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Penerimaan Mahasiswa Baru 2019/2020, Unpad Buka Jalur 
Mandiri untuk Program Sarjana Reguler

Proses seleksi penerimaan mahasiswa baru  
Universitas Padjadjaran tahun akademik 

2019/2020 jenjang Sarjana mengikuti pola seleksi 
yang telah ditetapkan secara nasional. Selain jalur 
SNMPTN dan SBMPTN, mulai 2019 Unpad akan 
membuka seleksi penerimaan jenjang Sarjana 
melalui jalur mandiri.

Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad  
menjelaskan, pada tahun ini seleksi jalur  
SBMPTN maupun jalur mandiri hanya  
menggunakan satu metodologi ujian, yaitu Ujian 
Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Penyelenggaraan 
UTBK akan dikelola oleh Lembaga Tes Masuk 
Perguruan Tinggi (LTMPT).

Saat menggelar jumpa pers di ruang Executive 
Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35,  
Bandung, Selasa (22/1) sore, Rektor mengatakan, 
UTBK dilakukan sebelum masa pendaftaran 
SBMPTN. Dengan demikian, peserta mendaftar 
UTBK tanpa memilih dahulu program studi yang 
diinginkan.

“Mereka (peserta) tinggal ikut mau ujian apa,  
apakah ikut kelompok Eksakta, Sosial Humaniora, 
atau Bahasa,” ujar Rektor.

Pendaftaran UTBK dibuka pada 1 Maret hingga 1 
April 2019. Pelaksanaan UTBK dilakukan mulai 13 
April hingga 26 Mei 2019. “Setiap peserta diberi  
kesempatan maksimal 2 kali ujian. Kalau dia ujian 
di bidang (kelompok) yang sama, nilai  
tertinggi yang akan diambil. Kalau di bidang  
berbeda, tergantung program studi mana yang dia 
ambil di SBMPTN,” jelas Rektor.

Hasil UTBK sendiri akan diterima oleh setiap 
peserta. Hasil yang diterima menjabarkan seluruh 
nilai (subskor) dari komponen tes yang diujikan. 

Edisi Februari 2019

LAPORAN UTAMA

Upaya ini merupakan upaya 
dari Kemenristekdikti untuk  
memperoleh calon  
mahasiswa lebih tepat  
berdasarkan kemampuan 
yang terlihat dari hasil tes.

“Sebagai contoh  
berdasarkan pengalaman 
tahun lalu, seseorang ingin 
masuk Kedokteran tapi nilai 
Biologinya 0, tapi dia tetap 
bisa masuk karena nilai 
totalnya besar. Sekarang, 
tidak hanya bergantung 
pada nilai total tetapi pada 
pembobotan subskornya,” 
paparnya.

Dengan demikian, setiap 
prodi di tiap PTN akan  
punya pembobotan 
tersendiri. Ini akan memu-
ngkinkan calon mahasiswa 
menentukan program studi 
yang sesuai berdasarkan 

ukuran kemampuan potensinya. Proses ini yang  
mendorong pelaksanaan UTBK digelar terlebih 
dahulu dari pendaftaran SBMPTN.

Daya tampung setiap jalur berbeda dengan kuota 
pada tahun 2018. Kemenristekdikti pada tahun ini 
menetapkan kuota minimal untuk SNMPTN sekitar 
25%. Sementara kuota minimal SBMPTN 2019 
sekitar 40%, dan kuota jalur mandiri maksimal 30% 
dari total daya tampung.

“Jadi terjadi penurunan di SNMPTN, terjadi  
peningkatan di SBMPTN dan jalur mandiri,” kata 
Rektor.

Selanjutnya, bagi calon mahasiswa yang  
dinyatakan lulus dari SNMPTN, sistem otomatis 
akan menolak calon untuk mendaftar ke SBMPTN 
maupun jalur mandiri. Ketetapan ini bertujuan  
untuk memaksimalkan terpenuhinya daya tampung 
yang sudah ditetapkan setiap PTN.

Jalur Mandiri

Rektor menjelaskan, pada tahun ini pula, Unpad 
membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru 
tingkat Sarjana reguler melalui jalur mandiri 
atau jalur Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran 
(SMUP). Sebelumnya, SMUP hanya dibuka untuk 
seleksi program Sarjana Terapan, Sarjana Program 
Studi di Luar Kampus Utama, dan Pascasarjana.

Rektor mengatakan, tidak semua program studi 
Sarjana membuka pendaftaran untuk jalur mandiri. 
Jalur mandiri akan dibuka terutama bagi program 
studi yang membutuhkan ujian tambahan di luar 
hasil UTBK.

“Ini adalah upaya optimasi bagaimana perguruan 
tinggi bisa menemukan mahasiswa yang tepat. 

Tahun ini masing-masing prodi diberi kesempatan 
oleh Panitia Pusat untuk mengembangkan strategi 
tes tambahan,” kata Rektor.

Beberapa prodi di Unpad telah menyiapkan materi 
ujian tambahan. Ada bentuknya wawancara, tes 
TOEFL, portofolio, tes Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory (MMPI), dan tes praktikum. 
“Jalur mandiri disediakan sebagai bagian untuk 
menyempurnakan pola tes ini,” kata Rektor.

Selain untuk Sarjana reguler, jalur mandiri tahun 
ini juga dibuka untuk kelas internasional program 
Sarjana. Kelas internasional ini akan dibuka di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, dan 
Fakultas Farmasi.

Kelas internasional ini dapat diikuti oleh  
mahasiswa domestik maupun mahasiswa asing. 
Ada beberapa perbedaan mendasar dengan 
program Sarjana reguler, seperti bahasa pengantar 
perkuliah menggunakan bahasa Inggris, hingga 
standar kurikulum yang melebihi standar di  
Sarjana reguler.

Secara keseluruhan, presentasi alokasi daya 
tampung Sarjana reguler di Unpad, yaitu minimal 
25% untuk SNMPTN, 50% untuk SBMPTN, dan 
25% untuk jalur mandiri. Rektor menegaskan biaya 
Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Unpad tidak akan 
mengalami kenaikan.

Program Kedokteran Gratis Dihentikan

Dalam jumpa pers yang dihadiri sejumlah awak 
media, Rektor menjelaskan mengenai program 
pembebasan biaya kuliah bagi dokter dan dokter 
spesialis. Mulai tahun ini, Unpad menghentikan 
program tersebut.

Rektor mengatakan, pertimbangan utama  
dihentikannya program tersebut adalah  
terpenuhinya kebutuhan calon dokter dan dokter 
spesialis, terutama untuk ditempatkan di wilayah 
Jawa Barat. Selama tiga tahun berjalan, program 
ini telah menjaring sekitar 900an mahasiswa 
program Dokter Spesialis dan 800an mahasiswa 
program Sarjana Pendidikan Dokter.
Rektor menekankan bahwa program ini bukan 
semata menggratiskan biaya pendidikan dokter 
dan dokter spesialis. Tujuan utama program ini 
adalah untuk memenuhi kebutuhan dokter dan 
dokter spesialis di daerah Jawa Barat. Mahasiswa 
harus siap ditempatkan sebagai dokter atau dokter 
spesialis di seluruh wilayah di Jabar. Sebagai  
apresiasinya, Unpad membebaskan mahasiswa 
tersebut dari biaya kuliah.

Selain itu, program ini merupakan program kerja 
dari Rektor 2015-2019 yaitu Prof. Tri Hanggono 
Achmad. Berkenaan dengan proses pemilihan  
Rektor Unpad 2019-2023 yang sedang  
berlangsung, maka keberlanjutan dari kebijakan 
program ini bergantung sepenuhnya pada rektor 
terpilih mendatang. (am)*

Seleksi penerimaan mahasiswa baru Unpad tahun akademik 2019/2020 jenjang Sarjana  
menggunakan jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Seleksi jalur SBMPTN maupun mandiri  
hanya menggunakan satu metodologi ujian, yaitu Ujian Tulis Berbasis Komputer.  
(Foto: Tedi Yusup)*
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Unpad Lakukan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru 
ke 7 Wilayah

Universitas Padjadjaran melaksanakan  
Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 

2019 di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa 
Barat, Jumat (1/2), Sabtu (2/2), dan Senin (4/2). 
Sosialisasi dilakukan langsung oleh Rektor Unpad 
Prof. Tri Hanggono Achmad, para dekan, serta tim 
narasumber Unpad yang menyampaikan materi 
mengenai seleksi masuk PTN secara nasional.

