk kampanye program cegah stunting.

“Kami mencoba gerankan-gerakan disesuaikan lirik, 
irama, lagu yang ada. Gerakan itu  
merupakan gerakan yang sederhana dan mudah 
diikuti,” ungkap Taufik.

Menurut Taufik, “Senam Cegah Stunting”  
merupakan salah satu bukti bahwa berbagai 
keilmuan yang ada di Unpad dapat bersatu untuk 
menghasilkan karya inovatif yang diharapkan 
dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Lagunya dibuat oleh tim kedokteran, kemudian 
gerakannya dari FIB, ini juga akan mencerminkan 
bahwa keilmuan kedokteran dengan keilmuan 
budaya itu bisa harmonis menghasilkan satu karya 
inovatif,” ujarnya.

Diharapkan tim, senam ini dapat menjadi media 
edukasi mengenai stunting. Masyarakat pun dapat 
sadar untuk berkontribusi dalam pencegahan 
stunting, serta tergerak untuk memeriksakan 
pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga 
dapat tercegah dari stunting.

“Stunting itu bisa dicegah dengan kesadaran 
keluarga mengenai tumbuh kembang anak demi 
mencapai generasi yang lebih baik. Semua perlu 
peduli stunting. Tidak mengenal usia, siapa pun 
bisa berkontribusi dengan mencegah stunting saat 
kita menjadi remaja, usia produktif, dan juga orang 
tua,” ujar dr. Melani.

Dijelaskan dr. Melani, stunting merupakan kondisi 
gagal tumbuh yang tidak sempurna, yang  
disebabkan kurang gizi kronis pada anak usia 
dibawah dua tahun. Stunting dapat terjadi mulai 
dari sejak dalam kandungan ibu. Untuk itu,  
stunting dapat dicegah dengan memberikan nutrisi 
maksimal, terutama pada 1000 hari pertama awal 
kehidupan. (art)*

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Padjadjaran melakukan “Senam Cegah Stunting” di Plaza Gedung Rektorat, Jatinangor, 
Rabu (2/1) lalu. Senam cegah stunting merupakan kreasi sivitas akademika Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Budaya Unpad dalam men-
dukung gerakan cegah stunting di Indonesia. Gerakan senam ini sudah banyak digunakan dan diapresiasi pada berbagai kegiatan di berbagai 
kota, mulai dari lingkungan Unpad hingga pemerintah Provinsi dan pusat. (Foto: Arief Maulana)*

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



9Gentra Edisi Januari 2019 Universitas Padjadjaran

RAGAM

Resmi Diluncurkan, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) 
Akan Mengelola Ujian Tulis Berbasis Komputer

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
RI Prof. Mohamad Nasir resmi meluncurkan 

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) 
dalam acara rangkaian Rapat Kerja Nasional  
(Rakernas) Kemenristekdikti 2019 di Gedung  
Profesor Soedarto, Universitas Diponegoro,  
Semarang (4/1).

LTMPT merupakan lembaga mandiri penyelenggara 
ujian masuk perguruan tinggi negeri yang berfokus 
mengembangkan instrumen tes masuk  
perguruan tinggi. Lembaga ini merupakan inisiasi 
dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri  
Indonesia (MPRTNI).

“Hal ini merupakan terobosan yang luar biasa yang 
telah dilakukan MRPTNI setelah melalui berbagai 
kajian. Kami berharap dengan sistem ini seluruh 
siswa SMA/SMK/MAN di Indonesia dapat memiliki 
kesempatan yang sama masuk perguruan tinggi 
terbaik, tidak melulu siswa dari sekolah dengan 
fasilitas yang baik dan lengkap,” terang Prof. Nasir 
sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang  
diterima Kantor Komunikasi Publik Unpad.

Ketua MRPTNI Prof. Kadarsah Suryadi menjelaskan, 
LTMPT bertujuan melaksanakan ujian yang  
kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan 
akuntabel. Selain itu, lembaga ini bertujuan 
membantu perguruan tinggi memperoleh calon 
mahasiswa yang diharapkan mampu  
menyelesaikan studi di perguruan tinggi.

Tugas utama lembaga ini adalah mengelola dan 
mengolah data calon mahasiswa untuk bahan 
seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN, melaksanakan 
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), serta  
menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan 
PTN tujuan.

Terkait UTBK, Prof. Kadarsah masyarakat  
mendapatkan keuntungan dengan adanya LTMPT 
selaku penyelenggara tunggal UTBK. UTBK 
mengurangi kesalahan pengisian identitas, kode 
soal dan pengisian lembar jawaban dan dapat 
dilaksanakan di 74 lokasi pusat layanan UTBK PTN. 
Hasil UTBK juga diserahkan kepada setiap peserta 
maksimal 10 hari setelah pelaksanaan ujian.

“Setiap peserta (UTBK) juga dapat mengikuti tes 
maksimal 2 kali,” jelasnya.

