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Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada

hari ini, kita dapat merayakan Dies Natalis yang ke-56 Universitas

Padjadjaran.

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pada tiga tahun terakhir ini jumlah pendaftar, keketatanmaupun rataan

nilai calon mahasiswa S1 yang mendaftar ke Unpadterus meningkat.

Bila pada tahun tahun2011/2012 terdapat 56.256 orangpendaftar untuk

SNMPTN dan 19 ribu untuk SMUP S1, dan pada tahun 2012/2013menjadi

64.710 orang untuk jalur SNMPTN dan 24 ribu untuk SMUP S1,  sedangkan

pada tahun 2013/2014 jumlah pendaftar untuk jalur SNMPTN mencapai

141.864 orang dan SBNMPTN sebanyak 73.557 orang.Angka ini

menunjukkan jumlah pendaftar terbanyak diantara seluruh perguruan

tinggi negeri di Indonesia.

Karena daya tampung relatif tetap, meningkatnya jumlah peminat ini

telah meningkatkan tingkat keketatan untuk masuk Unpad. Rata-rata

tingkat keketatan untuk prodi eksakta di jalur SNMPTN dari 1:16 tahun

2012 menjadi 1:35 dan 1:24 untuk SBMPTN; dan untuk non eksakta dari

1:15 tahun 2012 menjadi 1:41 untuk SNMPTN dan 1:26 untuk SBMPTN.

Apabila dilihat per program studi, diantaranya ada yang memiliki tingkat

keketatan di atas 150, yaitu Prodi S1 Teknik Informatika.

Ranking rataan nilai yang diterima di Unpad melalui SNMPTN untuk IPA

yang membaik dari urutan ke-8 pada tahun 2011 menjadi ke-6  pada

tahun 2012, mengalami penurunan menjadi ke-7 pada tahun 2013.

Keadaan ini, bisa jadi dipengaruhi oleh faktor banyaknya pendaftar

dengan rentang nilai yang besar. Sementara ranking rataan nilai Unpad

untuk prodi IPS pada tahun2013 tetap berada pada urutan ke-4.

Untuk program SNMPTN, mereka yang diterima adalah ranking teratas

pendaftar ke Unpad dari sekolahnya. Secara keseluruhan baik SNMPTN
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maupun SBMPTN, yang diterima adalah yang menjadikan Unpad sebagai

pilihan pertama.

Akreditasi dan Ranking Program Studi

Pekerjaan berat yang harus dilakukan tahun ini, adalah reakreditasi

institusi. Untuk dapat meningkat menjadi “A” diperlukan kerja keras

semua pihak, terutama untuk beberapa program studi yang masih

berakreditasi B, baik itu program diploma, profesi/spesialis, sarjana

maupun pascasarjana. Pada tahun 2013 ini dari 144 program studi yang

ada di Unpad, baru 65 prodi saja yang berakreditasi A; 36 prodi

berakreditasi B; 4 prodi berakreditasi C dan 39 prodi sisanya merupakan

prodi baru.  Berdasarkan UU No 12 tahun 2012, prodi yang baru akan

memperoleh akreditasi minimum atau C.  Salah satu faktor penghambat

untuk meningkatkan akreditasi program studi adalah ketersediaan dan

perimbangan dosen (khususnya kualifikasi S3) dengan jumlah mahasiswa

serta manajemen pengelolaan program studi belum mencapai kriteria ideal.

Hal yang menggembirakan, hasil Survey Majalah Mix Marketing terhadap

2100 responden, menempatkan FIKOM Unpad pada ranking ke-1

Indonesia Best School of Communication, sementara Fakultas Ekonomi

dan Bisnis ada pada ranking ke-6 Indonesia Best School of Management

2013. Mudah-mudah prestasi semacam ini dapat terus ditingkatkan dan

diikuti oleh program-program studi lainnya.

Implementasi Kurikulum

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses belajar mengajar dapat

dilihat dari indikator IPK rata-rata lulusan dan Angka Efisiensi Edukasi

(AEE). Secara keseluruhan terdapat peningkatan atau perbaikan kedua

indikator ini, yaitu 3,39 dan 25% pada tahun 2013, dibandingkan 3,38

dan 35% pada tahun 2012.  Sungguh menggembirakan, bahwa mahasiswa
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yang lulus tepat waktu untuk tahun 2013 ini meningkat dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Apabila pada tahun 2012 yang lulus tepat

waktu ini 74 % , pada tahun 2013 ini bisa meningkat hingga mencapai

89%. Kami akan terus berusaha meningkatkan efisiensi edukasi ini, yang

akan berkontribusi pula pada peningkatan kuota penerimaan mahasiswa

untuk peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) ke Perguruan Tinggi.

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang kompeten danprofesional,

Unpad telah berupaya melaksanakan kurikulumberbasis kompetensi

(KBK).  Melalui proyek IDB, tahapan kegiatan yang melingkupi seluruh

program studi di Unpad adalah sosialisasi dan penyusunan pedoman

penerapan KBK pada tingkat Universitas sejak tahun 2012.  Ditargetkan

pada akhir tahun ini, dokumen kurikulum KBK di seluruh program studi

dapat diselesaikan, sehingga pada tahun akademik yang akan datang,

kita dapat melaksanakan kurikulum KBK ini dengan baik.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sejak tahun 2012

telah dikembangkan berbagai modul mata kuliah online untuk e-

learning.  Apabila tahun 2012 baru terdapat 86 buah modul, tahun 2013

ini bertambah menjadi 154 modul. Pembuatan modul dilakukan setelah

pelatihan kepada dosen untuk membangun desain instruksional

berbasis multimedia.  Sejalan dengan itu pula, telah dibangun portal

Massive Online Open Course (MOOC) serta aplikasi portal video

pembelajaran (Vabel) yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan

masyarakat melalui jaringan internet.  Video pembelajaran ini akan terus

dikembangkan dengan telah diadakannya aplikasi Vmeet yang dapat

dimanfaatkan dalam portal mobile (Momeet).  Berbagai inovasi

pembelajaran ini diharapkan meningkatkan minat belajar mandiri

mahasiswa, sehingga tujuan pendidikan untuk membentuk lulusan yang

memiliki kemampuan self-directed, life-long learning dapat kita capai.

Secara institusi, tahun ini Unpad berada pada peringkat 4 nasional Telkom

Smart Campus Award yang memperhatikan 10  domain pengukuran,

yaitu suprastruktur kampus, infrastruktur teknologi, profil pemangku
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kepentingan, ragam pemanfaatan aplikasi, strategi pendidikan nasional,

dampak dan manfaat penerapan teknologi, komunitas eksternal, riset,

e-green (TIK ramah lingkungan), dan inovasi pendidikan.

Untuk mempersiapkan lulusan yang bisa mandiri, pelatihan dan kegiatan

kewirausahaan bagi mahasiswa terus dikembangkan. Bekerjasama

dengan Bank Mandiri, pada tahun 2012 telah dilakukan berbagai

pelatihan penyusunan “business plan”, komunikasi efektif dan

“grooming”.  Dilakukan pula Mandiri National Lecture Seriesmelalui

videoconference. Selain dengan Bank Mandiri, berbagai pelatihan untuk

mahasiswa ini, dilakukan puladengan pihak lainnya, seperti Sinar Mas,

Pertamina BNI, BJB, dan BTN.