 “Unpad hadir di 7 wilayah di Jawa Barat. Kami  
sengaja turun langsung di beberapa wilayah  
karena kami ingin mendapatkan potret lebih kuat 
lagi,” ujar Rektor dalam sambutannya di SMK  
Negeri 3 Kota Bogor, Senin (4/2).

Tujuh lokasi tersebut antara lain Hotel Grand  
Mercure Karawang, Jumat (1/2), kampus PSDKU 
Garut, SMAN 1 Sukabumi, dan SMKN 3 Bandung, 
Sabtu (2/2), serta kampus PSDKU Pangandaran, 

SMKN 3 Bogor, dan SMKN Mundu Kab. Cirebon, 
Senin (4/2). Setiap lokasi menyasar pada kota/
kabupaten wilayah area kerja Dinas Pendidikannya.

Rektor menjelaskan, dengan melakukan  
sosialisasi secara langsung salah satunya 
merupakan wujud dari komitmen Unpad dalam 
memberikan perhatian untuk Jawa Barat. Selain 
itu, mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa 
baru PTN secara nasional pada tahun ini berbeda 
dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun ini, jalur masuk PTN terdiri dari  
SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri PTN.  
Perbedaan menonjol dari sistem seleksi tersebut 
terlihat dari jumlah kuota. Rektor mengatakan, 
kuota SNMPTN mengalami pengurangan dibanding 
kuota jalur masuk lainnya. Ini didasarkan atas  
relevansi tingkat kapasitas mahasiswa yang  
diterima dari SNMPTN tidak sejalan dengan  
performa akademik yang diajukan perguruan tinggi.

Untuk itu, penguatan seleksi masuk tahun ini lebih 
ditekankan pada Ujian Tulis Berbasis Komputer 
(UTBK). UTBK sendiri merupakan metode ujian 
yang dirancang untuk memprediksi kemampuan 
dan kesiapan siswa untuk berkuliah di PTN. Hasil 
dari UTBK akan digunakan sebagai dasar dari nilai 
SBMPTN dan seleksi mandiri.

“Sistem penerimaan sekarang itu lebih tajam. 
Seorang anak diterima di PTN bukan semata-mata 
karena nilai total ujiannya, tapi akan lebih tajam 
pada bidang ilmu apa, bidang ujian apa yang  
menjadi nilai terbaiknya dia, sehingga potensi 
dasar seorang anak itu dapat porsi lebih kuat 
dibanding performa akademiknya,” papar Rektor.

Penguatan Tingkat Kompetitif
Di kampus SMAN 1 Kota Sukabumi, Sabtu (2/2), 
Rektor menjelaskan mengenai tingkat daya saing 
pelajar asal Jawa Barat yang masuk ke PTN. 
Kemampuan kompetisi lulusan SMA di Jawa Barat 
dibanding lulusan provinsi lain di pulau Jawa 
dinilai belum baik.

“Jawa Barat ini punya 5 PTN Badan Hukum. Tapi 
kenyataannya, kemampuan kompetisinya masuk 
PTN tertinggal dibanding yang lain,” kata Rektor.

Unpad sendiri sudah 5 tahun menjalankan program 
afirmasi “Unpad Nyaah ka Jabar”. Program ini 
memungkinkan pelajar asal 27 kota/kabupaten di 
Jawa Barat mendapatkan kesempatan berkuliah 
di Unpad. Saat ini, program tersebut akan lebih 
dipertajam.

“Ternyata setelah 5 tahun lebih,  
perkembangannya (tingkat daya saingnya) masih 
belum baik,” imbuhnya.

Melalui metode seleksi masuk PTN yang berbeda, 
aspek potensi skolastik (kemampuan kognitif)  
lulusan akan dikembangkan secara sungguh- 
sungguh. Diharapkan, mereka yang diterima PTN 
didasarkan atas nilai skolastiknya, bukan dari 
kemampuan akademiknya.

“Sekolah juga harus berperan meningkatkan  
tingkat kompetitifnya,” kata Rektor.

Selain menjelaskan tentang SNMPTN, SBMPTN, 
dan UTBK, Rektor juga mengenalkan sistem seleksi 
mandiri Unpad untuk program Sarjana reguler. 
Presentasi juga dilakukan oleh para dekan dan tim 
narasumber seleksi PTN yang telah ditunjuk sesuai 
lokasi sosialisasinya. (am)*

Rektor Universitas Padjadjran Prof. Tri Hanggono Achmad memberikan 
sambutan dalam Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2019 di 
SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, Sabtu (2/2). (Foto: Arief Maulana)*

Rektor Titipkan Semangat “Unpad Ngahiji Unpad Kahiji” dalam Diri 
Wisudawan

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono 
Achmad melantik 1.470 wisudawan pada acara 

Wisuda Gelombang II Tahun Akademik 2018/2019 
di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur Nomor 35 Bandung. Wisuda dilaksanakan 
pada tiga sesi mulai Rabu (6/2) hingga Kamis (7/2).

“Pada kesempatan baik ini, pesan kami untuk 
seluruh wisudawan sebaagi insan abdi masyarakat, 
pembina nusa dan bangsa, dari lubuk hati yang 
paling dalam kami sampaikan rasa bangga dan 
apresiasi atas keebrhasilan Saudara-saudara  
sekalian, dan sekaligus kami titipkan nama baik 
Unpad di dada kalian,” ucap Rektor.

Rektor pun mengajak para wisudawan dalam  
tantangan kekinian “10 Year Challenge”. Bukan 
untuk membandingkan dengan sepuluh tahun lalu, 
tetapi memperkirakan kondisi 10 tahun kedepan, 

apakah sudah jauh lebih baik dan sudah berada 
dimana pada 10 tahun kedepan?

Selain itu, Rektor juga menekankan mengenai 
pentingnya menjaga persatuan dan sinergitas 
dengan semua elemen masyarakat. Di era disruptif 
ini, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah 
sendirian, namun harus dengan kolaborasi.

“Di era sekarang ini negara kita tidak butuh  
‘Superman’ tapi memerlukan ‘The Avengers’. Jadi, 
jagalah selalu semangat ‘Unpad Ngahiji, Unpad 
Kahiji’,” tegas Rektor.

Pada kesempatan tersebut, secara khusus Rektor 
mengucapkan selamat kepada para wisudawan 
yang lulus dengan predikat terbaik untuk  
masing-masing jenjang. Mereka adalah  
wisudawan terbaik Program Doktor Achsanul 
Qosasi dari Program Studi Ilmu Administrasi, 
wisudawan terbaik Program Magister Mertha Endah 
Ervina dari Program Studi Statistika Terapan.

Selanjutnya, wisudawan terbaik Program Spesialis 
Vega Lien Rambe dari Program Studi  
Periodontik, wisudawan terbaik Program Profesi 
Atikah Mawardhani Putri dari Program Studi Dokter 
Gigi, wisudawan terbaik Program Sarjana Regita 
Anggia dari Program Studi Ilmu Komunikasi, dan 
wisudawan terbaik Program Diploma Gumiwang 
Nia Nurahman dari Program Studi Hubungan 
Masyarakat.

Selain itu, wisudawan tertua pada wisuda kali ini 
dari Program Doktor, yaitu Albert Yaputra dari 
Program Studi Ilmu Komunikasi dalam usia 67 
tahun 3 bulan 7 hari, dan wisudawan termuda dari 
Program Sarjana yaitu Ravika Khalia Arrum dari 
Program Studi Kedokteran dalam usia 19 tahun 4 

bulan 22 hari.