Ketua LTMPT Prof. Ravik Karsidi menyebutkan,  
dengan diresmikannya LTMPT secara otomatis 
laman LTMPT sudah bisa diakses masyarakat luas 
untuk memperoleh informasi lengkap  
mengenai kerangka waktu pelaksanaan SNMPTN 
dan SBMPTN 2019.

Masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan 
tanggal-tanggal penting seputar SNMPTN dan  
SBMPTN. Untuk SNMPTN, langkah awal yang 
dilakukan adalah mengisi dan memverifikasi 
Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh 
sekolah dan siswa mulai 4 – 25 Januari 2019.

Adapun  tahapan pengisian PDSS adalah sebagai 
berikut:
1. Melakukan login ke laman PDSS (jika sekolah 

sudah terdaftar di PDSS). Jika sekolah berlum 
terdaftar di PDSS, sekolah harus melakukan 
registrasi terlebih dahulu;

2. Setelah masuk, sekolah diminta melengkapi 
data sekolah terlebih dahulu. Pengelolaan 
informasi sekolah jika ada perubahan, men-
cakup identitas dan password sekolah;

3. Pendefinisan kurikulum untuk setiap semes-
ter yang diikuti oleh siswa calon lulusan. 
PDSS mendukung penggunaan dua kuri-
kulum yang berbeda, yaitu kurikulum 2006 
maupun 2013;

4. Pendaftaran kelas untuk setiap tahun ajaran 
yang diikuti oleh siswa dan calon lulusan;

5. Pengisian data siswa setiap kelas untuk 
seluruh siswa calon lulusan. Siswa yang ingin 
diisikan nilainya harus terdaftar di suatu kelas 
di setiap tahun ajaran, mulai dari tingkat X 
hingga tingkat XII;

6. Pengisian nilai siswa, yaitu nilai siswa calon 
lulusan untuk seluruh mata pelajaran yang 
diikutinya sejak tingkat X hingga tingkat 
XII (atau tingkat XI untuk kelas Akselerasi), 
sesuai dengan kurikukum yang telah didefi-
nisikan;

7. Finalisasi pengisian data oleh sekolah. 
Finalisasi dilakukan dengan mengunggah 
surat pernyataan yang telah disediakan 
(dapat diunduh di laman). Jika sekolah belum 
melakukan finalisasi, maka password siswa 
belum dapat diunduh, sehingga siswa belum 
dapat melakukan verifikasi.

Setelah finalisasi selesai dilakukan, siswa melaku-
kan verifikasi data di PDSS dengan terlebih dahulu 
melakukan login di laman PDSS. Proses login 
dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk 
Siswa Nasional (NISN) dan password yang sudah 
diunduh saat finalisasi.

Jika siswa tidak melaksanakan verifikasi, data yang 
diisikan dianggap benar dan tidak dapat diubah 
setelah waktu verifikasi berakhir.

Informasi resmi LTMPT dapat dilihat pada laman 
http://www.ltmpt.ac.id atau dapat menghubungi 
Sekretariat LTMPT di Gedung BPPT Lantai 23 
Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Telp. (021) 
3101041; Faks. (021) 3104042 atau call center : 
0804 1 450 450 dan HelpDesk :  
http://halo.ltmpt.ac.id. (am)*

Logo Unpad.*



10Gentra Edisi Januari 2019 Universitas Padjadjaran

BUKU SIVITAS

GALERI

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
beserta sejumlah pimpinan di lingkungan Unpad melakukan 
kunjungan dinas ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.  
Kunjungan diterima Gubernur di kediaman dinasnya di Gedung 
Pakuan, Bandung, Kamis (10/1).

Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, 
Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Universitas Padjadjaran  
Dr. Keri Lestasi, M.Si., Apt., menjadi Pembina Upacara  
Peringatan Hari Ibu ke-90 di halaman gedung Rektorat Unpad, 
Jatinangor, Jumat (21/12). (Foto: Tedi Yusup)*

Sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni Fakultas 
Teknik Geologi Universitas Padjadjaran menyerahkan sejumlah 
bantuan bagi masyarakat terdampak tsunami di sebagian 
wilayah pesisir Banten. Bantuan diberikan langsung oleh  
perwakilan sivitas akademika FTG Unpad di Kampung  
Cangkudu, Pantai Tanjung Lesung, dan Kecamatan Sumur, 
Jumat (28/12).

Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran menggelar rapat 
pleno di ruang Amir Sjarifuddin, Kantor Kementerian Komunikasi 
dan Informatika RI di Jakarta, Senin (8/1). Rapat pleno digelar 
untuk membahas proses pemilihan Rektor Unpad periode 
2019-2024.

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran  
Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar menjadi pembicara kunci pada 
Seminar “Aku & Revolusi 4.0, My Dream My Future” yang digelar 
Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi (BPIP) Unpad di Bale 
Rumawat, Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jumat 
(28/12). (Foto: Tedi Yusup)*

Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran  
Syauqy Lukman, M.S.M., menyosialisasikan seputar Unpad 
dalam acara Education Expo 2019” yang digelar Sekolah  
Menengah Atas (SMA) Negeri 20 Kota Bandung, Rabu (9/1). 
(Foto: Safa Annisaa)*
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