Capaian dan Kebijakan Pengembangan SDM

Pencapaian ke arah universitas yang semakin baik, tidak akan terlepas

dari kualitas akademik para dosen. Sampai dengan akhir Agustus 2013,

Unpad memiliki 1799 orang dosen dengan kualifikasi pendidikan masing-

masing: S1/Profesi sebanyak 148 orang (8%), S2/Spesialis 1.079 orang

(60%) dan S3/SpII sebanyak 571 orang (32%).

Dibandingkan dengan tahun 2012, proporsi dosen dengan kualifikasi S1

berkurang 4 %, sedangkan S2/Sp berkurang 1 %; sementara S3 meningkat

sampai 5 %. Kami terus mendorong dosen untuk senantiasa

meningkatkan pendidikannya sehingga minimal mencapai gelar

Magister dan terus berlanjut hingga mencapai gelar Doktor.

Walaupun dari segi prosentase, jumlah Profesor tidak banyak berubah

(7-8%), namun angka absolutnya menurun; dari 152 orang pada tahun

2011 menjadi 142 orang pada tahun 2012 dan kembali berkurang menjadi

129 orang pada tahun 2013.  Berkurangnya jumlah Profesor ini, terutama

disebabkan karena pensiun, sekalipun batas pensiun saat ini telah

diperpanjang menjadi usia 70 tahun.  Sementara proses pengajuan
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profesor yang baru mengalami kendala, sebagai konsekuensi

pemberlakuan peraturan baru dalam penghitungan angka kredit, yang

lebih menekankan pada kegiatan penelitian.  Kenaikan jabatan

akademik Profesor sebanyak 13 orang di Ditjen Dikti, dan yang sedang

dievaluasi di tingkat Senat Unpad sebanyak 14 orang terpaksa mengalami

penyesuaian waktu kembali untuk pemenuhan KUM, khususnya bidang

penelitian. Dalam upaya mempercepat proses ini, maka kepada peneliti

aktif Doktor yang memiliki “roadmap” penelitian yang jelas dan

memperoleh hibah penelitian kompetitif, serta telah memiliki jabatan

akademik Lektor Kepala, dapat menjadi pembimbing utama mahasiswa

doktor, melalui jalur undangan.

Sampai tahun 2012, terdapat 11 orang dosen penerima beasiswa untuk

S2 dan 95 orang untuk S3 luar negeri dari Ditjen Dikti. Penerima beasiswa

ini sampai dengan tahun 2013 telah lulus 7 orang untuk program S2 dan

37 orang untuk program S3. Kesempatan pendidikan ke luar negeri ini

tidak lepas dan menjadi dasar pengembangan dari berbagai kerjasama

luar negeri. Pada tahun 2013 ini , Unpad memiliki 112 MoU yang berjalan

efektif dengan berbagai universitas dan lembaga di luar negeri yang

tersebar di 31 negara. Sementara itu jumlah dosen yang sedang

pendidikan di dalam negeri 33 orang untuk S2 dan 243 orang untuk S3.

Pengurangan jumlah dosen yang pendidikan S2 menandakan bahwa

jumlah dosen S1 Unpad semakin sedikit, sementara peningkatan jumlah

dosen yang pendidikan S3 memberikan harapan bahwa ke depan,

seluruh dosen Unpad harus mencapai jenjang pendidikan S3.

Strategi pendidikan lanjut S2 atau S3 ke depan, tidak saja dalam konteks

memberikan kesempatan studi lanjut, tetapi tidak lepas dari “roadmap”

penelitian di laboratorium, fakultas dan universitas.  Oleh karena itu,

kami sangat mengapresiasi peningkatan luar biasa peserta Scheme for

Academic Mobility and Exchange (SAME) dari 2 orang tahun 2012, menjadi

20 orang pada tahun 2013.  Jumlah ini membuat Unpad menjadi institusi
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terbanyak yang memperoleh hibah ini, atau sekitar 30% dari seluruh

beasiswa SAME yang disediakan oleh Dikti.  Diharapkan, dosen Unpad

melalui program SAME akan mengembangkan joint research yang dapat

dimanfaatkan untuk joint supervision terhadap dosen Unpad yang masih

memerlukan pendidikan lanjutan S2 dan S3.  Untuk itu, strategi

mentorships atau pembimbingan dosen senior, yaitu Doktor yang Lektor

Kepala atau Profesor, kepada dosen yang lebih junior, sangat penting.

Demikian pula academic atmosphere dan research atmosphere di

laboratorium, jurusan/departemen, dan Fakultas sangat diharapkan

dalam kerangka integrasi penelitian dengan pengembangan SDM yang

unggul.

Dalam rangka pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan,

telah dilakukan pelatihan dosen Unpad dan magang dalam berbagai

aktivitas manajemen pendidikan tinggi di tingkat Universitas dan

Fakultas.  Pelatihan dan magang ini diharapkan pula menjadi media

untuk silaturahmi dan sharing berbagai ide dan pengalaman di antara

dosen Unpad, sehingga pada gilirannya nanti akan dihasilkan berbagai

kerjasama multi- dan interdisiplin di Unpad.

Tenaga kependidikan pun didorong untuk terus melakukan peningkatan

kompetensi dan kualifikasi akademik, melalui tugas belajar dan pelatihan

teknis baik di dalam dan luar negeri, yang sebagian didukung melalui

proyek Quality Improvement of Unpad yang didanai IDB.

Untuk tenaga kependidikan, kami memberikan apresiasi kepada sdr.

Yulianti dari FIKOM sebagai Juara 3 Pustakawan Berprestasi Tingkat

Nasional, dan sdr. Roni Yanwar Maulana dari Fakultas Farmasi sebagai

Finalis Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional.

Agar dosen dapat lebih dekat dengan dunia nyata dan perkembangan

ilmu, sejak tahun 2012 diberikan kesempatan untuk melakukan magang

di berbagai lembaga penelitian, perusahaan, instansi sesuai dengan

bidang ilmunya.
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Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dosen, tahun ini,

dilaksanakan kembali Kursus Bahasa Inggris bagi dosen yang akan

sekolah ke luar negeri.  Sejauh ini, kendala untuk bersekolah adalah

perolehan Letter of Acceptance dan kemampuan Bahasa Inggris. Kedua

kendala tadi telah di antisipasi melalui pendampingan dari para alumni

setiap negara dan universitas di luar negeri, serta kursus bahasa yang

diikuti dengan insentif pembebasan ujian bahasa bila dosen yang

bersangkutan dapat lulus ujian bahasa untuk TOEFL mencapai minimal

550 atau IELTS minimal 6,5.

Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi

Memasuki usia kelima sebagai BadanLayanan Umum, Unpad terus

berusaha secara optimal dalam meningkatkan pelayanan prima,

khususnya bagi sivitas akademika. Dalam bidang akademik, apabila pada

semester ganjil tahun 2011 Unpad memulai melaksanakan Sistem

InformasiAkademik Terintegrasi (SIAT), dewasa ini walaupun namanya

tetap SIAT, namun dikembangkan menjadi Sistem Informasi Administrasi

Terintegrasi. DenganSIAT yang baru  ini dilakukanpenambahan fitur dan

modul aplikasi dari 11 modul pada tahun 2012 telah menjadi 18 modul

pada tahun ini.  Dewasa ini telah diintegrasikanIT di dalam keseluruhan

proses pendidikan, mulai dari penerimaanmahasiswa baru, registrasi,

penetapan rencana studi, perwalian,kehadiran dalam proses

pembelajaran, pelaksanaan ujian danpemberian nilai akhir, proses KKN,

tugas akhir, early warning systemuntuk IPK terendah, seminar usulan

penelitian, ujian prakualifikasi dan batas ujian akhir studi, lama masa

studi, pendaftaran wisuda sampai kepada penerbitan ijazah. Di samping

itu, dikembangkan pula modul aplikasi untuk beasiswa dan kegiatan

Career Development Center (CDC) untuk mahasiswa, manajemen sarana

prasarana, kepegawaian, keuangan serta penelitian dan pengabdian

masyarakat.  Dengan penyempurnaan sistem informasi ini, diharapkan akan

meningkatkankualitas pelayanan, kualitas perencanaan serta yang tidak
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kalah pentingnya, dapat melakukan pengambilan kebijakan dan keputusan

berbasis data dan berbasis bukti  melalui decision supporting system.