Dalam pidatonya, Rektor menjelaskan bahwa  
dalam hal sistem dan kurikulum yang  
diintegrasikan dengan pembentukan sikap  
mahasiswa dan lulusan, Unpad telah menerapkan 
transformative learning dan melakukan berbagai 
inovasi dalam bidang akademik semenjak  
mahasiswa masuk sampai dengan lulus.

Program  pembelajaran di Unpad untuk  
mahasiswa, di antaranya Program Tahap  
Persiapan Bersama (TPB) dan mata kuliah  
Olahraga, Kesenian, dan Kewirausahaan (OKK) yang 
diberikan pada mahasiswa baru pada semester 
pertama melalui kajian atas 17 Tujuan  
Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Anti 
Korupsi.

“Program pembelajaran ini bertujuan untuk 
menumbuhkan kepekaan dan kreativitas  
mahasiswa dalam menganalisis permasalahan 
aktual di lingkungan dan menyajikan solusi yang 
tepat atas permasalahan tersebut,” ujar Rektor.

Sementara itu, untuk percepatan pencapaian tu-
juan pembelajaran, Unpad telah menetapkan kebi-
jakan riset yang terintegrasi dengan pembelajaran, 
pengabdian pada masayarakat dan KKN Tematik.
“Sehingga proses kegiatan tridharma perguruan 
tinggi menjadi lebih terintegrasi dan bisa memberi-
kan manfaat nyata untuk penyelesaian permasala-
han dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” 
kata Rektor. (art)*

Rektor Universitas Padjadjaran Rektor Universitas Padjadjaran  
Prof. Tri Hanggono Achmad melantik 1.470 wisudawan pada acara Wisuda 
Gelombang II Tahun Akademik 2018/2019 di Grha Sanusi Hardjadinata 
Unpad, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung, Rabu (6/2) dan Kamis (7/2). 
(Foto: Tedi Yusup)*
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Awal 2019, Unpad Jalin Kerja Sama dengan Sejumlah Institusi 
Dalam dan Luar Negeri

Unpad Jalin Kerja Sama dengan Mokpo National 
University, Korea Selatan

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggo-
no Achmad menandatangani Memorandum of 
Understanding (MoU) dengan President of Mokpo 
National University, Korea Selatan Prof. Park Min 
Seo di Execoutive Lounge, Gedung Rektorat Unpad 
kampus Jatinangor, Senin (28/1).

Pada kesempatan tersebut, ditandatangani juga 
Memorandum of Agreement (MoA) oleh Wakil 
Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Mas-
yarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Dr. 
Keri Lestari, S.Si., M.Si., Apt. dengan President of 
Mokpo National University Prof. Park Min Seo.

“Kami berharap kita dapat berkolaborasi yang akan 
membawa dampak global, dan tentu saja akan 
membawa manfaat besar bagi masyarakat,” harap 
Rektor.

Kerja sama Unpad dengan Mokpo National Univer-
sity diharapkan dapat dikembangkan ke berbagai 
hal. Aktivitas yang akan dilakukan di antaranya 
adalah mengoptimalkan sumber daya alam, 
khususnya laut, untuk meningkatkan kesejahteraan 
manusia. Selain itu, pengenalan nilai kebudayaan 
juga diperlukan.

Buka Pendidikan Dokter, Unpas Jalin Kerja Sama 
dengan Unpad

Universitas Pasundan (Unpas) menggandeng 
Universitas Padjadjaran untuk mengawal proses 
pembukaan Fakultas Kedokteran di kampus terse-
but. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara 
Unpas dengan Unpad dilaksanakan di ruang Exec-
utive Lounge gedung Rektorat kampus Jatinangor, 
Rabu (23/1).

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Rektor 
Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad dengan Rektor 
Unpas Prof. Dr. Eddy Jusuf Sp, M.Si. Rektor men-
gatakan, upaya Unpas untuk membuka Fakultas 
Kedokteran diharapkan dapat berkontribusi bagi 
pembangunan Indonesia di aspek pelayanan 
kesehatan. Saat ini, sektor pelayanan kesehatan 
menghadapi tantangan yang kompleks.

“Berdirinya Fakultas Kedokteran itu pasti harus 
punya daya dukung kuat terhadap layanan keseha-
tan,” kata Rektor.

Sementara itu, Prof. Eddy mengapresiasi komitmen 
Unpad dalam mendukung pembukaan FK di Unpas. 
“Ini momentum sejarah yang berharga. Unpad bisa 
mengawal dan membumikan impian kami untuk 
mendirikan FK,” ujarnya.

Selain penandatanganan Nota Kesepahaman, 
dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja 
Sama oleh Dekan FK Unpad Dr. med. Setiawan, dr., 
dengan Wakil Rektor Bidang Akademik Unpas Dr. 
H. Jaja Suteja, S.E., M.Si.

Unpad Jalin Kerja Sama dengan PT Gametraco

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono 
Achmad menandatangani Nota Kesepahaman 
dengan Direktur Utama PT Gametraco Tunggal 
Johan Soedibjo tentang Pendidikan, Penelitian, 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Penandatan-
ganan dilakukan di Ruang Rektor, Gedung Rektorat 
Unpad kampus Jatinangor, Rabu (23/1).

Pada kesempatan tersebut Rektor mengatakan 
bahwa kolaborasi merupakan suatu keniscayaan 
untuk mencapai tujuan. Dengan kerja sama, maka 
sumber daya yang ada akan lebih optimal. Manfaat 

yang diperoleh dari kerja sama ini pun diharapkan 
akan dirasakan oleh masyarakat.

“Unpad ini ingin sekuat mungkin memberikan 
kontribusi pada masyarakat,” ujar Rektor.

Rektor menambahkan, Unpad sangat peduli akan 
lingkungan, sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok 
Unpad “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup 
dalam Pembangunan Nasional”. Untuk itu, aktivitas 
pembangunan yang akan dilakukan Gametraco di-
harapkan dapat memperhatikan aspek lingkungan 
dan estetika. Selain itu, aspek regulasi pun penting 
untuk diperhatikan.

Hal tersebut disambut baik oleh Johan Soedibjo. 
Johan pun mengharapkan kerja sama Unpad dan 
Gametraco dapat membawa manfaat bagi sivias 
akademika Unpad, khususnya terkait fasilitas 
telekomunikasi.

“Kerja sama ini prinsipnya memang harus saling 
menguntungkan,” ujarnya.

Kerja Sama dengan PT. Kareem Rakeen  
Bioteknologi

Pada Rabu (23/1), Rektor Universitas Padjadjaran 
Prof. Tri Hanggono Achmad  menandatangani Nota 
Kesepahaman dengan Direktur PT Kareem Rakeen 
Bioteknologi Isnandar di ruang Rektor Gedung 
Rektorat Unpad kampus Jatinangor. Penandatan-
ganan dilakukan untuk membangun jejaring kerja 
sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi.

Sebagai industri yang bergerak di bidang biote-
knologi, Isnandar mendorong adanya kerja sama 
penelitian untuk menghasilkan berbagai produk 
teknologi terbarukan. Upaya ini langsung diapresi-
asi oleh Rektor.

“Di era menghilirkan, itu kita hanya adopsi teknolo-
gi orang. Sekarang kita harus mengembangkan 
sendiri,” kata Rektor.

Kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan 
dapat menjembatani industri dalam melakukan 
proses riset dan pengembangan. Unpad sendiri 
siap memfasilitasi aktivitas riset yang akan dilaku-
kan PT Kareem Rakeen. (am,art)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad  
menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan President 
of Mokpo National University, Korea Selatan Prof. Park Min Seo di  
Execoutive Lounge, Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Senin 
(28/1). (Foto: Tedi Yusup)*

Waspada Modus Penipuan Mengatasnamakan Lembaga  
Pendidikan Tinggi

Di masa penerimaan mahasiswa baru tahun 
akademik 2019/2020, Universitas Padjadjaran 

kembali mengimbau kepada masyarakat untuk  
mewaspadai berbagai modus penipuan  
mengatasnamakan lembaga pendidikan tinggi atau 
lembaga seleksi masuk perguruan tinggi.

