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UNPAD merupakan salah satu dari 11
PTN Badan Hukum (PTN BH) di
Indonesia. Unpad memperoleh
mandat menjadi PTN BH dari
pemerintah untuk otonom karena
dipandang memiliki kualitas baik.
Dalam penilaian Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi, Unpad
memperoleh akreditasi “Peringkat A”.
Dari sisi laporan keuangan, Unpad
meraih opini “Wajar Tanpa
Pengecualian” pada 2011 hingga
2014. Pada 2015, Komisi Informasi
Pusat memberikan penghargaan
kepada Unpad sebagai peringkat 3
PTN dengan Keterbukaan Informasi
Publik.
Dalam QS University Ranking 2015,
metode pemeringkatan yang
dilakukan lembaga internasional,
Unpad menempa ranking 161 Besar
Asia. Dalam peringkat tersebut, ada 5
perguruan nggi di Indonesia yang
masuk peringkat 200 Besar Asia.
Unpad tercatat sebagai PTN paling

dimina di SNMPTN dan SBMPTN
selama 4 tahun berturut-turut sejak
tahun 2012.
Alumni Unpad juga mewarnai
perjalanan bangsa Indonesia.
Beberapa diantaranya turut
berkiprah di pemerintahan saat ini,
yaitu Menkominfo Rudiantara,
MenPANRB Yuddy Chrisnandi,
Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan,
Menpar Arief Yahya, dan Seskab
Pramono Anung. Alumni Unpad juga
berkiprah sebagai pimpinan di
berbagai BUMN, pemerintahan pusat
dan daerah, perusahaan swasta
nasional dan internasional, dll.
Ada pula tokoh pendidikan Butet
Manurung yang mendirikan Sokola
Rimba bagi anak-anak di pedalaman
Jambi sehingga dianugerahi banyak
perhargaan diantaranya "Heroes of
Asia Award 2004" dari Majalah Time.
Di bidang seni, ada Salman Aristo,
penulis skenario ﬁlm Laskar Pelangi,
Ayat-Ayat Cinta, Garuda di Dadaku,
dll.

UNIVERSITAS PADJADJARAN atau
dikenal dengan singkatan Unpad
didirikan pada 11 September 1957,
dengan lokasi kampus di Kota Bandung,
Ja nangor Kabupaten Sumedang, dan
Arjasari Kabupaten Bandung.
Saat ini, ak vitas utama kampus
berlokasi di Ja nangor. Sejak awal,
pembangunan kampus Ja nangor telah
direncanakan sebagai kawasan
pendidikan berwawasan lingkungan
(eco campus) sejalan dengan Pola
Ilmiah Pokok Unpad, yaitu "Bina Mulia
Hukum dan Lingkungan Hidup dalam
Pembangunan Nasional".
Pembangunan gedung kuliah,
infrastruktur kampus, fasilitas, hingga
pengelolaan lingkungan seluruhnya
dilakukan dengan konsep ramah
lingkungan (green campus).

KULIAH DI UNPAD
Berdasarkan komitmen dan keinginan
kuat untuk menghasilkan lulusan yang
kompeten dan profesional, Unpad
melengkapi metode pembelajaran
dengan kurikulum berbasis kompetensi
(KBK). Kurikulum ini didasarkan pada
prinsip pembelajaran dengan
pendekatan student-centered learning
dengan metode problem based
learning yang mendorong mahasiswa
belajar ak f dan mandiri.
Pada tahun akademik 2014/2015,
Unpad menerapkan KBK secara
substan f. Hal ini merupakan ndak
lanjut dari realisasi Kurikulum
Pendidikan Tinggi (KPT) yang
diresmikan oleh Ditjen Dik . Metode
KBK ini diterapkan pada seluruh
program studi yang ada di Unpad.

BIAYA KULIAH
Sesuai Peraturan Mendikbud No. 55
Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah
Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal
(UKT), calon mahasiswa baru
Program Sarjana perlu
mempersiapkan biaya berdasarkan
tarif UKT disesuaikan dengan
kemampuan orangtua mahasiswa
dengan besaran Rp 500 ribu – Rp 7
juta untuk prodi Soshum dan Rp 500
ribu – Rp 13 juta untuk prodi Saintek.
Dengan UKT tersebut, mahasiswa
hanya membayar se ap semester,
dak ada Dana Pengembangan atau
pungutan lainnya. Untuk Mahasiswa
Bidikmisi, UKT dibayarkan oleh
pemerintah.

BEASISWA
Keberpihakan pada masyarakat yang
kurang mampu secara ekonomi
namun memiliki potensi akademik

nggi, diwujudkan dengan berbagai
skema penyediaan beasiswa dan
bantuan pendidikan lainnya. Prioritas
beasiswa diberikan kepada
mahasiswa yang menunjukkan
keseriusan untuk belajar tetapi
memiliki keterbatasan dalam
memenuhi biaya hidup dan atau
biaya pendidikan. Unpad
berkomitmen “Tidak Boleh Ada
Mahasiswa Drop Out Karena Masalah
Keuangan”.
Pada tahun 2015, tercatat ada 9.037
mahasiswa penerima beasiswa dari
47 donatur (pemerintah pusat,
pemerintah provinsi Jawa Barat,
yayasan, perusahaan, industri,
BUMN, swasta, perbankan, dan mitra
Unpad lainnya) dengan jumlah dana
Rp 39,7 miliar. Di dalamnya termasuk
dana bantuan pemerintah Bidikmisi.
Sejak tahun 2010 Unpad menerima
mahasiswa penerima bantuan
Bidikmisi.

FASILITAS di
Unpad melipu fasilitas
penunjang pendidikan, kesehatan,
pemondokan, olah raga, perbankan, gedung
pertemuan, fasilitas kewirausahaan, dan
lainnya. Berikut beberapa fasilitas yang
tersedia di Unpad:
Perpustakaan
Untuk mengop malkan proses belajar
mengajar, Perpustakaan Unpad
menyediakan sumber bacaan dalam bentuk
buku, jurnal, majalah, dll di ngkat pusat
dan fakultas. Selain menyediakan sumber
bacaan dalam bentuk tercetak,
perpustakaan Unpad juga menyediakan
layanan informasi dalam bentuk digital.
Dengan dukungan teknologi informasi,
perpustakaan menyediakan akses ke ribuan
e-journal dan e-book dari berbagai disiplin
ilmu.
Kesehatan
Unpad memiliki Rumah Sakit Gigi dan Mulut
(RSGM) di kampus FKG Unpad Jalan Sekeloa
Selatan Bandung. RSGM Unpad memberikan
pelayanan kedokteran gigi umum dan
spesialis k untuk masyarakat dengan waktu
operasi 24 jam nonstop. Ada juga Rumah
Sakit Pendidikan (RSP) atau Teaching
Hospital yang berlokasi di Jalan Eijkman
Bandung. RSP Unpad merupakan fasilitas
belajar terpadu bagi seluruh mahasiswa,

terutama
mahasiswa bidang
ilmu kesehatan. Selain itu, Unpad
memiliki klinik medis di Jalan Dipa Ukur
dan Ja nangor yang bertujuan memberikan
layanan kesehatan bagi mahasiswa, staf,
serta masyarakat umum.
Arboretum
Arboretum kadang disebut sebagai
botanical garden (kebun botani) atau hutan
buatan yang ditujukan untuk tempat
pelestarian dan peneli an. Arboretum
Unpad yang menempa lahan seluas 12,5
hektar memiliki berbagai macam ekosistem
yang dijadikan sebagai habitat atau tempat
hidup bagi macam-macam tumbuhan dan
hewan. Se daknya, Arboretum Unpad
memiliki 174 jenis tanaman hias, 21
tanaman ja diri, 55 tanaman obat, 78
tanaman langka dan 68 tanaman buah.
Pemondokan
Unpad memiliki akomodasi pemondokan di
5 lokasi di Ja nangor dengan prioritas
penempatan mahasiswa diberikan kepada
mahasiswa baru, yaitu mahasiswa Bidik
Misi, mahasiswa ngkat pertama Fakultas
Kedokteran dan Fakultas Farmasi,
mahasiswa internasional, dan mahasiswa
umum sesuai kapasitas pemondokan.
Secara umum, pemondokan dilengkapi
dengan sejumlah fasilitas seper petugas
keamanan parkir, hostpot internet, pantry,
kan n, musola, meja, kursi, tempat dur,
lemari, dan area rekreasi.

SELAIN pendidikan akademik,
Unpad juga mendorong mahasiswa
untuk mengasah so skill dalam
berbagai bidang kegiatan, baik di
ngkat fakultas maupun universitas.
Sejumlah unit kegiatan mahasiswa
tersedia untuk dipilih sebagai
tempat aktualisasi diri para
mahasiswa, baik yang berorientasi
seni, olah raga, kepemimpinan,
ilmiah, wirausaha, dll. Ada lebih dari
30 lembaga kemahasiswaan yang
ak f menjalankan kegiatannya di
Unpad.
Beberapa diantaranya adalah Badan
Eksektu f Mahasiswa, Badan
Perwakilan Mahasiswa, unit
kegiatan mahasiswa melipu
pencak silat, taekwondo, catur,
hockey, bulutangkis, pencinta alam
Palawa, SAR, Menwa, Pramuka,
drum corps, paduan suara, lingkung
seni Sunda, fotograﬁ, teater, dll.
Melalui berbagai kegiatannya,
sejumlah unit kegiatan mahasiswa

www.facebook.com/unpad
www.twitter.com/unpad
www.youtube.com/unpad
UNPAD
Telp.
(022) 84288888
Faks. (022) 84288889
HUMAS
Telp.
(022) 84288866
Email humas@unpad.ac.id

telah mencatatkan prestasi baik di
ngkat nasional maupun
internasional. Prestasi ini tak lepas
dari dukungan pihak universitas,
termasuk dukungan fasilitas. Untuk
kegiatan olah raga, Unpad memiliki
sejumlah fasilitas seper Bale
San ka untuk olah raga bola voli,
bola basket, futsal, bulu tangkis, dll.,
serta Stadion Ja Padjadjaran untuk
olah raga sepak bola, bela diri,
atle k, dll.
Untuk mendorong mahasiswa
melakukan wirausaha, selain
menanamkan semangat wirausaha
di perkuliahan, Unpad juga memiliki
fasilitas seper Bale Motekar untuk
pela han kewirausahaan, Klinik
Pembiayaan untuk menjembatani
pelaku usaha dengan perbankan,
dan Bale Balan k untuk
memasarkan produk-produk
wirausaha mahasiswa.

DAYA TAMPUNG 2015
FAKULTAS & PRODI

F. HUKUM
Ilmu Hukum

SNMPTN SBMPTN

SNMPTN

TOTAL

SBMPTN

PEMINAT PEMINAT PEMINAT PEMINAT
2015
2014
2015
2014

175

203

378

2.979

4.899

4.109

4.219

73
72
63
32

73
68
63
34

146
140
126
66

3.415
1.356
4.472
814

5.594
2.235
7.262
*

2.913
1.706
3.907
1.692

3.336
2.141
4.569
*

F. KEDOKTERAN
Pendidikan Dokter
Kedokteran Hewan

136
**

150
**

286
**

3.115
**

4.239
**

4.030
**

4.070
**

F. MIPA
Matematika
Kimia
Fisika
Biologi
Statistika
Geoﬁsika
Teknik Informatika
Teknik Elektro

50
60
50
60
45
28
40
20

51
57
51
66
48
29
49
22

101
117
101
126
93
57
89
42

841
863
451
981
889
567
2.816
759

1.275
1.428
730
1.458
1.185
933
4.588
*

814
959
782
1.057
920
679
2.925
1.875

837
942
785
919
895
1.074
3.317
*

154
66

164
73

318
139

2.013
1.699

2.763
2.312

2.444
2.164

1.933
2.279

F. KEDOKTERAN GIGI
Pendidikan Dokter Gigi

75

90

165

1.614

2.221

2.004

1.842

F. ILMU SOSIAL &
ILMU POLITIK
Administrasi Negara
Hubungan Internasional
Kesejahteraan Sosial
Ilmu Pemerintahan
Antropologi
Administrasi Bisnis
Sosiologi
Ilmu Politik

40
40
32
40
31
41
32
31

51
51
30
52
27
54
29
31

91
91
62
92
58
95
61
62

1.882
1.765
705
1.348
385
1.995
791
581

2.986
3.068
1.162
1.872
676
3.122
1.456
970

1.899
2.078
977
1.412
669
2.031
961
698

2.001
2.288
1.059
1.511
727
2.317
982
762

F. EKONOMI & BISNIS
Akuntansi
Ekonomi Pembangunan
Manajemen
Ekonomi Islam

F. PERTANIAN
Agroteknologi
Agribisnis

* Prodi Ekonomi Islam, Teknik Elektro, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi,
dan Jurnalistik adalah prodi yang baru dibuka pada tahun 2015
** Prodi Kedokteran Hewan baru dibuka pada tahun 2016
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DAYA TAMPUNG 2015
FAKULTAS & PRODI