Capaian dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Mulai tahun 2013 ini, di seluruh Perguruan Tinggi Negeri diberlakukan

Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru angkatan 2013 program

Diploma dan Sarjana. Penerapan UKT ini menghilangkan Dana

Pengembangan (DP) dan menghilangkan pungutan lain diluar

Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP).  UKTtelah mengakibatkan

PNBP tuition (SPP dan DP) Unpad, pada 2013 turun sebesar Rp. 83 Miliar

dibandingkan 2012. Walaupun pemerintah menyediakan Bantuan

Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), tetapi BOPTN tersebut

tidak dapat menggantikan belanja honor PNS dan belanja modal.  Karena

itu, diperlukan berbagai penyesuaian dalam perencanaan dan

implementasinya di lapangan. Masa transisi yang sulit dengan dampak

yang dirasakan bersama. Keadaan ini lebih diperberat, karena sampai

bulan Mei, anggaran Depdikbud mendapat bintang, bahkan untuk

manajemen bintangnya baru hilang pada akhir Juli. Namun demikian,

dalam ketersendatan dan kesulitan, Alhamdulillah proses belajar

mengajar dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai universitas yang memiliki Pola Ilmiah Pokok “Bina Mulia Hukum

dan Lingkungan Untuk Pembangunan”, Unpad berupaya untuk selalu

menjadi garda terdepan di dalam penegakan hukum dan lingkungan

tersebut. Ketaatan dan kepatuhan terhadap berbagai aturan yang

berlaku, termasuk dalam bidang keuangan adalah pencirinya.

Sebagaimana laporan keuangan tahun 2011, pada tahun 2012  Unpad

kembali memperoleh opini  “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Kebijakan pengelolaan keuangan dilakukan dengancara yang hampir

sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan menjaga modal awal

tahun minimal Rp. 110 Milyar. Khusus saldo awal pada tahun 2013
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meningkat sekitar Rp. 133 Milyar. Dengansaldo sebesar ini, Unpad  dapat

tetap menjaga cadangan dana di awal tahun untuk menjamin kegiatan

Unpad 3 bulan pertama di awal tahun sebelum dana dari negara turun.

Capaian dan Pengembangan Sarana Prasarana

Kebijakan belanja tahun 2013 dan tahun selanjutnya pada dasarnya sama,

yaitu memperbesar belanja alat laboratorium pendidikan dan belanja

pengembangan SDM.Masalah yang dihadapi di dalam pembangunan

fisik, yaitu ketika dana PNBP yang berasal dari mahasiswa menurun,

sementara BOPTN tidak bisa digunakan untuk belanja modal, dan

bantuan dari rupiah murni kecil, maka tidak akan ada pembangunan

fisik yang berarti.

Untuk infra stuktur IT, tahun ini dilakukan pengembangan “fiber optic to

building”.  Harapannya, terjadi optimalisasi dari “bandwith” yang telah

dimiliki saat ini.

Pembangunan fisik yang sedang dan akan terus dilaksanakan adalah,

penyelesaian mesjid universitas, pembuatan pintu gerbang dan

boulevard kampus, pembangunan Unpad Training Center di Jl. Ir. H.

Juanda no 4. Gedung pelatihan serupa, sedang dibangun di kampus jalan

Dipati Ukur dengan dana yang berasal dari hibah Pertamina. Untuk

asrama mahasiswa, tahun ini Unpad mendapat bantuan dari kantor

Menteri Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  Selain

itu, dewasa ini sedang dilakukan renovasi Wisma Unpad di Jl. Cimandiri.

Gedung eks Lembaga Penelitian di Jl. Cisangkuy rencananya akan

dikembangkan menjadi Pusat Wirausaha Unpad yang sekaligus akan

menjadi etalase berbagai produk penelitian Unpad untuk

dikerjasamakan dengan pihak industri. Untuk gedung di Jl.  Ir. H. Juanda

248 direncanakan akan digunakan sebagai ruang publik bagi kegiatan

kesenian dan kebudayaan, seperti pelatihan, workshop, pameran,
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perpustakaan dsb. Demikian pula gedung di Jalan Banda 40 kedepan

direncanakanakan digunakan sebagai pusat pembinaan dan

pengembangan UKM dan model promosi kepariwisataan berbasis hasil

riset terapan yang dikembangkanolehUnpad.

Dalam bidang penataan lingkungan, Unpad telah banyak mendapat

bantuan antara lain dari Kopasus dan BNI. Dalam beberapa bulan ke

depan Pertamina juga akan membantu kegiatan pembuatan hutan

kampus di Jatinangor.

Perlu pula disampaikan mengenai perkembangan rencana pembangunan

dengan dana yang berasal dari IDB. Saat ini proyek IDB di Unpad, sudah

memasuki tahapan pembuatan disain teknis. Dalam beberapa bulan ke

depan, diharapkan sudah bisa dilaksanakan lelang, sehingga pada awal

tahun 2014, pembangunan fisik sudah dapat dimulai.

Capaian dan Pengembangan Bidang Penelitian

Salah satu kriteriabesarnya BOPTN, adalah jumlah PNBP yang diterima.

Sebagaimana dikemukakan di atas, dengan adanya UKT, maka PNBP yang

berasal dari dana masyarakat berkurang. Maka harus dilakukan upaya-

upaya mencari sumber PNBP yang bukan berasal dari dana mahasiswa.

Salah satunya, yang juga merupakan kriteria besarnya BOPT adalah kerja

samapenelitian dengan pihak luar. Semakin besar penerimaan

danapenelitian dari luar, akan semakin besar pula BOPTN.Oleh karena

itu peningkatan jumlah kerja sama denganluar sangat penting.Jika pada

periode Januari-Agustus 2012 kerjasama penelitian mencapai Rp. 20,7

Milyar, maka pada periode yang sama tahun 2013 meningkat menjadi

Rp. 26,7 Milyar.  Kerjasama penelitian dengan pihak luar negeri

meningkat secara bermakna. Perbaikanlayanan keuangan untuk

menunjang kerjasama ini telah dilakukan dengan penerapan layanan

virtual account dalam menghimpun dana penerimaan kerjasama

sehingga dapat mempercepat layanan pencairan.
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Untuk menunjang kegiatan ilmiah dosen selain dilakukan upaya untuk

meningkatkan sarana prasarana penelitian; dilakukan pula pemberian

insentif untuk publikasi di jurnal internasional, partisipasi dalam seminar

internasional, pendaftaran HaKI, penulisan buku ajar berdasarkan hasil

riset yang dilakukan. Sampai dengan akhir Agustus 2013, telah diberikan

insentif penelitian internasional bagi 55 dosen untuk 66 artikel, 33 dosen

untuk HaKI, 18 dosen untuk 21 buku ajar, serta 47 dosen untuk partisipasi

seminar internasional. Angka ini jauh melampui pencapaian pada

periode yang sama tahun 2012, yang mencapai jumlah insentif penelitian

internasional bagi  dosen sebanyak 19 orang untuk 25 artikel, 14dosen

untuk 16 buku ajar, 6 dosen untuk insentif HaKI serta 32 dosenuntuk

partisipasi seminar internasional.