Salah satu modus penipuan yang kerap terjadi 
adalah memberikan kemudahan bagi seseorang 
untuk diterima di PTN dengan syarat memberikan 
sejumlah uang jaminan. Modus lain yang mulai 
mengemuka adalah meminta identitas sebagai 
satu syarat kelulusan di SNMPTN atau SBMPTN. 
Jika tidak dilampirkan, korban ditakut-takuti tidak 
akan lulus SNMPTN/SBMPTN.

Menanggapi modus penipuan tersebut, Kepala 
Kantor Komunikasi Publik Unpad Syauqy Lukman, 
M.S.M., mengatakan, Unpad mengimbau  
masyarakat, terutama orang tua dan calon  
mahasiswa agar tidak mempercayai berbagai info 
seputar SNMPTN, UTBK, maupun SBMPTN selain 
dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).

LTMPT merupakan lembaga mandiri penyelenggara 
dan pengembang instrumen ujian masuk  
perguruan tinggi negeri di Indonesia. Informasi 
ujian masuk PTN disampaikan LTMPT lewat laman 
resminya di www.ltmpt.ac.id serta disampaikan 
melalui jejaring PTN.

Terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru, Unpad 
sendiri membuka jalur SNMPTN, SBMPTN, dan 

mandiri untuk program Sarjana, serta jalur mandiri 
untuk program Diploma dan Pascasarjana. Jalur 
SNMPTN didasarkan pada nilai kompetensi  
akademik dari Pangkalan Data Siswa Sekolah.  
Sementara SBMPTN dan mandiri didasarkan pada 
hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)  
maupun ujian lain yang sudah ditetapkan  
universitas.

“Jangan mempercayai pihak-pihak tidak  
bertanggung jawab yang menjanjikan kemudahan 
penerimaan mahasiswa. Apalagi sampai meminta 
adanya imbalan,” kata Syauqy.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut  
mengenai penerimaan mahasiswa baru Unpad, 
dapat membuka laman resmi Unpad www.unpad.
ac.id dan laman resmi seleksi penerimaan Unpad 
di www.smup.unpad.ac.id. Informasi juga bisa 
disampaikan melalui e-mail humas@unpad.ac.id 
ataupun pada kanal media sosial resmi Unpad, 
yaitu Facebook: unpad, Twitter: @unpad, Instagram: 
@universitaspadjadjaran, dan akun Line: @unpad.

Logo Unpad*
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FAKULTAS

FH Unpad Miliki Tiga Fasilitas Akademik Baru

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
memiliki fasilitas baru yang berlokasi di Gedung 

3 kampus Jatinangor, yaitu Ruang Problem Based 
Learning (PBL), Auditorim Tommy Koh-Mochtar  
Kusumaatdja, dan Ruang Moot Court Aryasena 
Satria Ajie Kolopaking (ASAK). Tiga fasilitas baru 
tersebut telah diresmikan pada Kamis (24/1).

“Peresmian yang dilakukan hari ini adalah bukti 
nyata bahwa kolaborasi, hubungan, dan jejaring 
yang baik sangat penting dalam mengatasi  
tantangan dan keterbatasan. Pembangunan tiga 
fasilitas baru di gedung ini tidak akan mungkin  
terjadi tanpa adanya dukungan dari mitra dan 
alumni kami,” kata Dekan Fakultas Hukum Unpad 

Prof. Dr. An An Chandrawulan, SH, LLM.

Ruang PBL dibangun atas dukungan dari Nuffic, 
sebuah program dari Belanda untuk mendukung 
pendidikan tinggi internasional, bekerja sama  
dengan Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia 
dan Maastricht University, Belanda. Ruang PBL 
yang diresmikan berjumlah 10 ruangan, dilengkapi 
juga dengan ruang diskusi untuk mahasiswa dan 
dosen.

Sementara itu, Auditorium Tommy Koh-Mochtar 
Kusumaatdja merupakan hasil kolaborasi Unpad 
dengan Kementerian Luar Negeri RI dan akademisi 
yang juga diplomat dari Singapura, Tommy Koh. 
Pada tahun 2017, Tommy Koh mendapat  
penghargaan Mochtar Kusumaatmadja Award dari 
Unpad atas kontribusinya di bidang hukum  
internasional.

“Berdasarkan hasil diskusi, Professor Koh dengan 
murah hati mendonasikan hadiah yang diperoleh 
untuk membangun auditorium,” ungkap  
Prof. An An.

Fasilitas Ruang Moot Court ASAK pun merupakan 
donasi dari alumni FH Unpad, Dr. Anita Kolopaking. 
Nama Ajie Kolopaking sendiri diambil dari nama 
almarhum putranya yang juga alumnus FH Unpad. 
Ajie dikenal sebagai mahasiswa yang pintar dan 
sangat menyukai kompetisi moot court.  
Prof. An An berharap, ruang moot court baru ini 
dapat menginspirasi dan memotivasi mahasiswa 
untuk menampilkan yang terbaik pada setiap 
kompetisi moot court.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Rektor Bidang 
Keuangan dan Sumber Daya Prof. Arief  
Sjamsulaksan Kartasasmita, dr., SpM(K), M.Kes., 
PhD mengharapkan bahwa fasilitas baru tersebut 
akan menambah atmosfer akademik yang baik di 
lingkungan Unpad. Ia pun mengapreasiasi adanya 
kolaborasi yang baik dari berbagai pemangku 
kepentingan sehingga menghasilkan tiga fasilitas 
baru tersebut.

“Kami yakin bahwa perguruan tinggi tidak bisa 
hidup sendiri dalam mengembangkan seluruh 
aktivitasnya. Sehingga penggabungan seluruh 
stakeholder yang ada merupakan hal yang sangat 
penting yang bisa kita lakukan dalam menjamin 
terciptanya kualitas akademik yang ada di  
Universitas Padjadjaran,” kata Prof. Arief.

Prof. Arief pun mengharapkan, ke depan kolaborasi 
dapat terus berlanjut dan terjalin semakin baik 
serta membawa manfaat bagi seluruh pihak.

Pada acara peresmian tersebut, turut hadir Wakil 
Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat, 
Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Dr. Keri  
Lestari, S.Si., M.Si., Apt, serta sejumlah keluarga 
besar FH Unpad.

Selain itu hadir pula perwakilan Kedutaan Besar 
Belanda untuk Indonesia Brechtje Klandermans, 
Directur Nuffic Neso Indonesia Peter Van Tuijl, Di-
rektur Maastricht University Centre for Internation-
al Cooperation in Academic Development (Mundo) 
Han Aarts, dan Dr. Anita Kolopaking. (art)*

Kampus Fakultas Hukum Universitas di Jatinangor memiliki tiga fasilitas 
akademik baru, yaitu Ruang Problem Based Learning (PBL), Auditorim 
Tommy Koh-Mochtar Kusumaatdja, dan Ruang Moot Court Aryasena 
Satria Ajie Kolopaking (ASAK) yang diresmikan pada Kamis (24/1).  
(Foto: Tedi Yusup)*

Penyakit Katastropik Penyumbang Defisit BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan telah melakukan berbagai upaya 

untuk mengatasi kekurangan Dana Jaminan Sosial 
(DJS). Salah satu penyumbang defisit  DJS adalah 
penyakit katastropik. Diperlukan suatu upaya untuk 
dapat menghasilkan skema penjaminan penyakit 
katastropik dalam program Jaminan Kesehatan 
Nasional yang dapat efektif dan efisien bagi BPJS 
Kesehatan.

Demikian disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Padjadjaran Dr. Adiatma Y.M 
Siregar., S.E., M.Econ.St., pada kegiatan “Research 
Seminar Series in Economics” yang digelar  Center 
for Economics and Development Studies (CEDS) 
FEB Unpad bekerja sama dengan Kedeputian 
Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan, 
di Hotel Citarum Jl. Citarum No. 16 Bandung, Senin 
(28/1).