TOTAL

SNMPTN

SBMPTN

PEMINAT PEMINAT PEMINAT PEMINAT
2015
2014
2015
2014

F. ILMU BUDAYA
Sastra Indonesia
Sastra Sunda
Ilmu Sejarah
Sastra Inggris
Sastra Perancis
Sastra Jepang
Sastra Rusia
Sastra Jerman
Sastra Arab

53
60
53
42
37
37
31
53
57

57
52
55
49
36
43
32
55
58

110
112
108
91
73
80
63
108
115

819
525
483
1.570
230
877
199
459
442

1.458
817
736
2.530
463
1.425
258
648
699

796
610
578
1.565
390
1.046
353
618
690

812
540
559
1.585
395
974
341
536
475

F. PSIKOLOGI
Psikologi

80

95

175

3.120

4.502

2.660

2.819

F. PETERNAKAN
Peternakan

175

183

358

1.600

2.468

2.175

2.115

F. ILMU KOMUNIKASI
Ilmu Komunikasi
Ilmu Perpustakaan
Hubungan Masyarakat
Televisi dan Film
Manajemen Komunikasi
Jurnalistik

135
65
25
25
50
50

161
71
35
27
57
55

296
136
60
52
107
105

5.019
863
769
2.665
1.602
1.589

9.379
1.405
1.104
*
*
*

4.432
1.037
962
2.743
2.948
2.469

5.619
1.073
1.514
*
*
*

70

77

147

3.339

4.090

1.651

1.597

130
40

141
43

271
83

1.312
890

1.603
947

1.475
1.181

816
969

F. TEKNOLOGI
INDUSTRI PERTANIAN
Teknik Pertanian
Teknologi Pangan
Teknologi Industri Pertanian

68
68
31

68
76
31

136
144
62

1.191
1.736
768

1.569
2.679
857

1.182
2.216
782

1.158
2.259
1.356

F. FARMASI
Farmasi

88

95

183

3.653

5.009

2.783

2.811

F. TEKNIK GEOLOGI
Teknik Geologi

88

95

183

1.757

2.919

2.832

3.407

F. KEPERAWATAN
Ilmu Keperawatan
F. PERIKANAN &
ILMU KELAUTAN
Perikanan
Ilmu Kelautan
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SNMPTN SBMPTN

F. H U K U M

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum
Deskripsi:
Program Sarjana Fakultas Hukum Unpad bertujuan untuk
Menghasilkan lulusan yang mampu:
- Berdaya guna dan berdaya saing dalam pasar kerja nasional maupun
internasional;
- Memahami Hukum Sebagai Sarana Pembangunan;
- Menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat;
- Menerapkan hukum yang berkeadilan;
- Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang sebaikbaiknya berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki;
- Mengembangkan keahlian dan keterampilan dalam bidang hukum;
- Mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme hukum dengan
menjunjung nggi e ka profesi hukum.
Prospek Kerja:
Lulusan dapat bekerja sebagai hakim, jaksa, pengacara, konsultan
hukum, notaris, Arbiter/Mediator/ Konsiliator, pegawai negeri sipil,
legal staﬀ di perusahaan-perusahaan, dosen atau pengajar, prak si
pemerintahan dan lain-lain.
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F. E KO N O M I & B I S N I S

PROGRAM STUDI

Akuntansi
Deskripsi:
Program studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
Unpad memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki
pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai seorang profesional di
bidang Akuntansi. Pengetahuan yang harus dimiliki adalah: ilmu
akuntansi, keuangan dan ilmu pengetahuan terkait lainnya,
pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan pengorganisasian, serta
pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi.
Prospek Kerja:
Lulusan Program Studi Sarjana Akuntansi dapat berkarir sebagai Junior
Auditor di Kantor Akuntan Publik; Analis sistem / proses bisnis dan
Pengembang Sistem Informasi Akuntansi dan serta manajer ngkat
pertama di bidang Akuntansi, Perpajakan, dan Keuangan di berbagai
perusahaan bisnis, maupun di instansi pemerintahan, dapat pula
berprofesi sebagai tenaga pendidik untuk mengajar ilmu akuntansi baik
sebagai guru maupun asisten dosen.
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F. E KO N O M I & B I S N I S

PROGRAM STUDI

Ekonomi Pembangunan
Deskripsi:
Di program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(FEB) Unpad, mahasiswa akan diberikan wawasan mengenai isu-isu
yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi di negara
berkembang, yang akan mengembangkan mahasiswanya menjadi
seorang pengambil keputusan yang lebih baik baik di dunia bisnis
maupun untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Setelah lulus dari program studi Ekonomi Pembangunan FEB Unpad,
gelar yang akan diperoleh untuk para lulusan adalah adalah Sarjana
Ekonomi (SE.).
Prospek Kerja:
Lulusan program studi Ekonomi Pembangunan FEB Unpad memiliki
prospek kerja di berbagai instansi pemerintahan dan lembaga negara
(BPK, Bappenas), Bank Indonesia, Perguruan Tinggi, Lembaga
Peneli an, sebagai perencana pertama, asisten peneli , asisten analis
kebijakan, ekonom pendidik (mengajar ilmu ekonomi sebagai guru atau
asisten dosen), analis data, analis pasar, analis bisnis dan keuangan,
pengusaha, serta profesi lain yang relevan dengan bidang pengetahuan
dan keahlian ilmu ekonomi seper ekonomi syariah, ekonomi
lingkungan, ekonomi kesehatan, dan ekonomi kependudukan.
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F. E KO N O M I & B I S N I S

PROGRAM STUDI

Manajemen
Deskripsi:
Di program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
Unpad, akan dipelajari berbagai mata kuliah yang akan
mengembangkan peserta didik (mahasiswa) untuk :
- Mampu menyusun perencanaan, melakukan pengorganisasian,
penyusunan staf, memimpin dan mengarahkan orang lain, dan
melakukan pengendalian dalam rangka mengelola suatu
organisasai bisnis dan non bisnis.
- Mampu melaksanakan tugas-tugas manajer fungsional (Pemasaran,
Operasi, SDM,, Keuangan) dan wirausaha pada suatu organisasi
bisnis dan non bisnis.
- Mampu memecahkan permasalahan operasional dan manajerial,
memilih solusi terbaik, menyusun rekomendasi keputusan, dan
rencana ndakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi.
- Mampu menyusun perencanaan bisnis (business plan)
- Mampu melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta
menganalisis informasi yang relevan dalam proses peneli an.
- Mampu memahami teori, konsep, metoda dan perangkat analisis
yang terkait dengan keterampilan manajerial di bidang Pemasaran,
SDM, Operasi, dan Keuangan.
Prospek Kerja:
Lulusan program studi S-1 Manajemen dapat menjadi :
Manajer ngkat pertama dibidang Pemasaran, Operasi, SDM, dan
Keuangan, yang bekerja diberbagai ins tusi pemerintah dan swasta,
dan di berbagai sektor: perbankan, manufaktur, agrobisnis,
pertambangan,perdagangan, asuransi, dll.
Analis dan konsultan di lembaga konsultan manajemen dan lembaga
peneli an pemerintah maupun non-pemerintah.
Wirausahawan muda mandiri
Dosen magang / asisten di perguruan nggi dan /atau trainer di
lembaga pela han
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F. E KO N O M I & B I S N I S

PROGRAM STUDI

Ekonomi Islam
Deskripsi:
Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjadjaran merupakan Program Studi baru dan
diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 309/E/O/2014 tanggal 12 Agustus 2014. Program
Studi ini dilaksanakan pada jenjang sarjana (S1) dengan muatan sks
sebanyak 145 sks dengan ga konsentrasi yang ditawarkan, yaitu:
Konsentrasi Perbankan Syariah, Konsentrasi Akuntansi Islami, dan
Konsentrasi Ekonomi Pembangunan Islami.
Program Studi Ekonomi Islam di FEB Unpad merupakan pengembangan
dari berbagai kegiatan ekonomi Islam baik dalam bentuk
peneli an,seminar, lokakarya maupun pengajaran dalam mata kuliah
ekonomi Islam serta konsentrasi manajemen syariah. Kegiatankegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis
Islam FEB Unpad dan juga oleh Program-Program Studi yang ada di
FEB Unpad yaitu Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan,
Akuntansi dan Manajemen.
Proses pembelajaran difokuskan pada pemahaman dan penguasaan
landscape dari ekonomi dan bisnis Islam dengan muatan 80% diskusi
mengenai konsep-konsep dasar dari ekonomi dan bisnis Islam dan 20%
pengenalan terhadap metodologi ekonomi dan bisnis Islam.
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F. K E D O K T E R A N

PROGRAM STUDI

pendidikan dokter
Fakultas Kedokteran (FK) Unpad menjadi pelopor dalam sistem
pembelajaran pendidikan kedokteran, terutama pada aspek
pengembangan pendidikan kedokteran berbasis kompetensi. Program
studi Pendidikan Dokter FK Unpad mempunyai beban studi kumula f
sebesar 144 SKS termasuk KKNM – PMD. Masa studi kumula f antara
7 sampai 14 semester. Beban Studi dinyatakan dalam jumlah SKS yang
harus dikumpulkan oleh mahasiswa dalam satu semester.
Proses pembelajaran di program studi ini diantaranya dilakukan melalui
perkuliahan interak f, tutorial, prak kum, seminar, dan kerja lapangan.
Fakultas kedokteran Unpad merupakan salah satu fakultas kedokteran
pertama di Indonesia yang menerapkan metode PBL (Problem-based
Learning) dengan konsep SPICES (Student centered, Problem-based
Learning, Community Oriented, Early Clinical Exposure, Systema c).
Kurikulum ini mengintegrasikan departemen klinik dan preklinik, serta
memperkenalkan lebih awal pengetahuan klinik berupa kasus-kasus
dan pela han keterampilan pada model atau pasien kepada peserta
didik.
Prospek kerja:
Lulusan dokter dapat bekerja pada sektor pemerintah maupun swasta,
diantaranya sebagai tenaga kesehatan di berbagai pusat layanan
kesehatan, peneli di berbagai lembaga peneli an atau industri
farmasi, pendidik di berbagai ins tusi pendidikan tenaga
kesehatan/kedokteran, manajer pada berbagai klinik swasta/rumah
sakit/puskesmas, penulis/editor buku-buku teks kedokteran, asesor
pada perusahaan asuransi kesehatan, bekerja di industri farmasi, LSM
kesehatan nasional dan intenasional,dsb.
Untuk mendapat gelar dokter dan bekerja sebagai dokter, Sarjana
Pendidikan Dokter harus melanjutkan pendidikan yang bersifat profesi
di Program Studi Profesi Dokter.
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F. K E D O K T E R A N

PROGRAM STUDI

Kedokteran Hewan
Deskripsi:
Program Studi Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran Unpad
mempelajari berbagai aspek kesejahteraan mbal balik bersama antara
manusia, hewan dan lingkungannya melipu penyakit, budidaya, mutu
dan keamanan produksi pangan yang berasal dari ternak serta
berwawasan lingkungan.
Pembelajaran berbasis kompetensi yang dilaksanakan mengarah kepada
kompetensi dokter hewan yang mampu merencanakan dan melakukan:
(a) Pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan
penyakit menular pada hewan dan penyakit zoonosa, (b) Pemeliharaan
dan budidaya hewan serta peningkatan produksi dan reproduksi ternak,
(c) Pelestarian dan pemanfaatan satwa untuk kesejahteraan manusia,
kelestarian lingkungan dan plasma nu ah, (d) Jaminan mutu dan
keamanan bahan pangan asal hewan serta bahan-bahan asal hewan, (e)
Peningkatan mutu gizi pertumbuhan hewani, kesehatan masyarakat dan
kesehatan lingkungan serta (f) Pengawasan dan pengendalian mutu,
pemakaian dan peredaran obat hewan dan bahan-bahan biologis.
Metode pembelajaran yang diterapkan adalah Student Teacher
Aesthe c Role-sharing (STAR), dengan cara memadukan secara
proporsional antara teacher centered learning (TCL) dan student
centered learning (SCL) sesuai learning outcome yang akan dicapai.
Prospek Kerja:
Peluang kerja dan peluang wirausaha bagi lulusan sangat terbuka antara
lain: (1) Perlindungan konsumen, (2) Laboratorium (uji diagnos k), (3)
trans terape k, (4) Legislasi veteriner, (5) Medik reproduksi (termasuk
IB), (6) Zoo dan taman satwa, (7) Hewan laboratorium, (8)
Kesejahteraan hewan, (9) Zoonosis, (10) Obat-obat hewan dan alat
mesin kesehatan hewan, (11) Penanganan prak k klinik dan Rumah
Sakit Hewan (RSH), (12) Pengendalian, penanggulangan, dan
pemberantasan penyakit hewan, penyakit baru muncul (exo c
desease), (13) Epidemiologi, (14) Karan na hewan, (15) Pekerjaan di
bidang peternakan dan produk-produk peternakan, (16) dll.
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F. M I PA