Untuk dana penelitian, bila pada tahun 2011 dialokasikan dan diperoleh

dana penelitian kompetitif sebesar Rp. 6,1 Milyar, maka pada tahun 2012

jumlahnya meningkat menjadi Rp. 10,2 Milyar. Melalui Bantuan

Operasional PTN tahun 2013 Unpad mengalokasikan tambahan dana

penelitian sebesar Rp. 13 Milyar.

Pemberian hibah penelitian pada tahun ini telah diarahkan pada

Unggulan Perguruan T inggi melalui reorientasi penelitian yang

dilakukan di akhir tahun 2012 yang menghasilkan kluster pilar Pangan

beberapa varietas unggulan, diantaranya Padi, Jagung, Kedelai, pangan

alternatif, domba, sapi dan itik. Pada pilar Kesehatan, kami

memfokuskan pada infeksi dan kanker seperti Influenza, TBC, HIV/AIDS,

Dengue dan Kanker Serviks.  Pada pilar energi, kami memfokuskan pada

DC house diantaranya melalui penelitianenergi alternatif ramah

lingkungan,teknologi penyimpan energi, dan teknologi transmisi energi.

Pada pilar lingkungan, kami memfokuskan pada ecovillage dan

ecocampus, sementara pada pilar kebijakan, penelitian terutama

difokuskan pada kebijakan pendidikan dan ekonomi, disamping

menunjang pilar yang lainnya.  Melalui penetapan ini, pola penelitian
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kompetitif yang terarah, dikombinasikan dengan penelitian penugasan.

Ke depan, Unpadakanmengembangkan pula kemitraan strategis

diantaranya untuk pengembangan go green sesuai issue strategis

lingkungan, dukungan riset terapan untuk daya saing industri dan usaha

kecil dan menengah, pengembangan riset strategis berbasis keunggulan

budaya lokal dan plasma nuftah Indonesia.  Disamping fokus substansi,

ke depan juga akan semakin tajam ditetapkan luaran penelitian yang

lebih terukur, dengan roadmap yang lebih jelas dan tahapan penelitian

yang dapat dibantu dengan dana penelitian BOPTN.  Dana penelitian

yang diberikan, harus dimaknai sebagai “investasi” untuk menghasilkan

produk-produk penelitian yang diperlukan masyarakat, yang pada

akhirnya dapat menjadi daya tarik bagi pihak-pihak baik dari dalam

maupun luar negeri, untuk melakukan kerjasama penelitian dengan

Unpad.

Pada tahun ini, beberapa penelitian kolaboratif nasional dan

internasional telah dilakukan, diantaranya Konsorsium Vaksin oleh Prof.

Dr. Toto Subroto dari Fakultas MIPA, Konsorsium Domba Padjadjaran

oleh Prof. Dr. Sri Bandiati Komar dari Fakultas Peternakan, dan

Konsorsium Inovasi Konten Lokal Indonesia oleh Dr.  Umi Kaltum dari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang didukung oleh Kementerian Riset dan

Teknologi.

Unpad juga telah diminta oleh Bappenas untuk merumuskan strategi

peningkatan daya saing ekonomi bangsa.  Tim yang dikoordinir oleh

Prof. Dr. Rina Indiastuti dan Dr. Arief Anshori dari Fakultas Ekonomi dan

Bisnis, telah menyusun white paper yang akan dipresentasikan di depan

seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah dan kalangan industri,

sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pemerintah Indonesia.

Penelitian kerjasama internasional yang dapat diraih Unpad pada tahun

ini adalah US-Indonesia Influenza Collaborative Study oleh Prof. Dr. Cissy
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Kartasasmita dari Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan University

of Colorado Denver, yang berhasil memperoleh USAID University

Partnerships Grant sebesar 1 juta USD selama 3 tahun.  Hibah

Internasional lainnya yang diperoleh tahun ini adalah Hibah TWAS-

UNESCO kepada Prof. Dr. Unang Supratman dari Fakultas MIPA yang

meneliti Cytotoxic compounds from the bark of Aglaia eximia

(meliaceae) sebesar 40.600 USD , serta Hibah Partnerships for Enhanced

Engagement in Research (PHEER) dari National Institutes of Health (NIH)

kepada Rovina Ruslami, PhD dari Fakultas Kedokteran yang meneliti

Intensified antibiotic treatment plus low dose aspirin for tuberculous

meningitis: a randomized clinical trial sebesar 450 ribu USD untuk 3 tahun.

Hibah Dikti tahun ini untuk kerjasama internasional lainnya adalah

penelitian tentang Kompetensi Sosial dan Konflik pada Anak-Anak dan

Dewasa oleh Urip Purwono, PhD dari Fakultas Psikologi, bekerjasama

dengan Purdue University, USA; penelitian tentang Lalat Buah untuk

Peningkatan Ekspor Mangga Indonesia oleh Dr. Agus Susanto dari Fakultas

Pertanian, bekerjasama dengan Mie University, Jepang; dan penelitian

Pemodelan dan Simulasi Injeksi Polimer untuk Peningkatan Oil Recovery

oleh Dr. Irwan Ary Dharmawan dari Fakultas MIPA bekerjasama dengan

University of Alberta, Kanada.

Kerjasama Unpad dengan industri yang didasarkan hasil penelitian

lainnya, adalah pengembangan pupuk cair antara Fakultas Pertanian

dengan PT Pupuk Kujang, teh Meniran pengembangan penelitian oleh

Prof. Nurhalim Shahib dari Fakultas Kedokteran dengan PTPN VIII dan

PT Puspita Jelita, serta pengembangan penelitian vitamin dan mineral

untuk  ternak  sapi oleh Dr. Hery Supratman dari Fakultas Peternakan yang

telah disepakati  kerjasama dengan Divisi Animal Health PT Kalbe Farma

untuk kepentingan komersial dengan merk Lagantor Vitaral-Mix (PVIRA).

Disamping kerjasama dengan industri dalam komersialisasi hasil

penelitian berupa paten atau non-paten, Unpad juga mengapresiasi

pengembangan spin-off industry  dosen dan mahasiswa sebagai
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pengembangan hasil penelitian produktif.  Pada tahun ini, kami ingin

mengapresiasi CV  Bintang Asri Arthauly sebagai model spin-off industry

tadi, yang dikembangkan oleh Prof. Tualar Simarmata dari Fakultas

Pertanian. Produk perusahaan ini yang merupakan hasil pengembangan

penelitian dosen Unpad, yang sudah terdaftar dan diproduksi meliputi

Bionutrisi Degra (dekomposer), Bionutrisi BIO (Biofertilizer), Pupuk NPK

tablet (Grandhamlet), Pupuk Organik Olahan (BIOS) dan Pupuk cair

organik (Bionutrisi) serta pupuk anorganik cair.  Spin-off industry ini

menjadi tempat magang dan penelitian mahasiswa S1, S2 dan S3 dibawah

bimbingan Profesor Tualar Simarmata.  Selain itu, masih dalam bidang

pertanian, Dr. Tommy Perdana bersama dengan salah satu alumni, yaitu

sdr Roni Hartanto, bersama-sama mengembangkan unit usaha berupa

CV Alam Pasundan yang bermula dari penelitian manajemen rantai

pasok pertanian melalui Program IbPE Dikti dengan mengembangkan

teknologi budidaya pertanian terlindung berbasis Nutrient Technique

Film (NFT).  Saat ini, perusahaan tersebut telah mampu memproduksi

sayuran daun secara rutin yang dipasarkan ke supermarket bekerjasama

dengan agripreneuer alumni Fakultas Pertanian lainnya.  Program ini

pun menjadi tempat magang untuk para mahasiswa yang ingin menjadi

wirausaha.  Pengembangan usaha baru dari para alumni sangat terbuka,

terlebih karena peluang pendanaan sangat terbuka, apalagi program

pemerintah Jawa Barat untuk membangun 100 ribu wirausaha mandiri

muda dalam 5 tahun, membutuhkan upaya nyata dari kita semua.