Dr. Adiatma menjelaskan, belanja kesehatan untuk 
penyakit katastropik dapat memicu kemiskinan. Di 
antara dampak ekonomi tidak langsung dari  
penyakit katastropik adalah berkurangnya 
pendapatan karena produktivitas yang hilang 
akibat sakit dan kematian, berkurangnya  
kesempatan untuk menabung, serta hilangnya 
kesempatan untuk bekerja dan atau memperoleh 
pendidikan bagi anggota keluarga.

“Biaya sosial yang muncul diakibatkan penyakit 
katastropik bisa sebabkan kemiskinan contohnya 
hilangnya pendapatan dan kesempatan kerja,” 
ungkapnya.

Penyakit katastropik merupakan penyakit yang 
proses terapinya memerlukan keahlian khusus, 
menggunakan alat kesehatan canggih dan  
memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup. 
Pada tingkat rumah tangga, penyakit yang  
teridentifikasi sebagai penyakit katastropik antara 
lain: cirrhosis hepatis, gagal ginjal, penyakit  
jantung, kanker, stroke, serta penyakit darah  
(thallasemia dan leukemia).

Adiatma menjelaskan, untuk mengatasi semakin 
besarnya beban biaya pada penyakit katastropik 
yang ditanggung oleh BPJS, perlu dilakukan  
berbagai langkah. Salah satunya adalah mencari 
sistem pembayaran alternatif untuk penyakit 
katastopik ini.

“Studi ini akan berfokus pada aspek biaya langsung 
dan tidak langsung daripada penyakit katastropik, 
serta perspektif stakeholders (misal: pemegang 
kebijakan, pasien) terhadap sistem pembiayaan 
penyakit katastropik yang ada saat ini. Penelitian 
ini akan merekomendasikan sebuah sistem  
pembayaran untuk penyakit katastropik, sebagai 

alternatif dari sistem yang berlaku saat ini,“  
simpulnya.

Sementara itu perwakilan Ikatan Dokter Indonesia 
wilayah Jawa Barat Wendy Freely Nugraha,dr., MPH 
mengatakan, pada dasarnya dokter menetapkan 
semua penyakit harus diterapi dengan memenuhi 
standar kualitas yang tinggi. Untuk tetap menjaga 
hal itu, pihak dokter sebaiknya tidak dilibatkan 
untuk berpikir mengenai pembiayaan pengobatan 
pasien.

”Kami para dokter, lebih fokus dalam mengobati 
pasien, tidak dalam urusan pembiayaan,”  
ungkapnya.

Dekan FEB Unpad Yudi Azis, S.Si.,S.E.,S.Sos.,M.T.,Ph.D 
mengatakan, kajian alternatif terhadap  
pembiayaan penyakit katastropik ini sangat 
penting. Ia berharap kajian ini dapat berkontribusi 
besar untuk kalangan akademisi, praktisi maupun 
masyarakat lebih luas.

Di sisi lain, pengenalan terhadap penyakit 
katastropik di masyarakat juga harus diperluas. 
“Saya pikir masyarakat harus tahu penyakit ini, 
seperti pepatah bilang Mens sana in corpore 
sano – Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang 
kuat,” ungkapnya.

Hadir juga sebagai penyaji lainnya antara lain dr. 
Isma Novitasari Yusadiredja, M.Sc. yang  
mengangkat topik Mendefinisikan penyakit 
katastropik (studi kualitatif), Donny Hardiawan, S.E., 
M.E., yang mengangkat topik Menentukan nilai cut 
off penyakit katastropik dan hasil analisis big data 
BPJS Kesehatan. (am)*

Dosen FEB Unpad Dr. Adiatma Y.M Siregar., S.E., M.Econ.St., menjadi 
penyaji pada acara “Research Seminar Series in Economics” yang digelar  
Center for Economics and Development Studies (CEDS) FEB Unpad bekerja 
sama dengan Kedeputian Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Keseha-
tan, di Hotel Citarum Jl. Citarum No. 16 Bandung, Senin (28/1).*
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Noir Primadona Purba, M.Si., Rancang Alat Ukur Perairan Berbiaya 
Murah, Andal, dan Efektif

Ada banyak tantangan memahami dengan detail 
potensi perairan Indonesia. Padahal, data  

mengenai karakteristik oseanografi Indonesia  
sangat dibutuhkan tidak hanya untuk nasional, 
juga berperan secara global.

Dosen Departemen Kelautan Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Noir  
Primadona Purba, M.Si., menjelaskan, pengukuran 
ini menjadi sangat penting karena perairan  
Indonesia memiliki arus samudera (Indonesian 
Throughflow). Arus ini menjadi salah satu sistem 
yang dapat mengubah karakteristik perairan global.

“Untuk saat ini, pentingnya pengukuran  
karakteristik laut lebih disebabkan oleh pengaruh 
pemanasan global,” kata Noir.

Untuk melakukan pengukuran/pengambilan data 
tersebut membutuhkan instrumen yang mampu 
mengakomodasi seluruh wilayah perairan secara 
berkala (real time). Instrumen ini juga harus 
mampu mengukur secara presisi pada laut dangkal 
maupun laut dalam.

Sayangnya, belum ada instrumen yang mampu 
melakukan pengukuran secara berkala sekaligus 
bisa digunakan di seluruh jenis perairan Indonesia. 
Hal ini mendorong Noir melakukan penelitian 
panjang untuk merancang instrumen ukur yang 
mampu menjawab tantangan tersebut.

Sejak 2011, Noir melakukan berbagai analisis, 
diskusi, dan rancang bangun instrumen. Pada 2017, 
melalui program hibah Riset Fundamental Unpad 
(RFU) tahap pertama, Noir bersama tim yang terdiri 
dari Alexander M.A. Khan, Ibnu Faizal, dan Purti G. 
Mulyani berhasil merancang prototipe instrumen 
yang dinamai “GERNED” (GPS Drifter Combined).

Prototipe ini mengombinasikan berbagai mini 
instrumen dengan sistem informasi berkala. Meski 
demikian, prototipe ini belum diuji langsung ke 
lapangan.

“Prototipe ini tidak digunakan dalam pengukuran 
sebenarnya, karena pada saat ini masih dalam 
pengujian desain dan bahan,” kata Noir.

Penelitian ini terus berlanjut. Di tahap kedua, kajian 
dilakukan terhadap desain selubung (casing), sen-
sor, serta aplikasi berdasarkan hasil evaluasi dari 
penelitian tahap pertama. Penelitian tahap kedua 
ini berhasil mengembangkan instrumen yang dina-
mai “RHEA” atau (Drifter GPS  

Oceanography Coverage Area). Instrumen ini 
diharapkan menjadi instrumen yang baik, murah, 
mudah, dan tahan lama.

Secara singkat, RHEA merupakan instrumen yang 
ditujukan untuk mengukur arus secara lagrangian. 
Artinya, alat ini mengikuti parcel air ke manapun 
arus mengalir. Tidak hanya di samudra, RHEA juga 
bisa digunakan di perairan tertutup seperti danau, 
waduk, maupun perairan yang sangat dangkal.

Selain mengukur arus, sensor dalam RHEA juga 
terpasang untuk pengukuran temperatur udara dan 
air, kadar pH, oksigen, kekeruhan, tekanan, dan  
posisi. Bahkan, kata Noir, pemasangan sensor 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan  
keinginan pengguna.

“Alat ini dapat diaplikasikan untuk berbagai  
aplikasi seperti kecelakaan kapal, tumpahan 
minyak, monitoring kualitas air dan sampah laut,” 
tutur Noir.

Di kawasan perairan darat, RHEA sangat efektif 
untuk memonitor kualitas air. Dengan demikian, 
pengguna bisa melakukan antisipasi jika  
seandainya kualitas air di suatu danau atau waduk 
memburuk. Dalam beberapa kasus, kematian ikan 
di danau tidak dapat dicegah karena terlambatnya 
informasi mengenai penurunan kualitas air.