PROGRAM STUDI

Matematika
Deskripsi:
Program Studi Matema ka Fakultas Matema ka dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA) Unpad bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang dapat
menerapkan pengetahuan dan keterampilan matema ka dalam
menghadapi dunia kerja. Matema ka sangat berperan dalam
membantu penyelesaian berbagai aspek kehidupan dan
pengembangan ilmu dan teknologi. Dengan kemampuan abstraksi dan
nalar yang nggi, khususnya melalui pemodelan matema ka, lulusan
program studi Matema ka FMIPA Unpad akan dapat berperan secara
ak f dalam penyelesaian berbagai masalah yang ada dalam masyarakat
tersebut.
Peminatan di Program Studi Matema ka terbagi ke dalam dua
Kelompok Bidang Minat (KBM) yaitu bidang minat Matema ka Murni
dan Matema ka Terapan. Untuk bidang minat Matema ka Murni
terdiri dari dua kajian yaitu kajian Aljabar dan Analisis. Untuk bidang
minat Matema ka terapan terdiri dari 4 kajian, yaitu Pemodelan
Stokas k, Matema ka Biologi dan Lingkungan, Riset Operasi dan
Op misasi dan Matema ka Keuangan.
Prospek Kerja:
Alumni dari Program Studi Matema ka FMIPA Unpad sebagian besar
bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, diantaranya Perguruan
Tinggi, Bank, Rumah Sakit, BATAN, LIPI, Bakosurtanal, LAPAN dan
berbagai BUMN, seper Telkom, PLN, PAM, dan perusahaan swasta
dalam dan luar negeri (Chevron, Mobil Oil, Caltex) dsb. Diantara
perusahaan tersebut ada beberapa yang menyelenggarakan rekrutmen
pegawainya langsung di FMIPA Unpad, seper : PT Asahimas Subentra
Chemical, Astra Motor, PT Pura Kudus, PT Cusson, PT Corlap, PT
Propam Jaya, PT Denso, PT Ceres dengan seleksi dilaksanakan sebelum
mahasiswa lulus sarjana.
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F. M I PA

PROGRAM STUDI

Kimia
Deskripsi:
Program Studi Kimia FMIPA Unpad mendidik mahasiswa sehingga
dihasilkan lulusan sarjana kimia yang memiliki:
- Sikap perilaku yang benar, integritas dan mo vasi yang nggi, serta
bersikap terbuka, berprakarsa untuk membuka jalan menuju
kemajuan ilmu kimia dan aplikasinya.
- Penguasaan ilmu kimia dan metodologinya secara umum serta
terampil, cakap, bijaksana, dan tanggap terhadap masalah yang
dihadapi masyarakat sehingga mampu memberikan penyelesaian.
- Jurusan Kimia FMIPA Unpad memiliki keunggulan dibandingkan
dengan jurusan kimia di universitas lain, karena Jurusan Kimia
FMIPA Unpad telah melakukan integrasi untuk kegiatan peneli an
dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu payung yaitu: kimia
lingkungan dan bahan alam.
Lulusannya akan mendapat gelar Sarjana Sains (S.Si )
Prospek Kerja:
Lulusan Prodi S1-Kimia FMIPA telah diterima bekerja di berbagai bidang
industri, instansi pemerintah maupun swasta sebagai General
chemistry supervisor, staf peneli , quality control dan quality
assurance supervisor, manajer laboratorium, wirausahawan, product
specialist dan akademisi, dengan masa tunggu rata-rata kurang dari 3
bulan.
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F. M I PA

PROGRAM STUDI

Fisika
Deskripsi
Di program studi Fisika Fakultas Matema ka dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA) Unpad, dosen dan mahasiswa dapat menyalurkan minat,
bakat, ilmu, dan keahliannya yang diwadahi oleh Kelompok Bidang
Keahlian (KBK). Kelompok bidang keahlian tersebut yaitu
instrumentasi, ﬁsika material, geoﬁsika, ﬁsika energi, dan bioﬁsika.
Program studi ini didukung pula oleh sarana dan prasarana yang
lengkap baik untuk perkuliahan maupun prak kum dan perpustakaan.
Prospek Kerja:
Lulusan program studi Fisika FMIPA Unpad telah terserap di lembaga
pemerintah dan swasta seper , LIPI, Batan, BPPT, Lapan, Pusat Survey
Geologi, PT. Telkom, PT. DI, Departemen Keuangan dan Perdagangan,
Perusahaan Migas dan Tambang (Pertamina, Total Indosie, PT. Elnusa,
Geotermal, Medco Energie, PT. Petronas, Sclumberger, Eni Spa, PT.
Newmont), Siemens, Trans TV, PT Control System, Sharp
Semiconductor, PT. Epson, PT. Connusa Energindo, Graﬁndo, PT.
Yamatake Berca, Bank, Asuransi, dll.
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F. M I PA

PROGRAM STUDI

Biologi
Deskripsi:
Program studi Biologi Fakultas Matema ka dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA) Unpad mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar dan
konsep yang berkaitan dengan bidang ilmu biologi. Tiga bidang
unggulan pengembangan ilmu pada Prodi Biologi adalah Biologi
Lingkungan, Mikrobiologi Lingkungan dan Struktur dan Fungsi botani,
termasuk didalamnya Biologi Sel dan Molekular.
Kurikulum di program studi Biologi FMIPA Unpad berbasis kepada
prinsip-prinsip ilmu dasar biologi seper biosistema ka, struktur dan
perkembangan hewan, dasar-dasar ekologi, dan lainnya. Pada bidang
peneli an, keunggulan program studi Biologi FMIPA Unpad adalah
kemampuan dalam eksplorasi sumber daya alam dan haya baik pada
bidang hewan, tumbuhan, mikrobiologi dan interaksi dalam lingkungan
serta layanan ekosistem.
Prospek Kerja:
Pada Pemerintahan:
1. Satu bidang/linear : lembaga-lembaga peneli an seper LIPI,
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, lembaga uji seper BPOM,
Biofarma, Bidang pendidikan, dll.
2. Serumpun dan lintas bidang : pertanian, perikanan dan kelautan,
peternakan, farmasi, kesehatan, kedokteran, pertambangan, energi
dan mineral, lembaga keuangan, perbankan, dll.
Pada Swasta:
1.Satu bidang/linear : Bidang Farmasi, Bidang pendidikan, Bidang
Laboratorium Klinis, dll.
2.Serumpun dan lintas bidang : pertanian, perikanan dan kelautan,
peternakan, farmasi, kesehatan, pertambangan, lembaga keuangan,
perbankan, dll.
Mandiri dan Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO’s:
Budi daya tanaman, budidaya hewan ternak, LSM Kesehatan seper
NAMROE, FAO, WHO, UNEP, UNDP, dll, LSM Lingkungan seper WWF,
IUCN, Burung Indonesia, Wetland Indonesia, CIFOR, BICONS, , dll.
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F. M I PA

PROGRAM STUDI

Statistika
Deskripsi:
Sta s ka merupakan ilmu yang mempelajari proses pengumpulan data
(sampling), pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan
pengambilan keputusan berdasarkan data. Kompetensi yang diajarkan
dalam mencapai kelima tujuan tersebut melipu Strong Basic Sta s cs
(yakni kompetensi untuk data collec ng, eksplorasi data, metode
analisis data, teori s, dan aplikasi teori serta metode yang dipelajari
dalam kasus riil secara mandiri), Excellent So Skill (yakni kompetensi
untuk komunikasi, adaptasi (team work, under pressure, inisia f),
entrepreneurship, integritas/kejujuran, dan manajerial), serta
Computa on Skill (yakni kompetensi data processing menggunakan
so ware sta s c, programming, dan simulasi).
Prospek Kerja:
Berdasarkan tracer study yang telah dilakukan Program Studi Sta s ka
FMIPA Unpad diketahui bahwa lulusan Sta s ka saat ini bekerja di
bidang: Marke ng Research, Perbankan, Data Analyst, Pendidikan,
Research Analyst, Asuransi, Teknologi Informasi, Adver sing,
Konsultan, Finance, Total Quality Management, Analisis Bisnis, Bisnis
Perdagangan Umum, Broadcast, Chemical, Ekonomi, Industri Food &
Beverage, Informa on Technology, Inventory Control, Media, Mitra
Sta s k di BPS, Pemerintahan, Research of Business, Retail Funding,
Tex le Manufacture , dan So ware Development.
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F. M I PA

PROGRAM STUDI

Geofisika
Deskripsi:
Menyelidiki dan menjelaskan fenomena ﬁsika yang terjadi di bumi dan
lingkungannya pada saat ini untuk mengetahui kejadian masa lalu dan
memodelkan masa yang akan datang. Fenomena Fisika tersebut
dinyatakan dalam bentuk parameter ﬁsis yang terukur. Setelah belajar
di Geoﬁsika, mahasiswa antara lain diharapkan mampu menjelaskan
ﬁsika dan geologi yang membentuk dasar untuk pengamatan dan
pengukuran geoﬁsika, mampu menjelaskan struktur dan evolusi bumi,
mengiden ﬁkasi proses ﬁsik yang mengatur perilaku sistem geoﬁsika
umum, serta dapat menjelaskan prinsip-prinsip penerapan metode
geoﬁsika untuk masalah kehidupan yang relevan , termasuk bencana
alam, eksplorasi dan manajemen sumber daya, dan isu-isu
lingkungan.,dll.
Prospek kerja:
1. Instansi Pemerintah: Kementerian ESDM, Lemigas, Dinas Pekerjaan
Umum, PEMDA.
2. Bidang Pendidikan dan Peneli an: Dosen, BPPT, LIPI, BATAN,
BMKG.
3. Pertambangan dan Perminyakan: Pertamina, Elnusa Geosains,
Chevron Paciﬁc Indonesia, Freeport Indonesia, PGS (Pusat
Geoservice), Exxon Mobil, Schlumberger, Halliburton, Aneka
Tambang, Petronas, Medco Energy
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F. M I PA

PROGRAM STUDI

Teknik Informatika
Deskripsi:
Program Studi Teknik Informa ka (TI) FMIPA Unpad bertujuan
menghasilkan lulusan yang mampu menyerap, mengaplikasikan, dan
mengembangkan TI dengan kompetensi utama Rekayasa Perangkat
Lunak, melipu 4 peminatan studi yaitu Sistem Informasi, Jaringan
Komputer dan Komunikasi Data, Sistem Cerdas dan Graﬁka Komputer,
serta Komputasi dan Metode Numerik.
Lulusan TI FMIPA Unpad diharapkan mampu mengembangkan
perangkat lunak untuk berbagai keperluan, melakukan analisis
terhadap sistem dalam suatu instansi, membuat solusi yang integra f
dengan memanfaatkan perangkat lunak, mampu merencanakan dan
mengevaluasi penerapan TI pada sebuah organisasi, mampu
merancang dan memelihara basis data termasuk data warehouse
untuk suatu instansi atau perusahaan, mampu melakukan pengujian
fungsi-fungsi perangkat lunak, mampu mengembangkan, merancang
dan membangun serta memelihara website dengan berbagai layanan
dan fasilitasnya.
Prospek Kerja:
Lulusan program studi TI FMIPA Unpad diarahkan dapat mengisi karir
pekerjaan bidang supervisi, asisten manajer dan administrator. Sebagai
contoh lulusan Teknik Informa ka harus mampu menjadi Capacity
Planning Supervisor, Database Administrator, Customer Service
Supervisor, Data Communica on Assistant manager, Data Entry
Supervisor, Informa on Center Manager, Hardware Installa on
Supervisor, System Administrator, Webmaster, Project Manager
Applica ons, Project Manager Distributed Systems, Project Network
Technical Services, Project Manager Implementa on Deployment, dan
lain-lain.
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F. M I PA