Melalui Program Hidup Bersama Sahabat (Hebat) Fakultas Kedokteran

Unpad meraih penghargaan Indonesia MDG Awards (IMA) 2012. Kegiatan

ini diprakarsai oleh Kantor Urusan Khusus Presiden untuk Millenium

Development Goals.Selain itu, tim peneliti geologi lingkungan FTG

didukung para peneliti dari FIKOM, FMIPA dan FTIP bekerjasama dengan

PT Aqua Golden Misissipi, Unpad meraih Indonesia Green Award 2013

untuk kategori konservasi air dari Kementrian Perindustrian dan

Kementrian Kehutanan.  Secara individu, Dr. Keri Lestari tahun ini
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dianugerahi Inspiration Award dari Rakyat Merdeka Online, serta

Penghargaan Nasional Hak Kekayaan Intelektual untuk kategori

“Inventor (Paten) Bidang Farmasi” dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam rangka meningkatkan kreativitas sivitas akademika di dalam

menghasilkan produk, tahun ini kembali dilaksanakan program

“Motekar ”. Melalui kegiatan ini sivitas akademika diajak untuk

menuangkan berbagai gagasan produk tanpa harus terbelenggu oleh

kaidah-kaidah ilmiah. Pada tahun ini kegiatan Motekar dikembangkan

menjadi berskala nasional, bekerja sama sekaligus dengan 3

kementerian, yaitu Kemenristek, Kemenbudpar dan Kemensos,

memperhatikan spektrum penghargaan berupa Rucita Inovasi Teknologi,

Ekonomi Kreatif dan Rekayasa sosial.  Kami berharap partisipasi dari

seluruh sivitas akademika secara aktif pada kegiatan tersebut dengan

mengirimkan berbagai karya dalam ketiga bidang tersebut.

Secara proses, Unpad terus mengupayakan peningkatan iklim penelitian

yang kondusif melalui pengintegrasian antara roadmap dan pilar dalam

Rencana Induk Penelitian di atas, dengan proses pendidikan khususnya

pascasarjana.  Mulai tahun ini, penerimaan mahasiswa pascasarjana

dilakukan melalui wawancara oleh calon pembimbing berdasarkan

kesesuaian topik penelitian yang akan dilakukan.  Dengan demikian,

mahasiswa pascasarjana sejak awal mengikuti  kerangka penelitian

dosen berdasarkan luaran penelitian yang jelas dan roadmap yang

terstruktur.  Kami berharap, kehadiran para mahasiswa program Doktor

akan dapat sinergi dengan pengembangan atmosfir akademik dan riset

di setiap departemen/jurusan atau laboratorium sebagai pengampu

cabang keilmuan sebagai body of knowledge program studi tertentu.

Bahkan, para mahasiswa program Doktor tersebut, diharapkan ikut

terlibat dalam proses pembimbingan mahasiswa baik program Sarjana

maupun Magister.  Dengan interaksi yang baik dan harmonis antar

mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan Sarjana-Master-Doktor

yang difasilitasi oleh para Dosen di departemen/jurusan atau
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laboratorium, maka pengembangan keilmuan dan penguatan

keunggulan penelitian yang menjadi penciri Unpad, akan tercapai. Itulah

sebenarnya hakikat dari pengelolaan pascasarjana yang dikembalikan

ke Fakultas sejak beberapa tahun yang lalu.  Selain daripada itu

diharapkan pula proses koordinasi dan sinergitas penelitian antar

departemen/jurusan atau laboratorium yang tidak lepas dari luaran yang

jelas berdasarkan kluster dan pilar penelitian pada RIP Unpad yang

dikawal melalui Lembaga Penelitian dan Pengadian Masyarakat.

Capaian Publikasi Ilmiah dan HaKI

Unpad juga secara terus menerus melaksanakan kegiatan publikasi

melalui teknologi informatika (IT). Setelah mahasiswa pascasarjana

memulainya dua tahun yang lalu, mulai bulan Agustus tahun lalu, secara

resmi telah dilakukan pengunggahan hasil penelitian/skripsi/tulisan

para mahasiswa tingkat sarjana. Tahun ini, dikembangkan Blog Desa bagi

mahasiswa KKN.  Tujuan dari pengunggahan karya ilmiah ini dan

penulisan blog, selain sebagai kontribusi kepada dunia ilmiah, juga

sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja ilmiah dari

penelitinya. Dengan pengunggahan ini, ranking webometrics diharapkan

akan meningkat pula. Pada bulan Januari tahun 2012 Unpad berada pada

posisi ke-18 dan pada bulan Juli 2012 berada di posisi ke-12 Indonesia.

Pada tahun ini, ranking Unpad semakin membaik hingga dapat berada

di posisi ke-4 Indonesia.  Sekalipun posisi nasional Unpad meningkat,

namun posisi Unpad di dunia menurun dari posisi ke-990 tahun lalu,

menjadi posisi ke-1084 dunia.  Hal ini menunjukkan, bahwa posisi

universitas di Indonesia mengalami penurunan secara global.  Berdasarkan

QS ranking, Unpad berada pada posisi ke-7 nasional, sementara Program

Studi Ilmu Ekonomi berada pada ranking ke-3 nasional.

Berdasarkan produktivitas publikasi ilmiah yang terindeks SCOPUS,

Unpad berada pada posisi ke-8 dari 56 Perguruan Tinggi Indonesia yang

terekam SCOPUS. Melihat kemajuan publikasi dari bulan Agustus 2012
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sampai Mei 2013, jumlah publikasi terindeks SCOPUS Unpad mencapai

73 buah.  Sebagai ilustrasi, jumlah ini lebih besar daripada Unair yang

pada periode yang sama mencatatkan jumlah sebesar 56 buah.  Dengan

kemajuan ini, perbedaan jumlah publikasi antara Unpad dengan Unair

hanya tinggal sebesar 15 publikasi saja.  Kita optimis dan berharap bahwa

pada akhir tahun ini, posisi Unpad dapat meningkat paling tidak setingkat

lebih baik.  Untuk mencapai hal tersebut, Unpad mendorong peningkatan

kualitas artikel ilmiah dan penyelenggaraan Seminar Internasional.

Pada tahun ini, Unpad akan menyelenggarakan SKIM yang ke-13, dengan

tema Inovasi dan Kewirausahaan untuk Kemakmuran dan Kedaulatan

Bangsa.  Pada SKIM ini, sejak awal dilakukan peningkatan proses review

artikel sejak registrasi, upload abstrak dan full article, proses review

dan pengumuman hasil secara online, yang melibatkan 1 orang dosen

Unpad, dan 1 orang dosen UKM.  Dengan proses review bersama ini,

diharapkan dapat mendorong pula komunikasi ilmiah untuk menunjang

penelitian kolaboratif.