Efektif dan Cepat

Noir memaparkan, proses pengiriman data pada 
RHEA dibuat seefektif dan secepat mungkin. 
Data ditangkap melalui sensor dan langsung 
didistribusikan melalui teknologi satelit, sehingga 
data dapat dengan mudah diterima oleh situs 
(website) atau bahkan aplikasi khusus. Untuk saat 
ini pengembangan situs untuk penampungan dan 
distribusi data dapat dilihat di http://podc.fpik.
unpad.ac.id.

Proses distribusi ini diperkirakan lebih efektif 
dibandingkan alat ukur lainnya. Dosen yang lahir di 
Pematangsiantar, 17 Januari 1982 ini menuturkan, 
belum ada alat yang benar-benar memberikan 
data secara berkala. Data biasanya harus diolah 
dulu karena kemungkinan ada data yang tidak 
valid.

Beberapa alat observasi sudah ada yang  
menggunakan teknologi transfer data hampir 
berkala (near real time). Noir mencontohkan, 
ada alat bernama “Argo float” yang dirancang 

dapat menyelam hingga 
kedalaman 2.000 meter 
dari permukaan laut dan 
mengirimkan data pada 
hari ke-10.

“Alat ini cukup mahal dan 
efektivitasnya digunakan 
di perairan samudra.  
Untuk alat yang statis 
dapat menggunakan 
sinyal telepon.  
Syaratnya harus ada sinyal 
(di kawasan perairan yang 
diukur). Di Indonesia, 
perairan kita, hampir 
semua perairan belum 
dapat dijangkau oleh  
sinyal telepon,” jelas Noir.

Material Lokal

Jika terpikir bahwa 
pengembangan instrumen 
ini juga membutuhkan 
biaya yang besar atau pun 
komponen yang harus 
diimpor ke Indonesia, 
pemikiran tersebut kurang 

tepat. Noir menuturkan, produksi instrumen RHEA 
menggunakan bahan baku lokal sebanyak 70%. 
Selain itu, proses produksi dilakukan murni di 
dalam negeri.

“Hampir semua bahan dibeli dari dalam negeri. 
Kecuali untuk pengiriman data satelit,” kata Noir.

Dalam pengembangannya, Noir dan tim yang  
tergabung dalam Marine Research  
Laboratory (Meal) FPIK Unpad bekerja sama 
dengan PT. Robomarine Indonesia, industri yang 
berfokus pada produksi wadah bawah air.

Dengan demikian, riset yang menjadi projek 
unggulan FPIK Unpad ini juga sudah dirancang 
untuk produksi secara massal. Tentunya, produk 
ini diperkirakan jauh lebih murah dari produk yang 
sudah ada di pasaran serta memiliki manfaat 
yang lebih banyak. Di sisi lain, alat ini juga dapat 
mengefesiensikan anggaran survei laut yang 
sangat besar.

Saat dipamerkan di Manado, 2018 lalu, instrumen 
ini mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan, 
terutama yang bergerak di bidang kelautan dan 
perikanan. Bahkan, beberapa pemangku  
kepentingan sudah menyatakan minat untuk 
“meminang” RHEA. “Termasuk dari pemerintah 
daerahnya sendiri,” imbuh Noir.

Instrumen ini akan terus dilakukan  
pengembangan. Noir mengatakan, pengembangan 
selanjutnya adalah menambahkan modul agar alat 
ini dapat menyelam dan mengukur  
parameter sesuai dengan kedalaman perairannya 
secara otomatis.

“Hal ini sangat penting karena perairan Indonesia 
tidak seragam. Misalnya di laut Jawa kedalaman 
perairan maksimal adalah 100 meter, sedangkan di 
laut Banda dapat mencapai 4000 meter.  
Selanjutnya adalah penambahan sensor-sensor 
lain yang dapat mengukur berbagai paramater,” 
kata Noir.

Ia berharap, RHEA dapat membantu para peneliti 
perikanan dan kelautan untuk menjelaskan lautan 
Indonesia yang sangat kompleks dengan data yang 
lengkap. RHEA juga diharapkan membantu  
pembudidaya air tawar untuk mengetahui kondisi 
perairan di lokasi budidayanya, sehingga dapat 
meminimalisasi kerugian akibat kematian ikan. 
(am)*

Noir Primadona Purba, M.Si.*

PROFIL
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MAHASISWA

Sebelas Mahasiswa Unpad Jadi Duta Aksi Global SDGs

Sebelas mahasiswa Universitas Padjadjaran 
terpilih untuk mengikuti “Global Goals Summit 

2019” yang digelar Studec International bekerja 
sama dengan YouthNow di Kuala Lumpur, Malaysia, 
20-22 Januari 2019. Dalam kegiatan tersebut, para 
peserta dinobatkan sebagai Global Action  
Ambassador untuk menyebarkan semangat  
pencapaian SDGs di masing-masing komunitas 
dan negara.

Para mahasiswa Unpad tersebut adalah Tisa 
Layalia Hanifah Ma’ruf (Kebidanan), Mia Helmiyani 
(Jurnalistik). Afidah Aini (Sastra Arab), Ismiatun 
(Farmasi), Qurrata Aini (Agroteknologi), Enjang 

Mutaqin (Administrasi publik), M. Farhanun Nadza 
(Agribisnis), Najmy Adilla Syafruddin (Sastra 
Sunda), Alif Abdurrafi Muliawan (Ilmu Ekonomi dan 
Studi Pembangunan), Doni Irfan (Sastra Arab), dan 
Azzam Fauzan badurrahman (Sastra Arab).

“Semoga kesebelas duta ini dapat berkontribusi 
aktif di Unpad. Predikat “Global Action  
Ambassador” juga merupakan amanah yang besar 
dan harus ada implementasi terhadap masyarakat, 
terutama di sekitar kita,” ujar Tisa saat ditemui 
di Ruang Kantor Komunikasi Publik Unpad, Rabu 
(13/2).

Keikutsertaan mereka pada kompetisi tersebut 
dimulai dari pengiriman personal statement  
mengenai pemahaman dan perhatian mereka 
terhadap SDGs. Diungkapkan Tisa, berbegai materi 
mengenai SDGs di perkuliahan, terutama saat 
Tahapan Persiapan Bersama (TPB) Unpad sangat 
membantunya dalam menuliskan personal  
statement tersebut.

“Waktu semester satu kami diberi materi tentang 
SDGs ‘kan, jadi kami punya pemahaman yang 
cukup untuk dijadikan personal statement,” ungkap 
Tisa.

Secara keseluruhan, Global Goals Summit 2019 
diikuti oleh 127 peserta dari 24 negara. Selain 
konferensi yang menghadirkan sejumlah  
pembicara mengenai SDGs, juga digelar diskusi 
terbatas dimana peserta dibagi dalam sejumlah 
kelompok untuk membahas persoalan di suatu 
negara. Di sini, para peserta dituntut berpikir kritis 
mengenai permasalahan dan solusinya. Hasil 
diskusi kemudian dipresentasikan di hadapan 
seluruh peserta.

Kelompok salah seorang mahasiswa Unpad, 
Qurrata Aini, terpilih menjadi first runner up up 
grup presentation. Qurrata Aini dan kelompoknya 
meraih penghargaan tersebut setelah memaparkan 
permasalahan yang di Suriah.

Selain terlibat sebagai peserta, sejumlah maha-
siswa Unpad juga mengisi Grand Opening acara 
tersebut dengan menampilkan tari Ratoeh Jaroe. 
Para mahasiswa tersebut terdiri dari berbagai  
fakultas, dan diantaranya juga bertindak sebagai 
peserta Global Goals Summit 2019. (art)*

Sebelas mahasiswa Universitas Padjadjaran dinobatkan sebagai Global Action Ambassador dalam acara 
“Global Goals Summit 2019” yang digelar Studec International bekerja sama dengan YouthNow di Kuala 
Lumpur, Malaysia, 20-22 Januari 2019 lalu.*

Siti Nurasiah Raih Juara Pidato Bahasa Jepang di Yokkaichi  
University, Jepang

Mahasiswa Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Padjadjaran, Siti Nurasiah, meraih 

Juara I pada kompetisi pidato bahasa Jepang  
“International Student Speech Contest in  
Japanese” yang digelar Yokkaichi University di  
Auditorium Yokkaichi University, Jepang, 12 Januari 

2019.

Acara tersebut diikuti sejumlah mahasiswa dari 
berbagai negara yang sedang menjalani studi di 
Jepang. Nura sendiri merupakan mahasiswa Unpad 
peserta program Japanese Studies selama satu 
tahun di Mie University, yaitu mulai September 

2018 hingga Agustus 2019.

“Acara speech contest ini adalah acara yang ke-15 
kalinya diselenggarakan. Tujuannya untuk  
mengetahui kemampuan bahasa Jepang  
mahasiswa asing,” ujar Nura saat dihubungi Senin 
(21/1).

Pada kompetisi tersebut, Nura mengangkat topik 
mengenai perjuangannya untuk meraih cita-cita. 
Dalam pidatonya Nura mengungkapkan  
usahanya untuk belajar bahasa Jepang hingga  
berhasil mendapatkan beasiswa untuk  
menjalankan studi di salah satu perguruan tinggi 
di Jepang.

“Saya mau berbagi dengan teman-teman yang lain 
tentang pengalaman saya belajar bahasa Jepang. 
Meskipun awal-awal saya merasa kesulitan belajar 
bahasa Jepang, tapi hingga saat ini saya bisa terus 
berjuang belajar bahasa Jepang demi impian saya,” 
ungkapnya.

Nura mengakui, mulanya ia tak menyangka akan 
menjuarai kompetisi tersebut karena melihat 
kompetensi mahasiswa asing lain yang dirasa 
lebih hebat darinya. Ia sendiri tertarik mengikuti 
kompetisi tersebut karena ingin meningkatkan 
kemampuannya berbicara bahasa Jepang. Selama 
proses latihan, Nura pun mendapatkan dukungan 
dari berbagai pihak, termasuk dosen Mie University 
dan Unpad.

“Saya berharap, semoga kemampuan bahasa 
Jepang saya bisa lebih meningkat lagi, dan ke 
depannya semoga bisa banyak berkontribusi dalam 
banyak kegiatan, bisa membanggakan Indonesia 
dan almamater saya,” harapnya. (art)*

Siti Nurasiah, mahasiswa Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran meraih Juara I pada kompetisi pidato bahasa Jepang 
“International Student Speech Contest in Japanese” yang digelar Yokkaichi University di  Auditorium Yokkaichi University, Jepang, 12 Januari 
2019.*
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Gubernur Ajak Unpad Selesaikan Masalah di Jawa Barat Bersama

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong 
Pemerintah Provinsi dan akademisi bersinergi 

untuk menyelesaikan beragam permasalahan di 
Jawa Barat. Gubernur menilai, upaya  
membangun Jawa Barat tidak dapat dilakukan 
oleh unsur pemerintah saja.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Jawa Barat 
dalam acara “Sawala Gubernur Jawa Barat dengan 
Akademisi Universitas Padjadjaran” yang digelar di 
Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, 
Bandung, Jumat (25/1).

Acara dihadiri langsung Rektor Unpad Prof. Tri 
Hanggono Achmad serta sejumlah pimpinan, guru 
besar, dan dosen di lingkungan Unpad. Acara juga 
dihadiri perwakilan dari perguruan tinggi lain di 
Jawa Barat.

Gubernur mengatakan, saat ini pihaknya ingin  
menerapkan konsep pemerintahan dinamis  
(dynamic goverment). Konsep ini  
membutuhkan elemen pemangku kepentingan lain 
dalam melaksanakan pembangunan. Mengambil 
konsep kolaborasi pentahelix, akademisi menjadi 

unsur kolaborasi yang tidak terpisahkan bersama 
pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan media.

“Pemerintah tidak sanggup urus peradaban Jawa 
Barat sendiri, tapi kita tidak boleh berhenti. Kita 
menitipkan satu dua urusan tujuan pembangunan 
kepada kelompok yang mampu dan bisa,” ujar 
Gubernur.

Salah satu masalah besar di Jawa 
Barat adalah soal ketimpangan. 
Meski pertumbuhan ekonomi di 
Jawa Barat bagus, aspek gini  
rasionya juga masih besar. “Ada gap 
penghasilan, gap  
kewilayahan, ini yang akan kita 
berantas,” jelasnya.

Ketimpangan kewilayahan  
meliputi adanya perbedaan  
mencolok antara kemajuan di 
kawasan kota dan kota, hingga 
perbedaan sarana infrastruktur di 
Jabar bagian utara, tengah, dan 
selatan. Ketimpangan wilayah ini 

harus segera diselesaikan, agar gap perbedaan 
kota dan desa dapat dihilangkan.

Mantan Wali Kota Bandung ini juga mendorong 
setiap desa memiliki satu unit Badan Usaha Milik 
Desa (Bumdes). Unit ini yang akan mengelola 
berbagai potensi yang dimiliki desa menjadi nilai 
bisnis dan dipasarkan luas. Gubernur juga ingin 
pengelola Bumdes salah satunya diisi oleh alumni 
Unpad.

“Sekarang polanya, kita cari pembeli dulu, baru 
dibuat perusahaannya. Kita juga ingin yang urus 
Bumdes itu dari kaum milenial. Untuk itu, kita 
butuhkan alumni Unpad untuk kerja di desa dan 
menjadi CEO Bumdes,” papar Gubernur.

Meningkatkan sektor ekonomi pariwisata juga 
menjadi satu upaya yang ingin digelorakan 
Pemprov. Gubernur meyakini, keindahan alam di 
Jawa Barat menjadi satu keunggulan yang tidak 
dimiliki provinsi lain. Sayangnya, potensi ini belum 
sepenuhnya meningkatkan sektor ekonomi daerah.

Masalah lain yang diharapkan dapat dikolab-
orasikan dengan akademisi adalah penanganan 
limbah di sungai Citarum hingga rekomendasi 
pengelolaan anggaran pemerintah menggunakan 
sistem teknologi informasi.

Berbagai gagasan dan penelitian yang telah 
dihasilkan sivitas akademika Unpad didorong untuk 
menyentuh permasalahan di Jawa Barat. Gubernur 
memastikan, pemerintah akan menerapkan hasil 
penelitian ilmiah sivitas akademika jika dinilai 
dapat menyelesaikan permasalahan di Jawa Barat.

“Kita harapkan Unpad memberi dokumen yang 
isinya memuat berbagai strategi. Kalau boleh 
ada strateginya, serta ada program yang mudah 
dijalankan,” kata Gubernur. (am)*

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berdiskusi dengan pimpinan, guru besar, dan dosen Universitas Padjadjaran dalam acara “Sawala 
Gubernur Jawa Barat dengan Akademisi Universitas Padjadjaran” yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, 
Bandung, Jumat (25/1). (Foto: Tedi Yusup)*

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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Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan Unpad Gelar 
Pelatihan Petani Konservasi DAS Citarum

Sebanyak lima proposal dari Universitas  
Padjadjaran lolos seleksi program pendanaan 

Calon Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi  
(CPPBT) Kemenristekdikti untuk tahun 2019. 
Jumlah tersebut menjadi paling banyak di antara 
perguruan tinggi penerima hibah CPPBT lain di 
Indonesia.

Ketua Pusat Inkubator Bisnis/Oorange Unpad 
Diana Sari, PhD mengatakan, capaian tersebut 
tidak lepas dari upaya yang dilakukan universitas 
melalui Direktorat Riset, Pengabdian kepada  
Masyarakat, dan Inovasi dan difasilitasi Oorange.

“Dengan sosialisasi yang baik, kita bisa meng- 

Sebanyak 25 petani kopi dari Kecamatan Panga-
lengan mengikuti “Pelatihan Petani Konser-

vasi DAS Citarum” yang digelar Pusat Unggulan 
Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan Universitas 
Padjadjaran di Jalan Sekeloa Selatan, Bandung, 
Selasa (29/1) hingga Kamis (31/1). Acara ini digelar 
untuk meingkatkan kemampuan para petani dalam 
memberikan nilai tambah produksi kopi.

Para peserta mendapatkan pelatihan untuk men-
golah biji kopi menjadi berbagai jenis minuman 
siap konsumsi. Dengan demikian, para petani tidak 
hanya dapat menjual biji kopi mentah, tetapi juga 
dapat menjalankan bisnis melalui kemampuannya 

encourage orang-orang untuk bisa mendaftar dan 
menunjukkan bahwa hasil peneliian Unpad banyak 
yang bisa dikomersialisasikan,” kata Diana saat 
dihubungi via telepon, Senin (11/2).

Diana menjelaskan, banyak sivitas akademika 
yang tertarik untuk mengajukan proposal setelah 
program ini disosialisasikan oleh Oorange.  
Pihaknya kemudian menjaring proposal yang  
masuk untuk kemudian dilakukan pendampingan 
intensif dengan dibantu  Michelle Azista  
pemenang CPPBT 2017, Dr. Dwi Purnomo dari FTIP, 
dan Dr. M. Taufik dari FMIPA.

Di pengujung 2018, Oorange menggelar bootcamp 

membuat minuman kopi.

“Jadi mereka punya nilai tambah dari kopi yang 
mereka produksi, sehingga punya kelebihan secara 
ekonomi untuk mereka,” ujar Ketua Pusat Unggu-
lan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan Unpad, 
Parikesit, MSc., PhD.

Bertindak sebagai pemateri pada pelatihan 
tersebut adalah sejumlah praktisi pembuat kopi 
(barista). Ke depannya, para peserta juga akan 
didampingi untuk menjalankan bisnis kedai kopi di 
daerah Pangalengan.

Diungkapkan Parikesit, para peserta merupakan 

kepada calon pelamar CPPBT. Lewat kegiatan ini, 
peserta diberikan pendampingan terkait  
bagaimana menyusun proposal yang benar serta 
berbagai hal yang perlu ditekankan. Kegiatan 
ini juga menghadirkan penerima hibah CPPBT 
sebelumnya untuk berbagi pengalaman bagaimana 
memperoleh hibah tersebut.

Selanjutnya, peserta CPPBT yang lolos akan 
dilakukan pembahasan dan penelaahan tentang 
rencana luaran, rencana kegiatan, rencana  
anggaran biaya (RAB) oleh Kemenristekdikti dalam 
acara Workshop yang akan digelar di Jakarta,  
Selasa (12/2) dan Rabu (13/2) mendatang.

Adapun lima proposal CPPBT Unpad yang lolos 
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dried Mango Rasa Segar dengan penanggung 

jawab Prof. Dr. Yosini Deliana, M.S., (Fakultas 
Pertanian);

2. Frizz: Pasta Gigi untuk Mencegah Karies Dini 
Berbasis Nanokomposit Material dengan 
penanggung jawab drg. Arief Cahyanto, PhD 
(Fakultas Kedokteran Gigi);

3. Layanan Pengelolaan Koloni Lebah Madu Pintar 
dengan penanggung jawab Dr. Dwi Purnomo, 
M.T., (Fakultas Teknologi Industri Pertanian);

4. Nursbox: Aplikasi Dokumentasi Asuhan  
Keperawatan Terpadu di Puskesmas dengan 
penanggung jawab Neti Juniarti, M.Kes., M.Nurs., 
PhD (Fakultas Keperawatan), dan

5. Produksi Minuman Teh Bunga “SCOBY-TEA” 
Berkhasiat Kesehatan dengan penanggung 
jawab Annisa Abdiwijaya Qaromah, S.Si (FMIPA). 
(am)*

petani kopi yang telah menghasilkan kopi berkual-
itas baik. Para petani tersebut telah menerapkan 
penanaman kopi dengan sistem agroforestri yang 
salah satu tujuannya sebagai perlindungan keane-
karagaman hayati.

Melalui pelatihan tersebut, diharapkan para petani 
memiliki keuntungan lebih dari upaya mereka 
dalam menjaga lingkungan. Dengan demikian, 
para petani memiliki motivasi yang lebih kuat 
lagi dalam melakukan upaya-upaya pelestarian 
lingkungan dan melakukan konservasi sumber 
daya alam.

“Disini kami mendukung, menguatkan, bahwa 
jangan hanya menanam kopi, tetapi juga bisa 
mendapatkan nilai tambah dari kopi yang mereka 
produksi,” tutur Parikesit.

Selain Kecamatan Pangalengan, Parikesit berharap 
pelatihan serupa dapat digelar untuk petani kopi 
di daerah lain di DAS Citarum. Selain itu, materi 
mengenai penguatan bisnis pun akan lebih diper-
dalam.

Peluncuran Buku

Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan buku 
“Serangga Penyerbuk pada Agroforestri Kopi” yang 
merupakan hasil penelitian Parikesit dan tim di 
perkebunan kopi Pangalengan. Dalam buku terse-
but, diungkapkan bahwa para petani di Pangalen-
gan tersebut sudah berwawasan konservasi.
“Kami membuat buku tentang keanekaragaman 
serangga penyerbuk di kebun kopi yang mere-
ka kelola. Bukti bahwa agroforestri kopi mereka 
itu menjadi habitat yang baik bagi ratusan jenis 
serangga,” jelas Parikesit. (art)*

Logo Unpad*

Ketua Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan Universitas Padjadjaran Parikesit, MSc., 
PhD., (kanan) dalam acara “Pelatihan Petani Konservasi DAS Citarum” yang digelar di kampus  
Magister Ilmu Lingkungan Unpad alan Sekeloa Selatan, Bandung, Selasa (29/1). (Foto: Tedi Yusup)*

Terbanyak se-Indonesia, Lima Proposal Unpad Lolos Pendanaan 
Calon Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi Kemenristekdikti 
2019
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BUKU SIVITAS

GALERI

Regita Anggia dari Fakultas Ilmu Komunikasi terpilih sebagai 
wisudawan terbaik Program Sarjana pada Wisuda Gelombang 
II Tahun Akademik 2018/2019. Regita lulus Program Studi Ilmu 
Komunikasi dengan IPK 4,00. (Foto: Tedi Yusup)*

Sebanyak 193 pejabat fungsional di lingkungan Universitas 
Padjadjaran dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Rektor  
Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad di Aula Fakultas  
Keperawatan Unpad kampus Jatinangor, Rabu (23/1).  
(Foto: Tedi Yusup)*

Mahasiswa dan alumni Universitas Padjadjaran Anissa Faradilla 
(Psikologi), Abdul Rizal (Sastra Indonesia), dan Rezania Fitria 
(alumnus Sastra Arab) bantu memulihkan trauma anak korban 
tsunami Selat Sunda di Desa Labuan, Banten. Minggu (27/1), 
dengan membacakan dongeng.*

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Rezki 
Ashriyana Sulistiobudi, M.Psi., memberikan sejumlah materi 
pengembangan diri kepada lulusan Universitas Padjadjaran 
dalam acara “Paragon Campus Roadshow” yang digelar atas 
kerja sama Kantor Tracer Study & Career Development Center 
(TSCDC) Unpad dengan PT. Paragon Innovation Technology di 
Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Senin (28/1). 
(Foto: Tedi Yusup)*

Sebanyak 462 mahasiswa baru program Pascasarjana  
Universitas Padjadjaran melaksanakan registrasi administratif 
yang digelar di Grha Sanusi Hardjadinata kampus Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rabu (30/1). (Foto: Tedi Yusup)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
menjadi pembicara dalam acara “University and SGDs Center 
Network Forum” yang digelar kantor perwakilan United Nations 
Development Programme (UNDP) Indonesia di Hotel Shangri-La, 
Jakarta, Senin (21/1).*

 

 

 

 

 

PENYERBUK 

Parikesit│Susanti Withaningsih│Irina A. Mustikasari 
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