PROGRAM STUDI

Teknik Elektro
Deskripsi:
Program Studi S-1 Teknik Elektro Universitas Padjadjaran
mengembangkan program pendidikan yang mempersiapkan sarjana
teknik elektro yang memiliki pengetahuan dan keahlian bidang elektro
dan mampu mengembangkan keahliannya dalam mengiku kemajuan
sains dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan
industri.
Prospek Kerja:
Mampu berkarya untuk berbagai kelompok industri atau lembaga riset
besar berteknologi nggi baik sebagai engineer ataupun
technopreuneur dan juga pada berbagai sektor yang beririsan dengan
inovasi teknologi energi konvensional dan terbarukan serta teknologi
informasi dan komunikasi. Selain itu siap untuk menempuh studi
lanjut.
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F. P E RTA N I A N

PROGRAM STUDI

Agroteknologi
Deskripsi:
Program Studi Agroteknologi memberikan kemampuan hard-skills
(iptek) & so -skills (kemampuan intra dan inter personal ) yang
berfokus pada penerapan bidang produksi tanaman yang produk f,
berkualitas & eﬁsien melalui pengelolaan tanaman, lahan/media
tanam (nutrisi & air), hama-penyakit-gulma & agro-ekosistem yang
terpadu dan lestari guna menghasilkan produk yang aman dan sesuai
dengan keinginan konsumen/pengguna serta memiliki nilai tambah
dan berdaya saing.
Keunggulan yang dimiliki oleh Prodi Agroteknologi adalah kurikulum
yang didesain untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi
hard-skills dan so -skills unggul, staf pengajar yang professional dan
berdedikasi, sarana-prasarana yang memadai, akademik atmosﬁr yang
kondusif, serta memiliki reputasi yang baik. Kekhasan yang dimiliki
Prodi Agroteknologi adalah penguatan keahlian mahasiswa/lulusan
dalam bidang rekayasa bio-based industri pertanian dan penguatan
pada aspek pertanian berkelanjutan (pertanian ramah lingkungan).
Prospek Kerja:
Lulusannya dapat bekerja sebagai wirausaha perkebunan, pangan,
hor kultura, kehutanan, dan sarana produksi pertanian lainnya, usaha
industri rumah tangga berbasis pangan, bekerja di perkebunan,
industri benih, pupuk & pes sida , staf di Kementerian, Pemda,
perbankan, akademisi dan peneli , industri pakan, farmaka dan
biodiesel, Konsultan di sektor pertanian/ perkebunan, Bakosurtanal,
Badan Pertanahan Nasional (BPN), Fasilitator pemberdaya masyarakat
dalam bidang agribisnis/pertanian.
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F. P E RTA N I A N

PROGRAM STUDI

Agribisnis
Deskripsi:
Agribisnis adalah sistem yang terintegrasi pada ak vitas produksi
usahatani (on farm) dan pendukungnya (sarana produksi pertanian
seper benih, pupuk dan alat mesin pertanian), pengolahan hasil
pertanian (agroindustri), distribusi dan pemasaran hasil pertanian, serta
kelembagaan pendukung (penyuluhan, komunikasi dan informasi,
pembiayaan, investasi, birokrasi).
Program studi Agribisnis Faperta Unpad memiliki kekhasan dalam
kurikulum yang dak dimiliki oleh program studi sejenis pada perguruan
nggi lain, yakni pada Program Pengembangan Bisnis dan Lingkungan
Usaha (Business and Enabling Environment Program (BEDP). Program ini
merupakan program unggulan yang menjadi tulang punggung kurikulum
program studi Agribisnis Faperta Unpad. Program Pengembangan Bisnis
dan Lingkungan Usaha tersebut terdiri atas 4 (empat) mata kuliah, yakni
Perencanaan Agribisnis, Pengelolaan Agribisnis, Agribisnis Inklusif
(pelibatan masyarakat dalam agribisnis), dan Inovasi Agribisnis. Keempat
mata kuliah tersebut dilakukan untuk menghasilkan keluaran berupa
rencana bisnis, produk, model bisnis dan pelibatan masyarakat dalam
agribisnis.
Prospek Kerja:
Lulusan nya dapat bekerja sebagai Pengusaha pada komoditas
perkebunan, pangan, hor kultura, kehutanan, di bidang perbenihan,
pupuk, pes sida, sarana produksi pertanian lainnya, usaha industri
rumah tangga berbasis pangan, dll, bekerja di perkebunan, industri
perbenihan, pupuk dan pes sida nasional dan mul nasional, di
Kementerian pada Pemerintah Pusat dan berbagai badan dan pusat
peneli annya (Peneli an dan Pengembnagan/Litbang), Pemerintahan
Daerah dengan dinas-dinas teknisnya, Lembaga pembiayaan seper
bank-bank Pemerintah dan Swasta, Akademisi dan peneli di Perguruan
Tinggi ataupun lembaga riset (pemerintah ataupun swasta), Industri
pangan, pakan, farmaka dan biodiesel, Konsultan profesional di sektor
pertanian/perkebunan, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
(BAKOSURTANAL), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Fasilitator
pemberdaya masyarakat (LSM) dalam bidang agribisnis/pertanian.
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F. K E D O K T E R A N G I G I

PROGRAM STUDI

Pendidikan dokter Gigi
Deskripsi:
Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi
(FKG) Unpad dilaksakan melalui kurikulum KBK dimana topik-topik
diberikan secara kelompok dan terintegrasi dalam blok-blok yang
melipu : blok LSIT (learning skill and IT), blok BHBP (Bioethic and
Human Behaviour Program), blok BMSP (Basic Medical Science
Program), DSP (Dental Science Program), DCoHP (Dental Comunity
Health Program), DRP (Dental Research Program) dan blok elec ve.
Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi FKG Unpad mengonsentrasikan
mahasiswa untuk memahami ilmu-ilmu kedokteran dan kedokteran
gigi dasar secara luas dan dapat mengaitkannya dengan ilmu
kedokteran dan kedokteran gigi klinik yang disajikan dalam bentuk
kasus-kasus yang akan ditemui di klinik sehingga mahasiswa dapat
berpikir secara komprehensif.
Prospek Kerja:
Dokter Gigi Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik.
Pengajar (Dosen)
TNI, POLRI, dan Instansi Pemerintah lainnya.
Wirausahawan
Pemimpin suatu komunitas
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F. I L M U S O S I A L & I L M U P O L I T I K

PROGRAM STUDI

Administrasi Negara
Deskripsi:
Program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli k
(FISIP) Unpad merancang kurikulum agar mahasiswa mampu
menguasai konsep dan teori organisasi, manajemen sektor publik,
kepen ngan publik dan kebijakan publik, serta metode dan teknik bagi
penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan administrasi publik.
Lulusan program studi ini memiliki kompetensi dalam hal pengelolaan
dan manajemen organisasi publik, seper : Manajemen Sumber Daya
Manusia, Manajemen Kinerja, Sistem Pemerintah Daerah, Akuntansi
Sektor Publik, Perbendaharaan Negara, e-Government, Desain
Organisasi baik untuk Instansi Pemerintah maupun Swasta.
Prospek Kerja:
Lulusan program studi Administrasi Negara FISIP Unpad banyak yang
bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya, diantaranya yaitu
di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi-instansi pemerintah,
lembaga keuangan, dan lembaga pelayanan publik (swasta maupun
pemerintah).
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F. I L M U S O S I A L & I L M U P O L I T I K

PROGRAM STUDI

Hubungan Internasional
Deskripsi:
Saat ini studi Hubungan Internasional dak saja mempelajari tentang
bagaimana hubungan antar negara-negara terjalin, tetapi juga
mempelajari tentang hubungan antar aktor-aktor nonnegara yang
bersifat lintas negara, seper organisasi internasional, individu dan
perusahaan mul nasional. Mahasiswa Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli k (FISIP) Unpad mempelajari
berbagai aspek internasional dari interaksi diantara para aktor
tersebut. Termasuk di dalamnya aspek ekonomi, hukum, sosial-budaya
hingga pertahanan dan keamanan.
Saat ini Program Studi Hubungan Internasional FISIP Unpad memiliki 3
kelompok bidang kaji utama (SBK), yaitu SBK Teori dan Metodologi
Hubungan Internasional, SBK Ekonomi Poli k Global serta SBK Hukum
dan Organisasi Internasional. SBK Teori dan Metodologi Hubungan
Internasional ditujukan bagi mereka yang cenderung ingin melanjutkan
karir pada profesi seper peneli , wartawan, atau interna onal
oﬃcers. Sedangkan SBK Ekonomi Poli k Global ditujukan kepada
mereka yang tertarik pada bidang-bidang ekonomi, dan serta SBK
Hukum dan Organisasi Internasional ditujukan kepada mereka yang
tertarik dalam profesi sebagai interna onal oﬃcers.
Prospek Kerja:
Kompetensi Utama: Diplomat, Interna onal Oﬃcer
Kompetensi Pendukung: Akademisi, Poli si, Birokrat, Peneli /Analis,
Jurnalis, Bankir, Pelaku bisnis Transnasional, Konsultan Internasional.
Kompetensi Penunjang: Public Rela ons Oﬃcer, Penerjemah,
Penyun ng Naskah, Presenter, Event Organizer.
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F. I L M U S O S I A L & I L M U P O L I T I K

PROGRAM STUDI

Kesejahteraan Sosial
Deskripsi:
Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli k
(FISIP) Unpad mengajarkan tentang pengetahuan dasar pekerjaan
sosial yang melipu pengetahuan tentang perilaku manusia dan
lingkungan sosial; nilai, prinsip, e ka pekerjan sosial; serta kebijakan
dan pelayanan sosial di ngkat lokal, nasional, maupun internasional.
Program studi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad telah
mengimplementasikan kurikulum pendidikan pekerjaan sosial yang
berbasis kewirausahaan sosial. Kurikulum berbasis kewirausahaan
sosial tersebut akan menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa
kewirausahaan sosial yang mampu menciptakan peluang pelayanan
sosial, berinovasi dalam mengembangkan upaya-upaya pemberian
bantuan, dan keberanian mengambil risiko dengan perencanaan yang
matang.
Prospek Kerja:
Lulusan Program Studi Kesejahteraan Sosial dapat bekerja di:
Instansi Pemerintah,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional maupun internasional,
Dunia industri, khususnya di bidang HRD
Ins tusi Pendidikan
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F. I L M U S O S I A L & I L M U P O L I T I K

PROGRAM STUDI

Ilmu Pemerintahan
Deskripsi:
Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Poli k (FISIP) Unpad melaksanakan pendidikan bidang ilmu
pemerintahan yang bermutu dalam rangka menghasilkan
lulusan yang berdaya saing secara moral maupun akademis
yang bermanfaat bagi masyarakat. Program studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unpad juga mengembangkan peneli an
dan pengabdian kepada masyarakat guna menopang
pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi
komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat pada
umumnya.
Prospek Kerja:
Birokrat, pembuat kebijakan, akademisi, poli si, peneli /analis,
jurnalis, bankir, pelaku bisnis transnasional, store manager,
penyun ng naskah, presenter, event organizer
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F. I L M U S O S I A L & I L M U P O L I T I K

PROGRAM STUDI

Antropologi
Deskripsi:
Program Studi Antropologi FISIP Unpad bertujuan mendidik calon
sarjana dengan basis kompetensi pada keterampilan melakukan
peneli an lapangan berbasis etnograﬁ yang ditopang oleh
pengetahuan konseptual-teori s atas keragaman dan dinamika gejala
kemasyarakatan dan kebudayaan.
Keunggulan & ciri khas dalam kurikulumnya adalah kurikulum berbasis
kompetensi dengan mengiku perkembangan iptek dengan
menggunakan metoda e-Learning dan memadukan pembelajaran
berbasis riset. Dengan program ini mahasiswa dibiasakan menganalisa
berbagai fenomena sosial-budaya maupun kajian antropologi tentang
hal-hal aktual dan dipadukan dengan hasil-hasil peneli an.
Prospek Kerja:
Lulusannya dapat bekerja di lingkungan peneli , perawatan sosial &
instansi pemerintah, LSM, di bagian peneli an dimana perusahaan
membutuhkan data mengenai kondisi sosial budaya masyarakat.
bidang peneli an sosial-budaya, kehutanan, perdagangan & bisnis, CSR
& community development, manajemen penanggulangan bencana,
bagian HRD, bidang-bidang teknis seper rekayasa teknologi, dan lainlain.
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F. I L M U S O S I A L & I L M U P O L I T I K

PROGRAM STUDI

Administrasi Bisnis
Deskripsi:
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli k
(FISIP) Unpad mempelajari berbagai mata kuliah dalam bidang
Administrasi Bisnis yang melipu fungsi-fungsi bisnis : pemasaran,
keuangan bisnis, sumber daya manusia, operasi bisnis, mata kuliah
teori dan perilaku organisasi, kepemimpinan, kewirausahaan,
perencanaan dan simulasi bisnis, teori pengambilan keputusan, dan
ilmu pendukung lainnya. serta diperkuat dengan berbagai prak kum
bisnis.
Kompetensi yang diperoleh dari berbagai mata kuliah prak kum bisnis
tersebut diarahkan untuk menghasilkan lulusan seorang entrepreneur
(menjadi perin s dan pemilik usaha) maupun adbis-preneur (seorang
pekerja dengan kemampuan mengelola bisnis secara efek f dan eﬁsien
sesuai dengan kebijakan pemilik perusahaan).
Prospek Kerja:
Lulusan Administrasi Bisnis FISIP Unpad memiliki prospek menjadi
seorang entrepreneur yang mampu merin s, menjalankan dan
mengembangkan bisnis. Selain itu para lulusan dapat diterima di
perusahaan perbankan, perusahaan nasional maupun mul nasional,
BUMN, menjadi seorang peneli bisnis, pendidik (dosen di berbagai
universitas terkemuka) dan trainer perusahaan, serta dapat menjadi
konsultan bisnis milik sendiri maupun bekerja di berbagai konsultan
bisnis terkemuka. Lulusan juga dapat menjadi PNS pada lembaga
pemerintahan khususnya yang terkait seper Pemerintahan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Perindustrian, Dinas UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian
dan dinas lain yang relevan.
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F. I L M U S O S I A L & I L M U P O L I T I K

PROGRAM STUDI

Sosiologi
Deskripsi:
Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli k (FISIP)
Unpad merupakan salah satu program studi yang terbilang baru di di
FISIP Unpad, dan sejak tahun ajaran 2011/2012 secara resmi telah
menerima mahasiswa baru. Di program studi ini, dipelajari interaksasi
masyarakat (interaksasi antara individu, antara individu dengan dengan
kelompok, antara kelompok dengan kelompok, dan antara masyarakat
dengan masyarakat) dan produk yang dihasilkan.
Program Studi Sosiologi FISIP Unpad mengkonsentrasikan keilmuan
pada masalah lingkungan, pembangunan, konsentrasi Poli k dan
Militer.
Prospek Kerja:
Alumni program studi Sosiologi FISIP Unpad memiliki prospek kerja
terbuka, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Di instansi
pemerintah, bisa sebagai peneli , menjadi perencana, menjadi
pendidik/penyuluh. Sedangkan di perusahaan swasta, lulusan dapat
menjadi konsultan pembangunan. peneli , dan lain-lain.
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F. I L M U S O S I A L & I L M U P O L I T I K

PROGRAM STUDI

Ilmu Politik
Deskripsi:
Program studi Ilmu Poli k Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli k (FISIP)
Unpad bertujuan untuk mendidik mahasiswanya agar memiliki
pemahaman yang komprehensif tentang nature dan struktur dari Ilmu
Poli k dalam berbagai bidang yaitu Teori Poli k, Poli k dan
Pemerintahan Indonesia, Administrasi dan Kebijakan Publik, Poli k
Perbandingan, Ekonomi Poli k, Hubungan Internasional dan atau
Poli k Dunia, dan Globalisasi. Program studi ini juga membantu
meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu poli k sehari-hari
guna membangun kesadaran sebagai warga negara dan warga dunia.
Prospek Kerja:
Asisten peneli , pelaksana pada lembaga-lembaga negara, ak vis
sosial kemasyarakatan, konsultan poli k dan kebijakan
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F. I L M U B U D AYA

PROGRAM STUDI

Sastra Indonesia
Deskripsi:
Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unpad
merupakan program studi pertama yang dibuka di FIB Unpad. Fokus
pembelajaran pada program studi ini adalah bahasa, sastra, dan
budaya. Mahasiswa Sastra Indonesia juga mempelajari mata kuliah
yang berkaitan dengan aspek kemahiran: kemampuan tata bahasa,
komunikasi lisan dan tulisan.
Kerjasama yang dijalin dengan beberapa ins tusi luar negeri membuat
para dosen program studi Sastra Indonesia mumpuni mengajarkan
bahasa Indonesia kepada penutur asing sekaligus menjalin komunikasi
budaya dengan mereka, serta memiliki wawasan internasional yang
lebih baik. Begitu pun sebaliknya, kehadiran mahasiswa asing membuat
mahasiswa Sastra Indonesia menjadi memiliki wawasan internasional.
Prospek Kerja:
Lulusan Program Studi Sastra Indonesia dapat bekerja di berbagai
ins tusi dengan cakupan bidang yang sangat luas.
Bidang yang relevan: pengajar bahasa dan sastra, konsultan bahasa
dan sastra, dan peneli pelaksana bahasa dan sastra.
Bidang yang kolabora f: editor, wartawan, penulis, penerjemah, atase
kebudayaan, diplomat, penulis naskah iklan dan skenario, dan penyulih
suara.
Di luar bidang ilmu: pengusaha, karyawan bank, karyawan perusahaan
swasta di bidang otomo f, perminyakan, dan wisata, serta pemandu
wisata.
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F. I L M U B U D AYA

PROGRAM STUDI

Sastra Sunda
Deskripsi:
Program studi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unpad
mempelajari bahasa, sastra, dan naskah Sunda secara luas dan
mendalam. Dalam program studi ini juga dipelajari sejarah dan budaya
Sunda serta bahasa-bahasa asing yang berpengaruh secara keilmuan,
seper Inggris, Arab, Belanda, Kawi, Sanskerta, serta ilmu-ilmu
pendukung lainnya. Untuk meningkatkan kemampuan prak s,
dipelajari kemahiran berbahasa Sunda baik lisan maupun tulisan serta
prak k kesenian seper teater, karawitan, dan tari Sunda.
Ada ga konsentrasi di program studi Sastra Sunda FIB Unpad, yaitu
Linguis k, Sastra, dan Filologi. Konsentrasi Linguis k mempelajari seluk
beluk ilmu bahasa dengan subjek kajian bahasa Sunda, konsentrasi
Sastra mempelajari sastra Sunda dengan perspek f ilmu sastra, dan
konsentrasi Filologi mempelajari ilmu pernaskahan dengan subjek
kajian naskah-naskah Sunda. Keunggulan/kekhasan yang dimiliki
program studi Sastra Sunda FIB Unpad ialah lulusannya memiliki
kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan berbasis peneli an
bahasa, sastra, dan naskah Sunda.
Prospek Kerja:
Lulusan program studi Sastra Sunda FIB Unpad dapat bekerja di
berbagai perusahaan, diantaranya sebagai Pegawai Negeri Sipil,
peneli , dosen, guru, wartawan, presenter, karyawan swasta seper
perbankan, wirausaha mandiri, dan lain-lain.
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F. I L M U B U D AYA

PROGRAM STUDI

Ilmu Sejarah
Deskripsi:
Di program studi ini, mahasiswa dididik dan dila h supaya dapat
merekonstruksi suatu peris wa yang telah terjadi di masa lampau
secara kronologis dan sekaligus juga mempelajari pola-pola dan nilainilai perubahannya. Hasil rekonstruksi itu kemudian disajikan supaya
diketahui oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut,
mahasiswa dididik dan dila h supaya dapat menyajikan hasil
rekonstruksinya ke dalam bentuk yang dimina nya. Untuk itu,
mahasiswa dapat memilih salah satu dari berbagai pilihan
pengutamaan ke ka ia memasuki semester keenam, yaitu
pengutamaan teore s dengan konsentrasi pada pendekatan sosiologi,
ekonomi, poli k, kebudayaan, dan penulisan biograﬁ; dan
pengutamaan prak s dengan konsentrasi kepariwisataan.
Prospek Kerja:
Selain melanjutkan studi ke jenjang magister (S2), alumni program
studi Ilmu Sejarah FIB Unpad dapat pula langsung mengabdikan
ilmunya ke masyarakat. Beberapa profesi yang sudah dan sedang
dijalani oleh alumni Program Studi Ilmu Sejarah antara lain pekerjaanpekerjaan yang termasuk kategori pengajar (dosen, guru, pengajar di
lembaga pendidikan keterampilan), peneli (di lembaga peneli an dan
litbang perusahaan), kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, pegawai
(pegawai negeri dan swasta), tentara, polisi, intelijen, wartawan media
cetak dan elektronik, penulis profesional, penulis skenario ﬁlm dan
sinetron, fotografer profesional, camera person, analis kredit (di bank
pemerintah dan swasta), editor, pengusaha (perbukuan, agroindustri,
kepariwisataan), pemandu wisata, dan banyak lagi bidang-bidang lain
yang dapat dijalani dan ditekuni.
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F. I L M U B U D AYA

PROGRAM STUDI

Sastra Inggris
Deskripsi:
Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unpad
merupakan program studi yang memilki jumlah peminat terbanyak di
FIB Unpad. Terakreditasi A oleh BAN PT, program studi Sastra Inggris
FIB Unpad dibekali dengan kompetensi interdisipliner seper
membaca, analisis wacana, semio ka, kajian budaya, dan teori kri k,
yang memungkinkan mereka menempuh studi lanjutan di bidang di
luar kompetensi utama mereka. Kompetensi yang bersifat
interdisipliner inilah yang dianggap sebagai kelebihan mahasiswa
Program Studi Sastra Inggris FIB Unpad. Ada 2 peminatan di program
studi Sastra Inggris FIB Unpad, yaitu Sastra dan Linguis k.
Prospek Kerja:
Lulusan Program Studi Sastra Inggris FIB Unpad diserap di berbagai
lembaga pemerintah maupun swasta. Bidang pekerjaan yang digelu
lulusan beragam, di antaranya: pengajaran, penerjemahan dan
interpre ng, copywri ng, periklanan, penulisan krea f, penerbitan
(edi ng), ekspor-impor, kesekretarisan, diplomasi, jurnalis k dan
media (tv, radio, internet, dan cetak), pariwisata, industri krea f (ﬁlm,
fotograﬁ, musik), dan kewirausahaan.
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F. I L M U B U D AYA

PROGRAM STUDI

Sastra Perancis
Deskripsi:
Dengan mengadopsi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), program
studi Sastra Perancis FIB Unpad bertujuan untuk menghasilkan lulusan
yang menguasai kompetensi utama di bidang kebahasaan, sastra,
budaya, dan penerjemahan, serta kompetensi pendukung di bidang
pariwisata, diplomasi, kajian budaya, dan kewirausahaan. Standar
kompetensi yang diberlakukan pada lulusan program studi ini yang
cukup nggi dan bertaraf internasional, yaitu mencapai ngkat B2 DELF
(ujian kemampuan berbahasa Perancis). Ijazah yang dimiliki diakui di
seluruh dunia sehingga memungkinkan bagi lulusan untuk melanjutkan
studi atau bekerja di berbagai perusahaan, baik di Prancis atau di
negara-negara frankofon (Swiss, Belgia, Kanada, Aljazair, Maroko, dan
sebagainya).
Prospek Kerja:
Lulusan program studi Sastra Perancis FIB Unpad banyak yang bekerja
di berbagai perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri. Lapangan
kerja yang dimina sebagian besar lulusan adalah menjadi pegawai di
instansi pemerintahan pemerintah di Perancis dan Indonesia (Kemenlu,
Kedubes, dan lain-lain), biro perjalanan wisata, bidang pengajaran
bahasa Perancis, menjadi penulis buku dan penerjemah profesional,
serta bidang kewirausahaan.
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F. I L M U B U D AYA

PROGRAM STUDI

Sastra Jepang
Deskripsi:
Program Studi Sastra Jepang Unpad merupakan Program Studi Sastra
Jepang pertama di Indonesia. Kurikulum Program Studi Sastra Jepang
FIB Unpad memperhitungkan secara seksama keberimbangan
perpaduan antara mata-mata kuliah kompetensi utama yang terdiri
dari mata-mata kuliah yang menjadi kekhasan Program Studi Sastra
Jepang, dengan mata kuliah kompetensi penunjang yang berorientasi
pada tujuan pendidikan nasional serta memperha kan kemampuan
mahasiswa dari sisi so skill (kewirausahaan, kepariwisataan, diplomasi
dan kajian budaya). Program Studi Sastra Jepang FIB UNPAD memiliki
gedung perkuliahan sendiri, yaitu gedung Pusat Studi Bahasa Jepang
(PSBJ) yang merupakan hibah dari Pemerintah Jepang melalui Japan
Interna onal Coopera on Agency (JICA) yang dibangun pada tahun
1987.
Prospek Kerja:
Sangat terbuka untuk bekerja dan berkarir di berbagai perusahaan
mul nasional Jepang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,
terutama perusahan-perusahaan yang berlokasi di sekitar Jababeka,
seper : Astra Honda Motor, PT. Keihin, PT. Honda Prospect Motor, PT.
Narumi Indonesia, YKK, dsb.
Masih terbuka pula kesempatan untuk berkarir menjadi staf pengajar
bahasa Jepang baik di ins tusi formal maupun informal.
Memiliki kesempatan luas untuk melanjutkan studi ke jenjang S2/S3
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
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F. I L M U B U D AYA

PROGRAM STUDI

Sastra Rusia
Deskripsi:
Program Studi Sastra Rusia Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unpad mendidik
mahasiswa untuk terampil, komunika f, dan profesional berbahasa
Rusia sesuai standar untuk memenuhi uji kompetensi level TRKI-2 (tes
kemampuan bahasa Rusia untuk orang asing), serta memiliki wawasan
dalam segi kesusastraan dan kebudayaan Rusia.
Program studi Sastra Rusia di Indonesia hanya ada di dua universitas
saja, salah satunya ialah Unpad. Di Unpad sendiri, Program Studi Sastra
Rusia lebih meni kberatkan pada aspek bahasa Rusia dengan ga
konsenstrasi peminatan, yakni Linguis k, Sastra, dan Kajian Budaya.
Program Studi Sastra Rusia FIB Unpad mulai dikembangkan di Fakultas
Sastra pada tahun 1962, sebagai hasil integrasi dari Akademi
Pendidikan Ahli Bahasa Asing (APABA).
Prospek Kerja:
Berdasarkan Tracer Studi 2012, Lulusan Program studi Sastra Rusia
tersebar di hampir beberapa instansi pemerintah, yaitu: Kemenlu,
Kemenham, BIN, Sandi Negara, Setneg, TNI, Polri, dan di beberapa
instansi swasta, BUMN, serta wiraswasta. Alumni Sastra Rusia FIB
Unpad dapat melanjutkan studi pasca sarjana baik di dalam negeri
maupun luar negeri, apalagi bila mereka akan melanjutkan studi ke
Rusia, maka pemerintah Rusia akan memprioritaskannya dengan
beasiswa pemerintah Rusia.
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F. I L M U B U D AYA

PROGRAM STUDI

Sastra Jerman
Deskripsi:
Pada program studi Studi Sastra Jerman Fakultas Ilmu Budaya (FIB)
Unpad dipelajari berbagai mata kuliah dasar tentang Jerman yang
melipu empat kemampuan dasar berbahasa, yaitu mendengar,
membaca, menulis, dan berbicara. Di ngkat lanjutan, mahasiswa
program studi Sastra Jerman FIB Unpad mempelajari ilmu-ilmu seputar
Jerman yang berkaitan dengan bidang linguis k, sastra, dan
penerjemahan. Selain itu, kepada mahasiswa ditawarkan pula dua
mata kuliah yang berkaitan dengan bidang keahlian tambahan, yaitu
bahasa Jerman untuk bidang pariwisata dan ekonomi. Program studi
Sastra Jerman saat ini terdapat dua penjurusan, yaitu linguis k dan
sastra.
Prospek Kerja:
Prospek kerja para lulusan dak hanya terbatas di perusahaanperusahaan atau lembaga-lembaga Jerman (Siemens, Kedutaan
Jerman/Swiss/Austria, Allianz, Swiss Contact, dan lain-lain), melainkan
juga di perusahaan-perusahaan lainnya (bank, stasiun televisi,
pariwisata, dan lain-lain).
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F. I L M U B U D AYA

PROGRAM STUDI

Sastra Arab
Deskripsi:
Fokus pembelajaran di program studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya
(FIB) Unpad ialah keterampilan berbahasa Arab lisan dan tulis, tata
bahasa Arab (Nahwu & Sharaf), linguis k, kesusastraan, dan
kebudayaan Arab dengan konsentrasi yang melipu , Kajian Keislaman,
Penerjemahan Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab tulis dan lisan,
Pengajaran Bahasa Arab, Kaligraﬁ Arab, serta Diplomasi dan Jurnalis k.
Melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), program studi Sastra
Arab FIB Unpad telah mencetak lulusan yang bukan hanya mahir
berbahasa Arab, baik lisan maupun tulis, juga dibekali keterampilan di
bidang pariwisata, wirausaha, diplomasi budaya, serta pemahaman
budaya lokal Sunda. Didampingi oleh dosen-dosen yang familiar, dan
beasiswa dari berbagai sumber membuat mahasiswa merasa nyaman
ke ka proses perkuliahan.
Prospek Kerja:
Lulusan program studi Sastra Arab FIB Unpad banyak yang bekerja di
instansi pemerintah maupun swasta, seper Deplu, Diknas, Depag,
Kantor Pemda, Perbankan, Lembaga Pendidikan Swasta, Poli si,
maupun wirausaha.
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F. P S I KO LO G I

PROGRAM STUDI

Psikologi
Deskripsi :
Program studi Sarjana Psikologi Unpad menekankan sistem
pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk seorang scien stprac oner dalam bidang psikologi yang handal. Diawali dengan
pendalaman konsep-konsep dasar psikologi (fungsi-fungsi psikologi,
teori-teori kepribadian, psikologi perkembangan, dan psikologi sosial),
pembelajaran tentang metode ilmiah psikologi dalam studi prilaku dan
asesmen untuk menjelaskan ngkah laku manusia. Pengetahuan
tersebut diperdalam melalui kajian terapan psikologi dalam berbagai
bidang dan aplikasinya secara prak s. Melalui penguasaan ilmu-ilmu
ini, mahasiwa akan mampu untuk membuat deskripsi kepribadian dan
perilaku manusia berdasarkan teori-teori kepribadian, mampu
merancang dan menyusun instrumen pengukuran perilaku untuk
tujuan peneli an, mampu menggunakan metode serta alat tes
psikologi sesuai dengan strata pendidikannya, mampu bersikap dan
ber ndak secara profesional berdasarkan kode e k Psikologi Indonesia.
Prospek Kerja
:
Lulusan program Sarjana Psikologi dapat memilih berbagai bidang
pekerjaan, diantaranya: Asisten (Pendamping) Psikolog, Staf atau
Manajer di bidang sumber daya manusia, Staf konsultan di bidang
Psikologi, Pengajar, Konselor, Perancang dan fasilitator pengembangan
komunitas, Asisten Peneli , Fasilitator dan mo vator dalam program
pela han, Pelaku Usaha Mandiri/Entrepreuneur, dan melanjutkan studi
ke program Magister Psikologi Profesi atau bidang terapan psikologi
lainnya, serta program magister bidang lain yang dimina (magister
management, magister ilmu sosial, bussiness, marke ng, dsb.)
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F. P E T E R N A K A N

PROGRAM STUDI

Peternakan
Deskripsi:
Program Studi Peternakan Unpad mempelajari semua kegiatan terkait
peternakan melalui metode student centered learning (SCL) yang
mendorong mahasiswa untuk belajar secara ak f. Mahasiswa akan
mempelajari Teknologi Produksi, Teknologi Pakan, Teknologi
Pengolahan, serta Manajemen dan perencanaan usaha. Sedangkan
untuk meningkatkan wawasan keprofesian peternakan dan
kemasyarakatan, mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Praktek
Kerja Lapangan (PKL) di industri dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Setelah
mendapat kompetensi umum peternakan, pada semester 6 mahasiswa
diberi pilihan untuk mendalami salah satu dari 4 minat studi yaitu,
Produksi Ternak, Nutrisi dan Makanan Ternak, Teknologi Hasil Ternak,
dan Sosial Ekonomi Peternakan.
Prospek Kerja:
Lulusan dapat bekerja di berbagai sektor seper wirausaha atau
bekerja di berbagai instansi di pemerintahan RI, pemerintahan daerah,
lembaga peneli an, lembaga pendidikan, industri peternakan, industrI
obat hewan dan farmasi, industri agroinput pakan dan alat mesin,
industri pengolahan pangan, wildlife dan agrowisata, lembaga
lingkungan hidup, lembaga konsultasi, perbankan, media masa,
koperasi, NGO internasional, dsb.
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F. I L M U KO M U N I K A S I

PROGRAM STUDI

Ilmu Komunikasi
Deskripsi:
Program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom)
mengembangkan kompetensi komunikasi dasar (public speaking,
wri ng, listening, theory of communica on, communica on
philosophy, dll) kompetensi riset (riset branding, riset pesan, riset
media, riset audiens/konsumen, riset industri, dll), kompetensi bisnis
(business mindset, business a tude, business development, business
management, dll), kompetensi krea ﬁtas (crea ve thinking, crea ve
process, crea ve development, crea ve solu on, dll), kompetensi
profesi (sesuai dengan karakteris k kompetensi utama bidang profesi
masing-masing), kompetensi pendukung (sesuai dengan karakteris k
kompetensi utama bidang profesi masing-masing).
Prospek Kerja:
Para lulusan sarjana program studi Ilmu Komunikasi memiliki
kesempatan dan peluang untuk berkarir di instansi pemerintah serta di
perusahaan professional. Pada perusahaan professional melingkupi
berbagai lembaga riset, industri periklanan, industri media, industri
krea f serta menjadi pengajar dan penulis.
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F. I L M U KO M U N I K A S I

PROGRAM STUDI

Ilmu Perpustakaan
Deskripsi:
Mahasiswa yang mengambil studi pada program studi ilmu
perpustakaan Fikom Unpad akan mempelajari dan memiliki
kompetensi dalam bidang pengelolaan berbagai sumber daya informasi
seper bahan pustaka, data, arsip, dokumen, pengetahuan dan
berbagai jenis, format maupun kemasan informasi lainnya. Tidak hanya
itu, mereka juga dituntut untuk dapat mengelola berbagai jenis
lembaga informasi seper perpustakaan, pusat informasi, pusat
dokumentasi, lembaga atau unit arsip bahkan museum. Berbagai
kemampuan dalam hal manajemen, pemasaran, komunikasi, teknologi
dan sistem informasi (aplikasi database dan jaringan informasi), public
rela ons, serta kajian masyarakat informasi wajib dikuasai oleh lulusan
dari program studi ini sehingga diharapkan mampu mengelola berbagai
lembaga informasi secara profesional.
Prospek Kerja:
Hampir dak satu pun lembaga, instansi maupun perusahaan yang
dak memiliki data, dokumen, arsip maupun berbagai jenis sumber
informasi lainnya yang harus mereka kelola secara profesional. Oleh
karena itu, lulusan dari program studi ini dapat bekerja dan berkiprah
secara profesional hampir di ap lembaga, instansi pemerintah
maupun perusahaan swasta sebagai ahli informasi, ahli dokumentasi,
pustakawan, arsiparis maupun sebutan profesi lainnya dalam bidang
informasi. Berbagai jenis perpustakaan mulai dari perpustakaan
nasional, perpustakaan umum ngkat provinsi maupun
kabupaten/kota, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan nggi,
dan perpustakaan khusus pada berbagai instansi pemerintah maupun
swasta merupakan lapangan kerja bagi lulusan program studi ini. Selain
itu, lulusan dari program studi ini dapat juga membuka lapangan usaha
sebagai wiraswasta dalam bidang informasi seper konsultan
informasi, konsultan perpustakaan, perusahaan jasa pengelolaan dan
penyimpanan arsip dan dokumen, jasa pembuatan paket-paket
informasi, dan berbagai jasa informasi lainnya.
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F. I L M U KO M U N I K A S I

PROGRAM STUDI

Hubungan Masyarakat
Deskripsi:
Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad,
adalah ins tusi pendidikan yang berperan sebagai pusat
pengembangan ilmu dan keahlian
humas profesional. Prodi Humas menghasilkan sumber daya manusia
potensial yang dapat memenuhi tuntutan profesi Humas dalam
beragam perusahaan dan ins tusi. Pengajaran hubungan masyarakat
dalam prodi humas, berorientasi pada pembangunan masyarakat
madani di era globalisasi, menekankan pada pendekatan prak s dan
kompetensi berbasis peneli an.
Prospek Kerja:
Hampir dak satu pun lembaga, instansi maupun perusahaan yang
dak memiliki divisi public rela on. Oleh karena itu, lulusan dari
program studi ini dapat bekerja dan berkiprah secara profesional
hampir di ap lembaga, instansi pemerintah maupun perusahaan
swasta sebagai ahli yang memahami prinsip-prinsip kehumasan.
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F. I L M U KO M U N I K A S I

PROGRAM STUDI

Televisi dan Film
Deskripsi:
Program Studi Televisi dan Film Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas
Padjadjaran, adalah ins tusi pendidikan yang berperan sebagai pusat
pengembangan ilmu dan keahlian bidang televisi dan ﬁlm yang
menghasilkan sumber daya manusia profesional yang menjujung nggi
e ka dan nilai budaya.
Prospek Kerja:
Manajer Program:
Menjadi manajer (koordinator) pada sebuah program televisi
Menjadi manajer (koordinator) pada sebuah produksi ﬁlm
Manajer Produksi:
Menjadi manajer (koordinator) pada sebuah proses produksi program
televisi
Menjadi manajer (koordinator) pada sebuah proses produksi ﬁlm
Media Analis:
Menjadi seorang ahli dalam sebuah riset tentang televisi atau ﬁlm
Menjadi konsultan pada sebuah riset tentang televisi dan ﬁlm
Menjadi perancang sebuah riset tentang televisi dan ﬁlm
Menjadi peneli profesional untuk kajian bidang televisi dan ﬁlm
Media Enterpreneur:
Menjadi konsultan ahli dalam kewirausahaan bidang televisi dan ﬁlm
Menjadi pelopor dalam menciptakan peluang usaha bidang televisi
dan ﬁlm
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F. I L M U KO M U N I K A S I

PROGRAM STUDI

Manajemen Komunikasi
Deskripsi:
Program studi manajemen komunikasi (Communica on management)
adalah program studi yang memfokuskan kajiannya pada corporate and
marke ng communica on. Prodi Manajemen Komunikasi bertujuan
menghasilkan sarjana yang memiliki keterampilan dasar komunikasi,
memiliki kemampuan manajerial, memahami dan dapat
mengaplikasikan aspek teori s komunikasi, menguasai teknologi
informasi dan komunikasi, memiliki kemampuan menganalisis situasi,
memformulasikan masalah komunikasi dan mengembangkan alterna f
solusi, merancang strategi komunikasi pemasaran serta mengelola alatalat promosi, dapat memprak kkan komunikasi kepemimpinan, dapat
mengelola program-program pengembangan sumber daya manusia
komunikasi dalam perusahaan serta dapat mengaudit pelaksanaan
komunikasi bisnis dan pemasaran.
Bahan kajian utama prodi ini melipu dasar manajemen, dasar
komunikasi, komunikasi organisasional dan manajerial, teori
komunikasi, teknologi komunikasi dan informasi, perencanaan
program, strategi komunikasi pemasaran, dan metode peneli an
Prospek Kerja:
Prospek kerja bagi lulusan prodi manajemen komunikasi sangat
terbuka lebar, melipu Manajer komunikasi perusahaan (corporate
communica on manager) pada berbagai organisasi laba atau pun
nirlaba, perusahaan Negara maupun swasta; Manajer komunikasi
pemasaran (marke ng communica on manager) pada berbagai
bidang perusahaan; Manajer pela han SDM pada berbagai organisasi;
Konsultan komunikasi bisnis dan pemasaran (Bussiness and Marke ng
Communica on Consultant), serta Analis Komunikasi Korporat
(Corporate Communica on Analyst).
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F. I L M U KO M U N I K A S I

PROGRAM STUDI

Jurnalistik
Deskripsi:
Pogram Studi Jurnalis k akan membekali lulusannya dengan
pengetahuan khusus (pengetahuan jurnalis k, pengetahuan tentang
konsep peneli an sosial dan pengetahuan pendukung yang relevan),
keterampilan (manajerial dan prak s) karakter lulusan yang memiliki
idealisme yang kuat, mematuhi norma dan e ka profesi, memiliki
standar, ksi s dan skep k, jujur, memiliki keingintahuan yang nggi,
berani menerima tantangan, disiplin dan mematuhi aturan profesi,
memiliki keberanian dan berpikiran terbuka, serta kemampuan
berkomunikasi dan melekteknologi untuk mengop malkan prak k
jurnallis k
Prospek Kerja:
Program Studi Jurnalis k ini mencetak sarjana jurnalis k yang dapat
menjadi: Jurnalis media cetak, elektronik, online; Produser Konten
Media; Periset Media; Fotografer; Pengajar jurnalis k; Konsultan/
analis media
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F. K E P E R AWATA N

PROGRAM STUDI

Ilmu Keperawatan
Deskripsi:
Proses pembelajaran di program studi Ilmu Keperawatan Unpad
menekankan pada tumbuh kembangnya kemampuan untuk menjadi
seorang calon perawat profesional, dengan mempelajari respon
individu terhadap berbagai kondisi (sehat/sakit) serta upaya untuk
mengatasinya yang dilandasi oleh ilmu humaniora, biologi, biokimia,
anatomi, ﬁsiologi, ﬁsika dan perilaku serta dasar-dasar keperawatan.
Kurikulum yang dipakai ialah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
dengan unggulan keperawatan kri s dan keperawatan komunitas.
Gelar yang diperoleh bagi para lulusan adalah Sarjana Keperawatan
(S.Kep).
Prospek Kerja:
Lulusan dari Ilmu Keperawatan Unpad, tersebar di beberapa instansi
pelayanan kesehatan, melipu :
1. Pelayanan kesehatan di dalam negeri : Rumah Sakit, Puskesmas,
Dinas Kesehatan, Askes, Tenaga Kesehatan Bandara, Tenaga
Kesehatan Pelabuhan, dll.
2. Pelayanan keperawatan profesional di Luar Negeri.
3. Pelayanan Keperawatan Mandiri (Home Care, dll)
4. Perusahaan swasta di bidang kesehatan.
5. Pendidikan : Dosen di Ins tusi Pendidikan Keperawatan
6. Perwira karir pada lingkungan TNI/POLRI
7. Kementrian/Lembaga pemerintah lainnya
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F. P E R I K A N A N & I L M U K E L AU TA N

PROGRAM STUDI

Perikanan
Deskripsi:
Program Studi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
Unpad mempelajari berbagai ilmu yang dapat menghatarkan kepada
kemampuan untuk dapat mengelola dan membudiyakan ikan mulai
dari pembenihan ataupun pembesaran untuk ikan konsumsi maupun
ikan hias, menformulasikan pakan, mencegah dan menanggulangi
penyakit ikan, mengelola lingkungan perairan untuk kehidupan
sumberdaya haya perairan, mengelola penangkapan ikan laut,
menyusun kelayakan usaha kegiatan perikanan, mengelola industri
pengolahan hasil perikanan, mengelola manajemen mutu produk
pengolahan hasil perikanan untuk ekspor, mengelola dan
memanfaatkan limbah dari kegiatan perikanan.
Untuk lebih memperdalam kemampuan maka pada semester tujuh,
ada lima jalur minat atau konsentrasi yang dapat dipilih yaitu:
1. Manajemen dan Teknologi Budidaya Perikanan
2. Teknologi Industri Hasil Perikanan
3. Manajemen dan Teknologi Perikanan Tangkap
4. Manajemen Sumberdaya dan Lingkungan Perairan
5. Manajemen Bisnis Perikanan dan Kelautan
Prospek Kerja:
Prospek kerja setelah lulus dari Program Studi Perikanan sangat
beragam, tergantung pada minat dan keahlian, diantaranya:
Wirausaha dalam bidang budidaya perikanan dan pengolahan hasil
perikanan, konsultan dalam kegiatan perikanan mulai dari praproduksi,
produksi, pengolahan dan pemasaran, Quality control produk olahan
hasil perikanan, penyuluh perikanan, tenaga pengajar, peneli , dan
lain-lain.
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F. P E R I K A N A N & I L M U K E L AU TA N

PROGRAM STUDI

Ilmu Kelautan
Deskripsi:
Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
(FPIK) Unpad memiliki kekhasan atau penekanan bidang kajian kepada
Bioteknologi Kelautan, yaitu penerapan teknologi pada organisme laut
untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Dengan payung
peneli an konservasi untuk pengembangan bioteknologi,
pembelajaran berfokus pada kebutuhan pekerjaan dan juga penciptaan
pekerjaan. Untuk itu tersedia berbagai materi seper eksplorasi
sumber daya laut, manajemen pesisir, pemetaan laut dan pantai, dan
juga bioteknologi yang didukung dengan program prak kum di
laboratorium dan lapangan. Program studi Ilmu Kelautan FPIK Unpad
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam melakukan
kegiatan menyusun rencana, desain, model pemanfaatan potensi
sumber daya haya laut dengan menerapkan pemahaman dan prinsipprinsip konservasi sumber daya dan lingkungan laut.
Prospek Kerja :
Prospek kerja setelah lulus dari Progran studi Ilmu Kelautan FPIK
Unpad sangat beragam, tergantung pada minat dan keahlian
diantaranya :
- Peneli di instansi pemerintah ataupun swasta di bidang kelautan;
- Akademisi di bidang Ilmu Kelautan;
- Konsultan dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan
pembanguan kelautan;
- Manajer di kawasan konservasi laut;
- Pelaku usaha di bidang pengolahan hasil kelautan;
- Instruktur selam (diving operator)
- Surveyor di perusahaan kelautan
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F. T E K N O LO G I I N D U S T R I P E RTA N I A N

PROGRAM STUDI

Teknik Pertanian
Deskripsi:
Pendidikan di program studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi
Industri Pertanian (FTIP) Unpad ditujukan untuk menghasilkan lulusan
yang menguasai dasar-dasar ilmu keteknikan, pertanian, ekonomi,
manajemen dan lingkungan sehingga mampu untuk menerapkannya
dalam memecahkan permasalahan yang ada di dunia kerja baik secara
mandiri maupun berkelompok. Pada bagian akhir studinya, mahasiswa
program studi Teknik Pertanian FTIP Unpad akan menentukan bidang
keahlian atau spesialisasinya. Spesialisasi ini ditandai dengan mata
kuliah pilihan, PKL dan peneli an skripsi. Idealnya ke ga hal ini sejalan
sehingga materinya saling menunjang dan mahasiswa mendapatkan
spesialisasinya secara utuh. Bidang kajian tersebut yaitu Alat dan
Mesin Pertanian, Teknik Tanah dan Air, Sistem dan Manajemen Industri
Pertanian, dan Teknik Pengolahan Pasca Panen. Eksistensi program
studi Teknik Pertanian FTIP Unpad sangat signiﬁkan karena berperan
dalam mencetak Sarjana Teknik Pertanian yang banyak dibutuhkan
oleh keteknikan pertanian khususnya dan industri pertanian
umumnya.
Prospek Kerja:
Dengan kompetensi yang dimilikinya, lulusan Program Studi Teknik
Pertanian FTIP Unpad diperlukan untuk menempa berbagai posisi
pen ng baik di instansi pemerintah, perkebunan, lembaga peneli an,
industri hasil pertanian, informa on technology, konsultan teknik,
lingkungan perbankan maupun wirausahawan mandiri.
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F. T E K N O LO G I I N D U S T R I P E RTA N I A N

PROGRAM STUDI

Teknologi Pangan
Deskripsi:
Pendidikan di program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknologi
Industri Pertanian (FTIP) Unpad ditujukan untuk menghasilkan lulusan
yang menguasai dasar-dasar ilmu teknologi pangan dan mampu
menerapkannya dalam memecahkan permasalahan yang ada di dunia
kerja baik secara mandiri maupun berkelompok. Mahasiswa ngkat
akhir program studi ini harus memilih beberapa bidang kajian
diantaranya Teknologi Pengolahan Pangan, Kimia Pangan, Mikrobiologi
Pangan, dan Keteknikan Pengolahan Pangan.
Prospek Kerja:
Dengan kualiﬁkasi yang dimilikinya, lulusan program studi Teknologi
Pangan FTIP Unpad diperlukan untuk menempa berbagai posisi
pen ng baik di pemerintahan maupun swasta, antara lain, di Iistansi
pemerintah seper : BPOM, LIPI, Departemen Pertanian, Dinas
Tanaman Pangan, Balai-Balai Peneli an dan Pengembangan Pangan,
dan lain-lain; Staf Peneli an dan Pengembangan Produk (R & D), Staf
Quality Control dan Processing Enggineer di Perusahaan Nasional dan
Mul nasional; Akademisi ; Wirausaha; Konsultan dan Prak si;
Lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
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F. T E K N O LO G I I N D U S T R I P E RTA N I A N

PROGRAM STUDI

Teknologi Industri Pertanian
Deskripsi:
Pendirian Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas
Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Unpad diarahkan untuk
memberikan solusi atas berbagai tantangan dalam pengembangan
sistem pendidikan nggi agroindustri, serta memfasilitasi
pengembangan agroindustri, meni kberatkan pada pemberian nilai
tambah bagi hasil pertanian, menghasilkan produk agroindustri
bermutu nggi, dan pelayanan yang terbaik kepada seluruh
stakeholder. Sistem pendidikannya diarahkan dalam bentuk proses
pembelajaran dan peneli an yang terintegrasi dalam kurikulum
berbasis technopreneurship.
Lebih lanjut Program Studi Teknologi Industri Pertanian FTIP Unpad
mengarahkan peneli annya untuk menghasilkan produk-produk
peneli an dan pengembangan yang dapat berkontribusi dalam
pembangunan agroindustri dan Iptek, serta secara ak f
mengaplikasikan produk peneli an dan temuan inova f dalam aspek
teknologi proses dan teknik sistem agroindustri yang berwawasan
lingkungan.
Prospek Kerja:
Program Studi Teknologi Industri Pertanian FTIP Unpad memiliki
prospek masa depan yang diarahkan sebagai enabler dan entrepreneur.
Lulusan Sarjana Teknologi Industri Pertanian diarahkan untuk menjadi
technopreneur. Lulusan memiliki kemampuan dalam penguasaan
teknologi dan mengembangkannya pada pengembangan usaha
berbasis industri pertanian yang bernilai tambah. Selain penguasaan
teknologi, lulusan ditekankan memiliki jiwa entrepreneur. Kemampuan
lulusan program studi ini memiliki peminat yang nggi pada
perusahaan-perusahaan nasional dan mul nasional yang bergerak di
bidang teknologi agroindustri, pangan, manufaktur, perkebunan,
teknologi informasi, perbankan dan bidang kerja lainnya.
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F. FA R M A S I

PROGRAM STUDI

Farmasi
Deskripsi:
Program Studi Sarjana Farmasi Unpad bertujuan menyiapkan sumber
daya manusia yang berkualitas, kompeten dan profesional di bidang
farmasi, berdaya saing nasional dan internasional, dan memiliki rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Setelah
mendapatkan mata kuliah ilmu-ilmu dasar, mahasiswa akan
mendapatkan mata kuliah keahlian kefarmasian dari bidang
Farmase ka, Farmakokimia, Farmakologi dan Toksikologi dan
Farmakognosi-Fitokimia. Mahasiswa juga dibekali dengan ilmu-ilmu
kefarmasian terbaru seper Bioteknologi Farmasi, Nutrase kal dan
Terapi Nutrisi, Pemodelan Molekul Obat, Teknologi Kultur Sel Jaringan,
Sistem Baru Penghantaran Obat, Farmakogene k dan
Farmakogenomik, Farmasi Klinik dan Farmasi Rumah Sakit.
Prospek Kerja:
Sampai saat ini Fakultas Farmasi telah meluluskan lebih dari 5000
orang farmasis dan apoteker yang tersebar di seluruh Indonesia dan
bekerja di :
1. Lembaga-lembaga Pemerintahan, termasuk Badan Pengawasan
Obat dan Makanan (BPOM)
2. Industri Obat, Obat Tradisional, Obat Veteriner, Kosme ka, dan
Makanan Minuman
3. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta
4. Pedagang Besar Farmasi (PBF)
5. Apotek
6. Laboratorium Klinik
7. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta
8. TNI/POLRI
9. Pekerjaan lain yang terkait
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F. T E K N I K G E O LO G I

PROGRAM STUDI

Teknik Geologi
Deskripsi:
Program Studi Teknik Geologi merupakan program studi terakreditasi A
yang merespon & mendorong pengembangan sumber daya geologi
melalui penguasaan konsep teori s bidang pengetahuan &
keterampilan geologi dengan berorientasi pemuliaan lingkungan serta
mengupayakan pengembangan ins tusi berdaya saing regional ASIA &
internasional. Lulusannya memiliki kompetensi geologi lapangan yang
unggul melalui pengamalan iptek melalui penalaran ilmiah, peneli an
yang berorientasi sains, pengembangan aplikasi iptek geologi untuk
kepen ngan pembangunan nasional sektor energi, mineral &
keteknikan geologi, pengaplikasian ilmu pengetahuan teknologi geologi
yang dapat memberikan sumbangan nyata & dirasakan langsung
masyarakat, pemerintah dan stakeholder terkait.
Program Studi Teknik Geologi menghasilkan intelektual & ilmuwan
yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja,
serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional geologi.
Prospek Kerja:
Proﬁl lulusan dari Program Studi Teknik Geologi adalah Ahli Muda
Geologi Eksplorasi Energi, Ahli Muda Geologi Eksplorasi Mineral, Ahli
Muda Keteknikan Geologi, dan Peneli Muda Bidang Geologi.
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fpik@unpad.ac.id

(022) 84288888

(022) 84288888, 84288866 humas@unpad.ac.id

18. UNPAD

19. HUMAS

g@unpad.ac.id
rektorat@unpad.ac.id

pasca@unpad.ac.id

(022) 7796545
(022) 2504970

16. TEKNIK GEOLOGI

farmasi@unpad.ac.id

17. PASCASARJANA

(022) 87701519
(022) 7796200

14. PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

15. FARMASI

keperawatan@unpad.ac.id

h p://unpad.ac.id

h p://pasca.unpad.ac.id

h p:// geologi.unpad.ac.id

h p://farmasi.unpad.ac.id

h p://fpik.unpad.ac.id

h p:// ip.unpad.ac.id

h p://www. ep.unpad.ac.id

(022) 7795596
(022) 7798844

12. ILMU KEPERAWATAN

13. TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN

h p://peternakan.unpad.ac.id

(022) 7798241

h p://psikologi.unpad.ac.id

h p:// g.unpad.ac.id

h p://faperta.unpad.ac.id

h p://www.fmipa.unpad.ac.id

h p://www. .unpad.ac.id

h p://ﬁkom.unpad.ac.id

h p://ﬁb.unpad.ac.id

11. PETERNAKAN

humas. g@unpad.ac.id

h p://www.fe.unpad.ac.id
h p://ﬁsip.unpad.ac.id

(022) 7794126, 7794127

(022) 7794120

man.kerjasama.faperta@unpad.ac.id

ﬁb@unpad.ac.id

WEBSITE
h p:// .unpad.ac.id

10. PSIKOLOGI

9. KEDOKTERAN GIGI

fmipa@unpad.ac.id

(022) 7797712
(022) 7796316

7. MIPA

(022) 7796954
(022) 7795594, 7796373

5. ILMU KOMUNIKASI

6. KEDOKTERAN

8. PERTANIAN

humas. @unpad.ac.id

(022) 7796482

4. ILMU BUDAYA

man.takel.ﬁsip@unpad.ac.id

(022) 2509055, 2503567
(022) 7796416

communica on@fe.unpad.ac.id

EMAIL
humas@ .unpad.ac.id

TELEPON
(022) 2506210

2. EKONOMI DAN BISNIS

FAKULTAS

3. ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1. HUKUM

NO
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Menuju kampus Unpad
MENUJU KAMPUS DIPATI UKUR
Rute Transportasi Umum Menuju Kampus Unpad Jln. Dipa Ukur
Dari Terminal Bis Leuwi Panjang: Bis Damri Dipa Ukur-Leuwi Panjang
Dari Kampus Ja nangor: Bis Damri Ja nangor- Dipa Ukur
Dari Terminal Angkot Kebon Kelapa:
Angkot Kebon Kelapa (Abdul Muis)-Dago (hijau-oranye)
turun di RS. Boromeus (Dago) bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki ke arah Jl.
Hasanuddin menuju Jl. Dipa Ukur atau dilanjutkan dengan angkot Dipa UkurPanghegar (arah menuju Dipa Ukur)
Angkot Kebon Kelapa (Abdul Muis)-Ledeng (hijau-biru muda)
turun di Jl. Banda (GOR Saparua)– dilanjutkan dengan angkot Riung BandungDago (pu h-hijau) sampai Jl. Dipa Ukur
Dari Terminal Bis Cicaheum:
Angkot Cicaheum–Ciroyom (Hijau-Strip Oranye (mobil kijang)
Dari Stasiun Kereta Api Kebon Kawung:
Angkot Stasiun- dago turun di Jl. Ir. H. Juanda – RS Boromeus (Dago) – bisa
dilanjutkan dengan berjalan kaki ke arah Jl. Hasanuddin menuju Jl. Dipa Ukur
atau dilanjutkan dengan angkot Dipa Ukur-Panghegar (arah menuju Dipa
Ukur) dari per gaan Dago-Jl. Ganesha-Jl. Ir. H. Juanda (Dago)-Jl. Teuku Umar- Jl.
Dipa Ukur (Kampus Unpad)
Dari Bandara Husein Sastranegara:
Tidak ada angkutan umum langsung kecuali taksi untuk keluar dari bandara. Bila
dak menggunakan taksi, kita dapat berjalan kaki terlebih dahulu hingga
per gaan jalan menuju bandara dan Jalan Lintas Husein. Dari per gaan
tersebut, anda dapat menggunakan angkot lintas Husein (berwarna biru muda)
hingga ke per gaan Jalan Pajajaran (Patung/Gerbang). Dari Jalan Pajajaran,
anda bisa menggunakan angkot Cicaheum-Ciroyom menuju Jl. Dipa Ukur.
Alterna f lain, dari Jalan Pajajaran, naik angkot Ciroyom-Ciburial atau angkot
Ciburial-Cicaheum hingga Jalan Dipa Ukur.
Dari Cimahi:
Angkot Cimahi-Leuwi Panjang dilanjutkan dengan bis Damri Leuwi PanjangDipa Ukur
Dari Pintu Tol Pasteur:
Rute: Pintu Tol Pasteur-Pasteur-Flyover Pasopa -underpass Jl. Taman Sari
(Balubur)-Jl. Cikapayang-Jl. Ir. H. Juanda-Jl. Dipa Ukur
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Rute Transportasi Umum Menuju Kampus Unpad Ja nangor
Dari Terminal Bis Leuwi Panjang:
Bis Damri Elang- Ja nangor
Dari Kampus Unpad Jl. Dipa Ukur:
Bis Damri Dipa Ukur- Ja nangor
Dari Terminal Angkutan Kota (angkot) Kebon Kelapa:
Bis Damri Kebon Kelapa – Tanjung Sari
Dari Terminal Bis Cicaheum:
Bis Bandung-Kuningan, Bandung-Cirebon, Bandung-Indramayu
Angkutan Kota (Angkot): Cicaheum-Cileunyi dilanjutkan dengan Angkot Jurusan
Cileunyi-Sumedang, turun di depan Kampus Unpad.
Dari Stasiun Kereta Api Kebon Kawung:
Angkutan Kota (angkot) St.Hall – Gedebage turun di By Pass (Jl. Soekarno Ha a).
Lanjutkan dengan naik Bis Damri Kebon Kelapa-Tanjung Sari turun di Ja nangor.
Atau, naik angkot Elang-Cicadas hingga ke Jln. Elang, lanjutkan dengan Bis Damri
Elang-Ja nangor.
Dari Bandara Husein Sastranegara:
Tidak ada angkutan umum langsung kecuali taksi untuk keluar dari bandara. Bila
dak menggunakan taksi, kita dapat berjalan kaki terlebih dahulu hingga
per gaan jalan menuju bandara dan Jalan Lintas Husein. Dari per gaan
tersebut, anda dapat menggunakan angkot lintas Husein (berwarna biru muda)
hingga ke per gaan Jalan Pajajaran (Patung/Gerbang). Dari Jalan Pajajaran,
anda bisa naik angkot Elang-Cicadas (di seberang patung) hingga ke Jalan Elang,
dilanjutkan dengan menggunakan bis Damri Elang-Ja nangor.
Alterna f lain, dari Jalan Pajajaran, naik angkot Ciroyom-Ciburial atau angkot
Ciburial-Cicaheum hingga Jalan Dipa Ukur, dilanjutkan dengan menggunakan
Bis Damri Dipa Ukur-Ja nangor.
Dari Cimahi:
Bis Explore
Dari Pintu Tol Cileunyi:
Angkot Cileunyi-Sumedang, turun di depan gerbang lama Unpad.
Khusus Rute Bandung-Ja nangor atau sebaliknya, tersedia Shu le Bus yaitu
angkutan mini bis terjadwal yang berangkat rata-rata per 15 menit
Untuk angkot di Bandung, beberapa trayek beroperasi 24 jam. Sementara di
Ja nangor, hanya trayek angkot dengan jurusan Cileunyi-Sumedang yang
beroperasi 24 jam.
Setelah ba di Kampus Unpad Ja nangor, anda bisa naik bus dan angkot gra s
yang disediakan oleh Unpad, biasanya angkot tersebut mangkal di gerbang
Unpad.
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