Buah dari penelitian, selain publikasi adalah perolehan HaKI.  Pada tahun

ini telah dihasilkan hak cipta sebanyak 30 buah dan Merk sebanyak 2

buah, sehingga secara total pencapaian Hak Cipta Unpad sebanyak 292

buah, merek sebanyak 19 buah dan Paten sebanyak 20 buah.  Dengan

raihan ini yang ditunjang oleh kebijakan Unpad yang kondusif terhadap

perlindungan HaKI membuahkan apresiasi yang tinggi dari Kementerian

Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual yang akan menganugerahi Unpad sebagai Kawasan HaKI.

Luaran penelitian lain adalah berupa buku yang menjadi strategi

diseminasi dan difusi ilmu dan teknologi. Pada tahun ini, akan diserahkan

buku yang ditulis oleh Dr. Asep Anang dari Fakultas Peternakan yang

berjudul Strategi dan Pola Pemuliaan Ternak kepada pihak Pemerintah,

melalui Dinas Peternakan Jawa Barat dan industri pembibitan yaitu PT

CABS dan PT KAR  sebagai wujud kerjasama Triple Helix dalam bidang

Peternakan.
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Karena hakikat dari mahasiswa pascasarjana adalah peneliti, maka

publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional dari mahasiswa

pascasarjana akan lebih dipacu lagi. Setelah tahun lalu ada seorang

mahasiswa Doktor yang telah mempublikasikan hasil penelitian

doktornya di tingkat internasional, maka pada tahun ini ada mahasiswa

program Doktor atas nama sdr. Agus Nero Sofyan peserta program studi

S3 Sastra dan sdr. Asep Supriadin dari program studi S3 Ilmu Kimia,

berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional.

Walaupun masih sangat sedikit, tapi sudah dimulai  dan kedepan

diharapkan akan lebih banyak lagi.

Capaian Pengabdian Masyarakat

Dalam rangka mendiseminasikan hasil pendidikan dan penelitian, pada

tahun 2013 ini terjadi sedikit kenaikan kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat (PKM). Bila pada tahun 2011 terdapat 151 judul PKM, maka

pada tahun 2012 meningkat menjadi 167 judul dan pada tahun 2013

mencapai 168 judul. Jumlah dosen yang terlibat meningkat dari 449 orang

pada tahun 2011, menjadi 508 orang pada tahun 2012, dan pada tahun

ini sedikit menurun menjadi 504 dosen . Jumlah Profesor yang

berpartisipasi di dalam kegiatan PKM ini, yang mengalami peningkatan

dari 15 orang menjadi  18 pada tahun 2012 menjadi 17 orang pada tahun

2013. Perolehan dana PKM menurun dari sebesar Rp. Rp. 3,3 Milyar pada

tahun 2012 menjadi Rp. 2,1 Milyar pada tahun ini.  Hal ini tidak lepas dari

turunnya alokasi dana di Dikti dengan semakin didorongnya dana

desentralisasi di universitas. Secara khusus pada tahun  ini, Unpad masih

dipercaya bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal melakukan pelatihan penerapan teknologi tepat guna sesuai

dengan kearifan lokal di Provinsi Maluku, setelah tahun 2012 melakukan

kegiatan yang sama di Propinsi NTT. Bersama TNI AD, sudah dua tahun

ini, Unpad berpartisipasi di dalam kegiatan “Jelajah Nusantara”.
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Pelacakan Alumni

Untuk pelacakan alumni dalam rangka umpan balik pengembangan

kurikulum, Unpad telah memperoleh Hibah Tracer Study dari Ditjen Dikti,

yang dikembangkan secara terintegrasi dalam SIAT kemahasiswaan. Dari

hasil tracer study diperoleh informasi bahwa waktu tunggu mendapatkan

pekerjaan pertama rata-rata 4,6 bulan. Tempat kerja beragam, mayoritas

di lingkungan pemerintah, swasta dan BUMN.  Mayoritas lulusan tidak

pindah kerja, yang memberikan nilai positif dari segi kepuasan dalam

pekerjaan dan loyalitas terhadap instansi atau perusahaan.  Alasan

paling dominan dari kepindahan adalah faktor karir dan besaran gaji

yang diperoleh. Mayoritas alumni menerapkan keilmuan yang

diperolehnya dalam bekerja, yang menunjukkan kesesuaian antara

pendidikan dengan pilihan dunia kerja. Kendala mencari pekerjaan

adalah kurangnya pemahaman aplikasi komputer, kemampuan bahasa

Inggris, serta terbatasnya informasi lowongan kerja.

Dengan informasi melalui tracer study ini, Informasi tentang peluang

dan prospek pekerjaan di masa depan dapat diantisipasi melalui program

magang yang sangat penting dilakukan untuk lebih mengenalkan dunia

kerja sejak awal. Kegiatan magang ini akan lebih meningkatkan relevansi

kurikulum untuk menjawab tantangan dunia pekerjaan yang

sesungguhnya.    Selain itu, magang menjadi talent scouting bagi

perusahaan untuk meningkatkan employability lulusan Unpad.

Capaian dan Pengembangan Beasiswa

Unpad sudah mencanangkan diri :”tidak boleh ada calonmahasiswa atau

mahasiswa yang tidak diterima atau DO karenaalasan keuangan”. Unpad

pun sudah sejak enam tahun yang laluberkomitmen menerima

mahasiswa yang berprestasi dari golongansosial ekonomi kurang

mampu. Artinya jauh sebelum programBidikmisi dicanangkan

pemerintah, Unpad sudah memulai programserupa. Khusus untuk
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program Bidikmisi, apabila pada tahun 2010jumlah mahasiswa yang

diterima sebanyak 500 orang, pada tahun2011 meningkat menjadi 691

orang, dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 900 orang, maka

pada tahun 2013 ini kita dapat menerima hingga 1.310 mahasiswa.  Hal

ini menunjukkan akses informasi bidik misi yang lebih baik khususnya

melalui upaya Unpad dalam melakukan sosialisasi dan “roadshow” ke

sekolah-sekolah, juga menjadi bukti kepercayaan Dikti kepada Unpad

dalam mengelola bidik misi ini dengan baik. Keberpihakan kepada

masyarakat yang kurang mampusecara ekonomi namun memiliki potensi

akademik tinggi,diwujudkan pula dengan berbagai skema beasiswa dan

bantuanpendidikan lainnya. Sampai dengan Agustus 2012, terdapat

5.287orang penerima beasiswa dari 33 donatur dengan jumlah dana Rp.

33,4 Milyar, lebih rendah daripada tahun 2011 yang terdapat

6.565penerima beasiswa dari 44 donatur dengan jumlah dana Rp. 36,

3Milyar. Pada tahun 2013 jumlah mahasiswa penerima beasiswa telah

meningkat kembali mencapai 7.882 orang dari 48 donatur dengan jumlah

Rp. 47,1 Milyar.  Sekalipun jumlah beasiswa dan penerima beasiswa

tahun ini meningkat, namun sebagian besar masih berasal dari dana

pemerintah. Untuk itu ke depan upaya proaktif untuk terus menggali

potensi kerjasama beasiswa dengan pihak swasta dan alumni akan

semakin ditingkatkan.  Kegiatan membantu masyarakat kurang mampu

ini dilakukanpula dengan Beasiswa Sauyunan dari para orang tua

calonmahasiswa baru. Untuk tahun ini, Alhamdulillah telah terkumpul

sekitar Rp. 1,2 miliar. Terjadi penurunan bila dibandingkan tahun lalu

yang dapat mengumpulkan sekitar Rp. 2,2 miliar.  Hal ini terjadi karena

pemberlakuan UKT dan quota bidik misi yang meningkat.  Kepada para

orang tua mahasiswa baru yang masih tetap dapat membantu beasiswa

Sauyunan ini kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga. Jazaakallohu

khoiron katsiro.

Sementara itu, pada tahun lalu, kita telah menemukan fenomena yang

cukup mengkhawatirkan terkait jumlah mahasiswa Unpad dari Jawa
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Barat.Apabila dilihat dari latar belakangberdirinya Unpad, yang salah

satu tujuannya untuk mengembangkansumberdaya manusia Jawa Barat,

ada kecenderunganbahwa setiap tahunnya jumlah mahasiswa asal Jawa

Barat yangkuliah di Unpad terus berkurang. Untuk angkatan 2012 hanya

49,7 %saja mahasiswa yang berasal dari SMA di Jawa Barat. Angka ini

lebihsedikit dibanding tahun 2011 yang mencapai 52%. Dari

prosentasemahasiswa asal Jawa Barat tersebut, sebagian besar berasal

dari SMA diBandung, sisanya tersebar dari beberapa kabupaten kota.

Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan Program Unpad Nyaah

ka Jabar.  Melalui program afirmasi ini, terjadi peningkatan proporsi

mahasiswa Unpad dari Jabar yang sangat bermakna.  Melalui program

SNMPTN proporsi mahasiswa Unpad dari Jabar mencapai 86,2%,

sementara melalui SBMPTN mencapai 60,37%.  Secara keseluruhan,

proporsi mahasiswa Unpad S1 dari Jawa Barat yang diterima pada tahun

ini, telah meningkat mencapai 74,75%.

Di samping upaya afirmasi yang dilakukan untuk mempercepat

penyelesaian masalah ini secara akut, maka dilakukan pula upaya

peningkatan kualitas dan daya saing paracalon mahasiswa tersebut.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan

try-out online yang diikuti oleh 6000 orang siswa SMA, yang sebagian

besar berasal dari Jawa Barat, tapi secara keseluruhan diikuti oleh siswa

dari seluruh Indonesia.  Pada tahap selanjutnya akan dilakukan

pengayaan materi SMA melalui pembelajaran online melalui lokakarya

materi dan kebutuhan SMA, persiapan dan penyempurnaan metode,

serta teknik dan materi pembelajaran melibatkan e-learning dan

dukungan teknologi informasi dari UPT Teknologi Informasi.

Selain meningkatkan perhatian dan keberpihakan terhadap masyarakat

di Jawa Barat, dalam rangka internasionalisasi, Unpad pun membuka

kesempatan kepada mahasiswa asing untuk mengikuti pendidikan

dalam program reguler, Kemitraan Negara Berkembang (KNB),

darmasiswa, double degree/joint degree, twinning program, maupun
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credit earning. Pada tahun ini, telah dikembangkan KNB-like Unpad,

dengan memberikan beasiswa kepada 12 orang mahasiswa asal Sudan

yang sangat memerlukan kesempatan untuk sekolah pascasarjana di

Unpad.  Unpad pun pada tahun ini telah memperoleh hibah Peningkatan

Kualitas Kantor Urusan Internasional (PKKUI) dan Bantuan Fasilitasi

Kerjasama Internasional (BFKSI) dari Dikti untuk mendorong Summer

Program dan Joint Degree, khususnya di FEB pada program S2 Akuntansi.

Summer Program direncanakan akan dilaksanakan tahun depan secara

terintegrasi multidisiplin melibatkan tidak kurang dari beberapa fakultas

selain FEB, seperti Farmasi, FIKOM dan FIB. Dengan upaya ini, pada tahun

akademik 2013/2014 terdapat  1170 orang mahasiswa asing.  Jumlah

tersebut menempatkan Unpad sebagai institusi pendidikan tinggi di

Indonesia dengan jumlah mahasiswa asing terbesar. Pengakuan

terhadap internasionalisasi Unpad ini juga dibuktikan dengan kepercayaan

Dikti terhadap Unpad untuk melaksanakan Second Indonesian

International Student Summit yang akan dilaksanakan tahun ini.  Bahkan,

Presiden Asosiasi Mahasiswa Asing Indonesia saat ini adalah mahasiswa

asing di Unpad, yaitu sdr. Ousman yang juga menjadi Chairman of Unpad

International Student Association (UISA).

Prestasi Mahasiswa

Dalam konteks pencapaian kompetensi, pengembangan softskills

mahasiswa sangatlah penting.  Hal itu dapat dicapai melalui

pengembangan kegiatan kemahasiswaan.  Dengan pengintegrasian

pembelajaran dengan kemahasiswaan, maka diharapkan seluruh

mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan.  Di sisi lain,

para dosen pun terlibat dalam melakukan pendampingan dan bertindak

sebagai fasilitator kegiatan kemahasiswaan.  Keikutsertaan mahasiswa

dalam kegiatan kemahasiswaan pun sangat baik dalam kerangka energi
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positif untuk mengembangkan jiwa prestatif.  Dalam periode setahun

terakhir, terdapat tidak kurang dari 44 prestasi mahasiswa baik

perorangan maupun beregu, dalam bidang penalaran, minat dan bakat,

kerohanian dan lain-lain, baik tingkat nasional maupun internasional.

Di antaranya kami mengapresiasi raihan prestasi dari Paduan Suara

Mahasiswa Unpad, yang telah berhasil menjadi Juara I dan Best Director

pada “59thInternational Contest of Habbanera and Polyphony of

Torrevieja” di Spanyol, tim Prabu Siliwangi dan Bimasakti dari FEB sebagai

Juara I The DanoneYoung Social Enterpreneur 2013, sdr. Brata Kusuma

Santoso dari FEB,  Ajanti Parwito  dan Yanti Silviana dari FISIP sebagai

Best Presenter pada ASEAN Student Exchange Program ke-3 di Tokyo,

Jepang. Saudara Ayu Tri Lestari Utami (FISIP) dan Muhammad Taufiq

Sunyoto (FIB) berhasil meraih Best Awards Position Paper dalam Asian-

Pacific International Model United Nations (APMUN) di Bangkok.

Prestasi mahasiswa di ajang PIMNAS pun menunjukkan hasil yang tetap

baik pada tahun 2013 ini. Dari jumlah usulan proposal sebanyak 566

buah meningkat daripada tahun 2012 yang hanya 438 buah.  Hal ini

menunjukkan antusiasme yang lebih besar dari para mahasiswa untuk

berpartisipasi.  Namun, jumlah proposal yang didanai mengalami

penurunan pada tahun ini, menjadi sebanyak 113 proposal dibandingkan

tahun 2012 yang mencapai 123 proposal.  Jumlah proposal yang lolos

seleksi PIMNAS sebanyak 9 buah, terdiri dari 4 Proposal mahasiswa dari

FMIPA, 2 buah dari Faperta, dan masing-masing 1 buah dari Fakultas

Farmasi, Psikologi dan Keperawatan.  Jumlah ini lebih sedikit dari pada

pencapaian tahun 2012 yang mencapai 10 proposal. Penurunan jumlah

proposal ini diantaranya dipengaruhi kendala sistem yang baru

diberlakukan pada Simlitabmas. Prestasi yang diraih dari pengumpulan

medali juara PIMNAS tahun 2012 masih menempatkan Unpad di dalam

posisi 10 besar, dan untuk tahun ini PIMNAS masih berlangsung.  Kita

berharap  prestasi Unpad pada PIMNAS dapat meningkat.
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Organisasi dan Tata Kerja

Sehubungan dengan perubahan status Unpad menjadi BLUdan telah

disahkannya UU Pendidikan yang baru, Unpadtelah  mempersiapkan

Statuta dan Organisasi dan Tata Kerja(OTK) yang baru. Untuk OTK telah

dilakukan pengesahan berdasarkan Permendikbudno 46 tahun 2013.

Dengan OTK yang baru tersebut, telah dilakukan penempatan orang

dengan memperhatikan kepatutan dan kompetensi, melalui tes yang

dilaksanakan kepada seluruh tenaga kependidikan yang berminat untuk

mengisi jabatan struktural eselon III dan IV.  Selanjutnya pejabat

struktural yang baru tersebut telah melakukan workshop dan finalisasi

penyusunan uraian tugas dan mekanisme kerja atau proses bisnis yang

mendorong koordinasi antar unit kerja yang lebih baik di masa yang

akan datang.Agar pekerjaan dapat lebih efektif dan terstruktur, dewasa

ini sedang dibuat sekitar seratusan Prosedur Operasional Baku (POB).

Kegiatan Kebudayaan

Kegiatan kebudayaan sebagai salah satu amanat Renstra, masih

bertumpu kepada aktifitas rutin bale rumawat. Sampai bulan ini, telah

dilakukan 62 kali pertunjukan tanpa henti setiap bulannya.Hal ini

merupakan rekor tersendiri dalam pagelaran kesenian di Jawa Barat.

Pengisi kegiatan di Bale Rumawat ini, selain seniman yang berasal dari

Jawa Barat, juga seniman nasional dari Jakarta danseniman internasional.

Di dalam kesempatan ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada

Bank BJB atas dukungan terhadap kegiatan kebudayaan di Unpad selama

ini yang telah memasuki tahun yang kelima.

Kegiatan kebudayaan ini saat ini terus dikembangkan ke arah yang lebih

bersifat ilmiah, dengan telah diciptakannya gamelan elektronik berbasis

komputer; pembuatan kamus istilahbasa sunda untuk kedokteran dan

pertanian, serta inventarisasi digital audio dan video kesenian sunda.
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Hadirin yang saya hormati,

Sepanjang tahun ini, beberapa putra terbaik Unpad telah dipanggil ke

hadirat Ilahi Robbi; diantaranya Prof. Dr. Otje Salman, Prof. Dr. Zulkarnain

Dahlan, Prof. Dr. Nen Amran, Prof. Dr. Topo Harsono, dan juga beberapa teman

dosen serta tenaga kependidikan. Untuk mereka yang telah mendahului kita,

marilah kita do’akan, semoga mendapat ampunan atas dosa dan

kekhilafannya serta mendapat tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT.

Penghargaan dan Apresiasi

Sebelum mengakhiri pidato tahunan ini, saya ingin menyampaikan rasa

hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang

telah berbakti dan mengabdi kepadaUnpad, terutama kepada dosen

dan tenaga kependidikan, alumni dan juga para mahasiswa yang telah

berjasa dalam membangun, mengembangkan dan mengharumkan

universitas tercinta ini.

Terima kasih pula, kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah

mendukung dan melakukan berbagai kerjasama dengan Unpad selama ini.

Pada Dies kali ini, Unpad memberikan penghargaan “Anugrah

Padjadjaran Utama” kepada Bapak Dahlan Iskan atas segala dharma

baktinya bagi bangsa dan Negara, khususnya dalam mendorong

kerjasama perguruan tinggi denganBUMN. Atas fasilitasi Pak Dahlan

Iskan, Unpad diberikan penugasan untuk terlibat dalam pengembangan

penelitian bahan baku obat seperti Paracetamol, Albumin, dan Bahan

Eksipien, bekerjasama dengan PT Kimia Farma, PT Indofarma, dan PT

Biofarma. “Anugerah Padjadjaran Utama” ini diberikan pula kepada

Bapak Gubernur Jawa Barat, atas upaya-upayanya dalam mendorong

pembangunan SDM di Jawa Barat, khususnya SDM  kesehatan, dimana

salah satu diantaranya  melalui program 1000 Bidan, dan juga berbagai

dukungan lain kepada Universitas Padjadjaran.
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“Anugerah Mahaguru” diberikan kepada Prof. Dr. Nurhalim Shahib atas

kiprahnya yang konsisten di dalam melakukan  penelitian kesehatan

yang berorientasi HAKI dan Paten serta publikasi di jurnal internasional.

“Satya Karya Bhakti Padjadjaran”diberikan kepada (alm) Prof. Dr.

Sulaeman Tirtawijaya yang pada masa hayatnya dikenal sebagai tokoh

peneliti utama “Citrus Vein Ploem Degeneration” (CVPD).

“Anugrah Rumawat Padjadjaran” diberikan kepada Majalah Mangleatas

upayanya yang terus menerus, sejak tahun 1957 menerbitkan majalah

berbahasa Sunda. Anugrah Rumawat Padjadjaran diberikan pula kepada

Bapak Wahyu Wibisana, atas berbagai kiprahnya di dalam dunia

“kasundaan”, melalui pemikiran dan berbagai karyanya seperti sajak,

carpon, gending karesmen.

Unpad juga memberikan apresiasi terhadap para mahasiswa yang

berprestasi dan mengharumkan nama Unpad dalam bentuk “Satya Karya

Adi Siswa Padjadjaran”. Di dalam kesempatan Dies kali ini, mahasiswa

yang mendapat penghargaan tersebut yaitu sdr. Brata Kusuma Santoso

dari FEB,  sdr Ajanti Parwito, sdr. Yanti Silviana dan sdr. Ayu Tri Lestari

Utami dari FISIP, serta sdr Muhammad Taufiq Sunyoto dari FIB.

Pada tahun ini, Unpad memberikan penghargaan Satya Karya Bhakti

Pendidikan kepada 6 orang mantan pimpinan dilingkungan Universitas

Padjadjaran, Satya Karya Bhakti Purna Bhakti kepada 80 orang dosen

dan tenaga kependidikan yang telah mencapai batas usia pensiun, Satya

Karya Bhakti Jasa Bhakti kepada 9 orang dosen dan tenaga kependidikan

yang meninggal dunia dalam masa bakti aktif sebagai pegawai negeri

sipil, Satya Karya Bhakti Kelas I untuk 270 orang dan Satya Karya Bhakti

Kelas II untuk 124 orang dosen dan  tenaga kependidikan yang telah

mengabdi di Universitas Padjadjaran selama tidak kurang dari 25 tahun

dan 15 tahun dengan kriteria yang telah ditentukan.
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Penutup

Semoga segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak, Ibu dan saudara-

saudara sekalian, mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Kami

mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila di dalammengelola

universitas ini masih banyak kekurangan. Ke depan tantangan dan

pekerjaan besar akan semakin berat dan semakin kompleks. Oleh karena

itu, kerjasama dan kebersamaan dari berbagai pihak, terutama dari seluruh

sivitas akademika Unpad sangatlah dinantikan. Semoga Alloh SWT.

senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua.

Kepada Prof. Etty Ridad Agoes, kami ucapkan terima kasih atas

kesediaannya untuk menyampaikan orasi ilmiah di dalam acara Dies

Natalis ke-56 Unpad pada hari ini. Pada tahun ini Prof. EttyRidad Agoes

berusia 70 tahun. Untuk itu atas nama Universitas, kami ucapkan selamat

dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan suri tauladan

dalam berkhidmat demi kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan dan

Universitas Padjadjaran.

Allohumma Ihdinassirotol Mustaqim.

Shirotoladzina an ‘amta ‘alaihim ghoiril maghdhubi ‘alaihim

Walad dhoollin.

Dirgahayu Universitas Padjadjaran

Billahi taufik wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA




