
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Menristekdikti) RI, Prof. Drs. H. Mohamad 
Nasir, M.Si., Ak., PhD., CA, meresmikan tata kelola 
Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum di Bale Sawala  Unpad, 
Jatinangor, Sabtu (14/01) lalu. Dalam kesempatan 
tersebut, Prof. Nasir mendorong Unpad untuk 
meningkatkan jumlah publikasi ilmiah.

 “Saya yakin dengan menjadi PTN Badan 
Hukum, Unpad akan mampu mendongkrak 
jumlah publikasi,” ujar Prof. Nasir saat 
memberikan sambutan. Peresmian tersebut 
ditandai dengan penandatanganan prasasti 
Deklarasi Unpad sebagai PTN Badan Hukum oleh 
Prof. Nasir dan Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono 
Achmad, serta dihadiri Gubernur Jawa Barat, 
Ir. H. Ahmad Heryawan, Ketua Majelis Wali 
Amanat Unpad Rudiantara, MBA., sejumlah 
pimpinan Dikti, pimpinan Unpad, dan tamu 
undangan.

Menjadi PTN Badan Hukum, kata Prof. Nasir, 
berarti mendapatkan kepercayaan pengelolaan 
otonomi perguruan tinggi dari pemerintah. 
Kepercayaan ini bukan sekadar memberikan 
otonomi pengelolaan, tetapi harus mampu 
meningkatkan kualitas institusi.

Lebih lanjut Prof. Nasir mengatakan, dari total 
4.405 perguruan tinggi negeri maupun swasta di 
Indonesia, baru 2 perguruan tinggi yang mampu 
masuk dalam peringkat 500 perguruan tinggi 
terbaik dunia. Sedangkan pada peringkat jumlah 
publikasi ilmiah di tingkat ASEAN, Indonesia 
masih menempati urutan ke-4.

Dari peringkat nasional, Unpad menduduki 
rangking ke-9 sebagai perguruan tinggi dengan 
jumlah publikasi terbanyak di Indonesia 
berdasarkan data per 13 Januari. Prof. 
Nasir melihat, Unpad punya peluang dalam 
meningkatkan kualitas melalui otonomi dan 
mampu tembus dalam 500 perguruan tinggi 
terbaik dunia.

Dengan dorongan peningkatan jumlah 
publikasi diharapkan aktivitas riset tidak hanya 
selesai menjadi  arsip perpustakaan. Saat ini, 
pihaknya tengah menggulirkan berbagai regulasi 
yang mendorong civitas academika perguruan 
tinggi untuk menghasilkan publikasi ilmiah 
nasional maupun internasional.

“Pada tingkat guru besar, kami mengharuskan 
setiap profesor melakukan publikasi inter- 
nasional satu kali dalam setahun. Dosen Lektor 
Kepala wajib publikasi internasional satu kali 
dalam 2 tahun. Bagi mahasiswa Doktor, syarat 
kelulusan adalah publikasi di jurnal internasional, 
dan mahasiswa Magister wajib publikasi di jurnal 
nasional terakreditasi,” paparnya.
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Resmikan Tata Kelola Unpad sebagai PTN 
Badan Hukum, Menristekdikti Dorong 
Unpad Tingkatkan Jumlah Publikasi Ilmiah

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., PhD., 
CA., menandatangani prasasti Deklarasi Unpad sebagai PTN Badan Hukum, bersama Rektor 
Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad (kiri), serta disaksikan Ketua MWA Unpad, Rudiantara, dan 
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, di Bale Sawala Unpad, Jatinangor, Sabtu (14/01). 
(Foto oleh: Tedi Yusup)*
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Upaya ini juga harus didorong oleh para 
pimpinan fakultas. Dekan, lanjut Prof. Nasir, 
punya kewenangan untuk mengharuskan dosen 
melakukan publikasi. “Katakanlah setiap Dekan 
fakultas wajib mendorong dosen melakukan 
25 – 30 publikasi internasional setiap tahunnya, 
dikali dengan jumlah fakultas yang ada di Unpad, 
itu akan meningkat luar biasa,” sambungnya.

Selain mendorong meningkatkan jumlah 
publikasi, PTN Badan Hukum juga diberi amanat 
untuk mampu mengelola sistem keuangan 
dengan lebih baik. Unpad harus mampu 
mengkreasikan pola keuangan yang tidak 
membebankan mahasiswa.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Unpad 
didorong untuk menjadi holding university, atau 
perguruan tinggi yang berbasis pada inovasi. PTN 
Badan Hukum harus mampu mengkreasikan 
berbagai inovasi riset yang bisa dikorporasikan 
sebagai salah satu sumber pendapatan. “Ini 
bisa menggenerate revenue terhadap kebutuhan 
operasional universitas,” imbuh Prof. Nasir.

Sementara itu, Rektor mengatakan, dengan 
transformasi Unpad sebagai PTN Badan Hukum, 
Unpad diharapkan dapat menjadi perguruan

tinggi yang mandiri, unggul,  dan maslahat. 
Hal penting yang dilakukan ialah melakukan 
penyesuaian tata kelola, organisasi, dan 
mewujudkan reformasi birokrasi. Dalam 
mewujudkan kekuatan akademik sebagai 
sumber daya kuat PTN Badan Hukum, Unpad 
sendiri sudah membangun berbagai pusat 
unggulan.

Ketua MWA Unpad, Rudiantara, MBA, 
menyampaikan, selain berubah status, hal 
terpenting pada perubahan Unpad menjadi PTN 
Badan Hukum ialah perubahan sikap dalam 
mengelola universitas. Ini yang harus disadari 
oleh segenap unsur universitas, baik di jajaran 
pimpinan universitas, Majelis Wali Amanat, 
Senat Akademik, dosen, mahasiswa, dan tenaga 
kependidikan.

Ia mencontohkan, di bidang pengelolaan 
keuangan, Unpad saat ini tidak lagi berbicara dari 
perspektif akuntan, tetapi mulai melangkah pada 
perspektif korporasi. Untuk itu, Unpad harus 
mampu memanfaatkan dengan baik berbagai 
aset dan sumber daya untuk menghasilkan 
kemaslahatan. “Maslahat bisa terjadi kalau 
kita bisa memberikan nilai tambah,” kata 
Rudiantara.*
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Para pimpinan 3 Perguruan Tinggi Negeri 
(PTN) Badan Hukum melakukan pertemuan 
khusus dengan Universitas Padjadjaran, 
Jumat (3/2) hingga Sabtu (4/2). Pertemuan 
tersebut membicarakan upaya yang dilakukan 
4 PTN dalam mengimplementasikan otonomi 
pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan 
mandat PTN Badan Hukum.

Tiga PTN Badan Hukum yang melakukan 
pertemuan dengan Unpad yaitu Universitas 
Diponegoro (Undip), Universitas Hasanudin 
(Unhas), dan Institut Teknologi Sepuluh 
November (ITS). Dalam pertemuan yang 
digelar di Unpad Training Center, Jalan Ir. H. 
Djuanda No.4, Bandung, Jumat (3/2) malam, 
Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, 
mengatakan, pertemuan ini merupakan 
momentum penguatan komunikasi bagi 4 PTN 
Badan Hukum.

Dalam kesempatan tersebut, hadir secara 
langsung Rektor Undip, Prof. Dr. Yos Johan 

Utama, S.H., M.Hum., beserta pimpinan Undip, 
Rektor, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., 
beserta sejumlah pimpinan Unhas, serta Rektor 
ITS, Prof. Joni Hermana, Ir., M.Sc.ES., PhD, beserta 
sejumlah pimpinan ITS. Turut hadir sejumlah 
pimpinan Unpad.

Lebih lanjut Rektor mengatakan, dalam 
pertemuan tersebut membahas terkait 
bagaimana keselarasan 4 PTN dalam men-
jalankan roda organisasi pasca ditetapkan 
secara resmi menjadi PTN Badan Hukum oleh 
Menristekdikti awal Januari lalu.

Pada tahap awal, lanjut Rektor, pengelolaan 
PTN Badan Hukum akan didorong pada aspek 
tata kelola,  sumber daya dan keuangan . Tiga 
aspek ini akan mendukung implementasi 
program yang akan dijalankan PTN Badan 
Hukum.

Rencananya pertemuan ini akan rutin 
dilangsungkan setiap 3 bulan sekali. “Pertemuan 

rutin setiap 3 bulan akan mendasari kita (4 PTN 
BH) bagaimana bergulirnya anggaran selama 3 
bulan tersebut. Dasar anggaran ini juga menjadi 
dasar anggaran bagi 3 bulan berikutnya,” papar 
Rektor.

Rektor Unhas mengatakan, kebersamaan 
Unpad, Unhas, ITS, dan Undip dalam menjadi 
PTN Badan Hukum telah dilaksanakan bahkan 
sejak proses penyusunan statuta perubahan 
menjadi PTN Badan Hukum. Ia menilai, kesiapan 
Unpad, Unhas, ITS, Undip menjadi PTN Badan 
Hukum jauh lebih siap dibanding 11 PTN Badan 
Hukum sebelumnya.

“Kelahiran 4 PTN Badan Hukum ini jauh 
lebih jelas dengan statuta yang lebih fokus untuk 
membahas isu-isu antisipatif,” ujarnya.

Senada dengan Prof. Dwia, Rektor ITS juga 
mengungkapkan, perubahan status Unpad, 
Undip, ITS, dan Unhas menjadi PTN Badan       
Hukum dinilai lebih baik. Ini terlihat dari proses 
penyusunan statuta yang cukup lama dengan 
banyak perubahan. Hasilnya, statuta yang 
dibuat jauh lebih matang sehingga proses 
implementasinya dapat berjalan cepat.

Dengan adanya nilai tambah tersebut, 
maka 4 PTN Badan Hukum ini harus memiliki 
kesepahaman dalam menjalankan pengelolaan 
perguruan tinggi. Sebagai perguruan tinggi 
mandiri, PTN Badan Hukum dituntut tidak 
mengandalkan pendapatan dari mahasiswa. 
Pada prinsipnya pengelolaan PTN Badan Hukum 
merupakan tanggung jawab bersama.

“Justru di sini dosen diminta untuk meningkat-
kan kualitas riset dan pengembangannya 
berimplikasi pada pengembangan diri dan 
institusi” kata Prof. Joni.
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Silaturahmi Unpad dengan Tiga PTN  
Hasilkan Kesepakatan Pengelolaan 
Aspek PTN Badan Hukum

Rektor ITS Prof. Joni Hermana, Ir., M.Sc. ES., Ph.D., 
Rektor Undip Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., 
Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, 
M.A., dan Rektor Unpad Prof. Dr. med. Tri Hanggono 
Achmad, dr. melakukan foto bersama pada acara 
Sharing Pengembangan Tata Kelola PTNBH , di Unpad 
Training Center , Jl. Ir. H. Juanda No. 4 Bandung (3/2). 
(Foto oleh : Tedi Yusup)*

Siapkan Kesepakatan
Pada pertemuan yang digelar di Ruang 

Rapat Rektor Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, 
Sabtu (4/2), seluruh pimpinan universitas 
sepakat untuk menyelaraskan regulasi di bidang 
pengadaan, pajak, pemanfaatan aset, dan 
modal awal. Penyelarasan selanjutnya di bidang 
pengelolaan keuangan, sumber daya dan sistem 
remunerasi pegawai.

Prof. Joni mengatakan, penyelarasan ini 
dibutuhkan agar beragam regulasi terkait 4 
bidang tersebut memiliki rujukan yang tegas. 
Melihat dinamika pengelolaan PTN Badan 
Hukum yang kompleks, penyelarasan satu per 
satu regulasi harus segera dilakukan.

“Kalau kita kembali pada tujuan semula 
(pertemuan) bahwa kita ingin cari suatu 

kesamaan dari permasalahan tertentu yang bisa 
dipecahkan bersama. Sehingga ini bisa menjadi 
kekuatan tersendiri bagi kita,” ujar Prof. Joni.

Hal ini juga ditegaskan Rektor Undip. Empat 
aspek, termasuk di dalamnya pengelolaan 
keuangan, harus memiliki kesesuaian dengan 
peraturan yang sudah dikeluarkan Pemerintah. 
“Sebagai contoh, sebelum melakukan pengadaan 
barang dan jasa, secara hukum kita masih 
tunduk pada Peraturan Presiden,” ujarnya.

Keselarasan ini setidaknya juga dapat 
menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan 
berubah menjadi PTN Badan Hukum selanjutnya. 
“Ini tantangan buat kita untuk menyelaraskan 
4 aspek tersebut. Sehingga nanti jika regulasi 
sudah ada, dan kita sudah mulai melaksanakan 
regulasi, maka langkah kita sudah berdasarkan 
kesepakatan 4 PTN Badan Hukum,” kata Prof. 
Joni.

Selanjutnya, pertemuan membahas me-
ngenai pengembangan yang sudah dijalankan 
tiap-tiap PTN Badan Hukum. Di Unpad, presentasi 
dilakukan oleh Wakil Rektor bidang Tata Kelola, 
Perencanaan, dan Sistem Informasi, Dr. Sigid 
Suseno, S.H., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang 
Keuangan dan Sumber Daya, Arief Sjamsulaksan 
Kartasasmita, dr., SpM(K), M.Kes., PhD.*
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Untuk meningkatkan wawasan maha-
siswa terkait Bisnis dan Budaya di Indonesia 
dan Australia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
(FEB) Universitas Padjadjaran bekerja sama 
dengan La Trobe University, Australia 
menggelar International Spring Program 2017 
di Kampus FEB Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 
Bandung, mulai Selasa (7/02) hingga Kamis 
(9/02). Kegiatan ini diikuti oleh 53 peserta, 
terdiri dari 22 peserta dari FEB Unpad dan 31 
peserta dari La Trobe University.

Manajer Riset, PKM, Inovasi, dan 
Kerja Sama FEB Unpad, Dr. Hamzah Ritchi 
meng- ungkapkan bahwa selain menambah 
wawasan mahasiswa, kegiatan ini juga dapat 
memperluas jejaring pertemanan dan kerja 
sama.

“Disini, dengan mereka bertukar pikiran, 
kita berharap ada pola interaksi yang terlatih 
disana, lalu cara mengambil keputusan, dan 
cara bekerja bersama dari dua latar belakang 
budaya yang berbeda, itu kan kaya sekali 
dengan manfaat,” ujarnya.

Pola pembelajaran yang dilakukan 
di program ini dilakukan dengan cara 

menyenangkan. Selain pendalaman materi 
melalui pemaparan para pembicara, juga ada 
sejumlah permainan edukatif dan kunjungan 
ke beberapa instansi.

“Hari ini dan besok mereka kuliah umum, 
lalu mereka akan melihat angklung, dan ada 
permainan tradisional juga,” ungkap Ketua 
Panitia International Spring Program 2017, 
Ersa Tri Wahyuni, Ph.D., CA., AK, CPMA, CPSAK.

Diharapkan Ritchi, dengan digelarnya 
kegiatan ini akan terbuka juga berbagai 
peluang kerja sama yang lebih luas lagi 
antara Unpad dengan La Trobe University. 
“Ini sebagai pintu awal untuk membuka 
peluang kerja sama yang lebih luas, untuk 
menghasilkan mahasiswa yang memiliki 
pengalaman internasional lebih luas, seperti 
adanya dual degree atau student exchange,” 
harapnya.

Ini merupakan kali ketiga 
diselenggarakannya kegiatan serupa 
oleh FEB Unpad dan La Trobe University. 
Tahun ini, selain International Spring 
Program bersama FEB Unpad, mahasiswa 
La Trobe University juga mengunjungi dan 

Tingkatkan Wawasan Bisnis dan Budaya Mahasiswa, 
FEB Unpad dan  La Trobe University, Australia 
Gelar International Spring Program 2017

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran 
dan La Trobe University, Australia mengikuti International Spring 
Program 2017 di Kampus FEB Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 
Bandung (Foto oleh : Tedi Yusup)*
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mengikuti berbagai kegiatan lain di Indonesia untuk 
belajar mengenai bisnis dan budaya. Dari La Trobe 
Univeristy, kegiatan ini diikuti oleh para mahasiswa dari 
berbagai program studi.

“Agar para mahasiswa mengetahui bisnis dan 
kehidupan di Indonesia, dan untuk mendapatkan 
pengalaman yang tidak bisa didapat di Australia,” ungkap 
Lecturer in Marketing La Trobe University, Philip Trebilcock.

FMIPA Unpad Gelar Kuliah Umum “Berbagi Pengalaman dan 
Motivasi dalam Menjadi Insan Akademik Berkelas Dunia”

Prof. Anton Satria Prabuwono dari Faculty 
of Computing and Information Technology King    
Abdulaziz University, Arab Saudi memberikan 
kuliah umum kepada sejumlah mahasiswa 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(FMIPA) Unpad di Gedung D Pusat Pelayanan 
Basic Science (PPBS) Unpad, Jatinangor, Senin 
(30/01) lalu.  Kuliah umum yang diberikan 
bertema “Berbagi Pengalaman dan Motivasi 
dalam Menjadi Insan Akademik Berkelas Dunia”.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Anton 
memperkenalkan berbagai aktivitas dan fasilitas 
pendidikan di Arab Saudi. Menurut Prof. Anton, 

fasilitas pendidikan di Arab Saudi sangat maju 
karena perhatian pemerintah yang sangat besar.

“Kalau pemerintah ingin membangun 
sumber daya manusianya, pendidikan anggaran-
nya memang harus besar, kemudian sistemnya 
harus diperbaiki semua. Karena awalnya 
memang harus didukung pemerintah, tidak bisa 
berjalan sendiri,” ujar Prof. Anton.

Kepada para mahasiswa, Prof. Anton 
pun memaparkan mengenai kiat sukses dan 
karir. Menururtnya, keberhasilan akan datang 
pada orang yang bersungguh-sungguh dalam 
melakukan yang terbaik. Ia pun menekankan 

untuk tidak meremehkan impian. Untuk mencapai 
impian, maka perlu dibuat perencanaan agar 
langkah yang dibuat selalu memiliki arah.

“Kelulusan pun harus dirancang. Bukan 
hanya sekadar lulus. Apa motivasi kuliah kalian? 
Harus jelas motivasinya. Harus di set up. Jangan 
anggap remeh,” kata Prof. Anton yang merupakan 
lulusan FMIPA Unpad ini.

Selain kuliah umum untuk mahasiswa, 
kunjungan Prof. Anton ke Unpad juga diisi dengan 
sesi diskusi bersama dosen FMIPA Unpad. 
Kepala Departemen Ilmu Komputer Unpad, Dr. 
Setiawan Hadi, M.Sc.CS. mengungkapkan bahwa 
kegiatan ini digelar sebagai salah satu dukungan 
pencapaian visi Unpad menjadi universitas 
berkelas dunia.

Menurut Dr. Setiawan, Prof. Anton 
merupakan akademisi berkelas dunia. “Karena 
publikasinya banyak, dan dikenal di dunia 
internasional,” ujarnya.

Kegiatan ini juga digelar untuk memotivasi 
mahasiswa agar dapat melanjutkan studi dan 
mengembangkan keilmuannya. Selain itu, 
diharapkan para dosen dapat lebih termotivasi 
untuk mengembangkan penelitiannya.

Prof. Anton Satria Prabuwono dari Faculty of Computing 
and Information Technology King Abdulaziz University, 
Arab Saudi memberikan kuliah umum kepada sejumlah 
mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam di Gedung D Pusat Pelayanan Basic Science Unpad, 
Jatinangor Senin (30/01) kemarin.  
(Foto oleh : Tedi Yusup)*



“Infeksi Merupakan 
Salah Satu Penyebab
Utama Kematian 
Ibu Hamil”
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Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD/ ketuban 
pecah sebelum timbulnya persalinan) pada ibu hamil 
di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, masih tinggi. 
Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
tahun 2012, satu dari enam ibu hamil di Indonesia 
mengalami KPD, dan  sepertiga diantaranya mengalami 
persalinan preterm. Salah satunya penyebab KPD 
adalah infeksi genital yang seringkali dianggap sepele 
oleh ibu hamil.

 “Banyaknya KPD pada ibu hamil di Indonesia, 
antara lain karena ibu-ibu hamil sering  tidak menyadari 
bahwa dia mempunyai  infeksi,” kata Guru Besar 
Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan Fakultas 
Kedokteran Unpad, Prof. Dr. dr. Sofie R. Krisnadi, 
SpOG(K) yang ditemui beberapa waktu yang lalu.

Prof. Sofie mengungkapkan, banyak ibu hamil 
yang menganggap keputihan selama kehamilan 
merupakan hal wajar, padahal keputihan tersebut 
dapat menjadi tanda infeksi akibat bacterial vaginosis 
(BV) atau infeksi lainnya . Infeksi tersebut mungkin 
saja sudah dialami sebelum masa kehamilan.

“BV itu penyebab persalinan preterm  dan 
ketuban pecah dini yang paling sering,” kata Kepala 
Pusat Studi Kesehatan Reproduksi FK Unpad ini.

Prof. Sofie menjelaskan, insidensi keputihan 
karena bacterial vaginosis pada perempuan usia 
reproduktif sekitar 40-60%. Infeksi bacterial vaginosis  
seringkali tidak bergejala sehingga kurang diperhatikan. 
“Tidak bergejala bukan berarti tidak berpenyakit,  
sehingga dokter harus memeriksa keberadaan BV yang 
dilakukan saat ibu hamil memeriksakan diri untuk 
pertama kalinya, jadi baik dokter maupun pasien 
harus aware terhadap infeksi ini” kata Prof. Sofie.

Adapun bacterial vaginosis sendiri disebabkan 
ketidakseimbangan mikroorganisme  pada vagina, 
karena konsentrasi bakteri “baik” yang dapat menjaga 
kesehatan  vagina menghilang atau menjadi  lebih sedikit  
daripada bakteri komensal  yang tumbuh berlebihan 
sehingga menjadi patogen. Ada banyak pemicunya, 
seperti douching, tidak langsung membersihkan 
vagina setelah berhubungan seks, hingga cara 
membersihkan organ kewanitaan  yang salah.

“BV ini paling sering terjadi, karena keseimbangan 
kumannya berubah. Kuman yang baik-nya hilang, 
sehingga kuman yang jahatnya itu menjadi menonjol, 
berlipat ganda,” jelas Prof. Sofie.

Penjalaran kuman dari vagina menuju rahim 
dapat terjadi karena hubungan seksual.  Sperma 
akan membawa kuman tersebut  ke dalam rongga 
rahim dan kuman akan menempel pada selaput 
ketuban. Beberapa bulan kemudian selaput ketuban 
melemah dan dapat pecah. Pecahnya ketuban 
menyebabkan tidak adanya   barier untuk infeksi 
menjalar ke janin, sehingga janin dan rahim ibu 
dapat terinfeksi.

“Bahkan karena sekitar sepertiganya terjadi 
pada kehamilan kurang bulan maka akan lahir bayi 
prematur dengan segala konsekuensinya. Bayi 
prematur organ-organnya belum matang, sehingga 
risiko cacat, kebutaan, gangguan tumbuh kembang 
serta intelektualnya meningkat, bahkan kematian,” 
jelas Prof. Sofie yang mendalami Fetomaternal ini.

Lebih lanjut Prof Sofie mengungkapkan, 
hubungan seks suami istri saat hamil memang 
diperkenankan, namun pada kasus BV atau keputihan 
lainnya, suami harus menggunakan kondom agar 
sperma tidak memasukkan kuman penyakit yang 
akan melemahkan selaput ketuban.

Di Indonesia, penggunaan kondom bagi pa- 
sangan suami istri pun masih dianggap tabu atau 
janggal. Ini disebabkan kondom hanya  dianggap 
sebagai pelindung dari penyakit menular seksual atau 
pencegah kehamilan. Padahal, pemakaian kondom 
saat berhubungan seksual  akan mencegah masuknya 
kuman ke dalam rahim sehingga dapat menurunkan 
angka kejadian KPD termasuk persalinan preterm.

“Jadi sampai saat ini persepsi  masyarakat atau 
suami terhadap kondom  masih berkonotasi  buruk, 
sehingga mereka tidak suka memakainya atau malu 
membelinya, padahal menggunakan kondom itu 
melindungi janin dari infeksi,” ujar Prof. Sofie.

Untuk itu, edukasi menyeluruh dari tenaga medis 
terkait bahaya infeksi  BV terhadap potensi pecah 
ketuban dini diperlukan agar kesadaran masyarakat 
semakin meningkat. Komunikasi antara tenaga medis 
ke masyarakat pun terkadang menjadi tidak efektif 
karena banyaknya kebiasaan buruk masyarakat 
yang sulit dihilangkan.

Menurut Prof. Sofie, peristiwa pecah ketuban 
dini bukan hanya berpotensi melahirkan bayi 
prematur dan infeksi  pada janin, juga pada ibu 
dapat terjadi infeksi intrauterin yang  berat dan 
dapat menyebabkan sepsis sampai kematian 
ibu, terutama kalau ibu hamil tidak me-nyadari 
ketubannya sudah pecah lama.

“Kepedulian masyarakatnya sendiri kurang, 
karena keputihan  yang dianggap hal biasa,” kata 
Prof. Sofie.

Perempuan kelahiran Jakarta, 23 Desember 
1948 ini menyebutkan, infeksi merupakan salah 
satu penyebab kematian utama ibu hamil, selain 
hipertensi dan pendarahan. Bukan hanya infeksi BV, 
ibu hamil juga dapat mengalami infeksi lain seperti 
infeksi karena malaria, TBC, sipilis, dan sebagainya.

Dengan demikian, Prof. Sofie menekankan bahwa 
pengetahuan ibu hamil mengenai perilaku sehari-
hari perlu ditingkatkan. Perilaku ini termasuk dalam 
hal menjaga pola makan dan menjaga kebersihan 
diri.  Ia pun menganjurkan, termasuk kepada ibu 
yang sedang tidak hamil, untuk rajin melakukan Pap’ 
smear minimal satu tahun sekali, untuk mengetahui 
ada tidaknya infeksi mulut rahim dan deteksi dini 
kanker serviks. Kanker serviks merupakan    kanker 
terbanyak kedua yang menyerang wanita Indonesia  
setelah kanker payudara. Pemeriksaan Pap’ smear  
gratis bagi para peserta BPJS.

“Banyak hal-hal yang sepertinya sepele, tetapi 
tetap harus dipikirkan dengan baik,” pungkas Prof. 
Sofie.

Prof. Dr Sofie R. Krisnadi, dr., Sp.OG(K),
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SPDC Unpad Raih Juara 1 
Brass Ensemble Grand Prix 
Marching Band XXXII

Pengurus SPDC Unpad dengan piala dan penghargaan juara 1 
Brass Ensemble GPMB XXXII – 2016 di Stadion Wibawa Mukti, 
Bekasi, 29-30 Desember 2016.*

Edisi 1, Selasa, 21 Februari 2017
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Band Championship 2016 padaBrass Band Concert. Selain itu, SPDC Unpad 
juga sering diundang tampil untuk mengisi sejumlah acara, termasuk 
pembukaan  Indonesia Open tahun 20114 dan 2015.

Kedepannya, SPDC Unpad pun diharapkan dapat terus meningkatkan 
prestasinya, termasuk menjadi juara di GPMB 2016 untuk mata lomba 
Display. Selain itu, Erza pun  mengharapkan prestasi yang diraih SPDC 
Unpad dapat terus menjadi penyemangat bagi anggota tim yang lain untuk 
terus menjadi lebih baik.

“Kami akan terus berusaha. Kami juga ingin membuktikan ke Unpad, 
karena sudah sangat membantu kita dengan berbagai alat baru, kita 
tunjukan prestasinya,” harap Fajar.*

Sadaluhung Padjadjaran Drum Corps (SPdC) Universitas Padjadjaran 
meraih Juara 1 Brass Ensemble pada Grand Prix Marching Band (GPMB) XXXII 
– 2016, di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, 29-30 Desember 2016 lalu. Pada 
kompetisi tersebut, tim SPDC Unpad diwakili oleh Moch Fajar Nugraha 
(alumni Fikom 2013) pada tuba, Saefudin (FISIP 2013) pada trumpet, Raras 
Utami Safitri (Fikom 2014) pada mellophone, Farras Ghaly Ramadhan (FPIK 
2014) pada baritone, dan Dian Nita Ramadani (Fapet 2014) pada trumpet.

GPMB 2016 diikuti oleh sejumlah unit Marching Band dari berbagai       
instansi di Indonesia, dengan mata lomba Brass Ensamble, Solo Horn, Drum 
Battle, Solo Percussion, dan Display. Selain Brass Ensemble, SPDC Unpad juga 
mengikuti Solo Horn yang diwakili oleh Saefudin.

“Alhamdulillah GPMB tahun ini berbuah hasil, atas kerja  keras tim dan 
dukungan dari sejumlah pihak,” ungkap Ketua SPDC Unpad, Mohammad 
Erza Pralistya (FISIP 2016) saat ditemui di Ruang Humas Unpad, Gedung 
Rektorat Unpad Jatinangor, Rabu (11/01) lalu.

Pada Brass Ensemble, tim SPDC Unpad membawakan dua buah lagu, 
yaitu Raindrops Keep Falling on my Head dan Smoke Gets in your Eyes. Untuk 
Solo Horn, SPDC Unpad  membawakan lagu berjudul  Double Trouble (lagu 
wajib) dan Concert Etude.

Untuk mengikuti kompetisi tersebut, tim sudah melakukan persiapan 
sejak November 2016. Latihan dilakukan hampir setiap hari, termasuk 
latihan tampil di hadapan banyak orang untuk mempersiapkan mental.

Berbagai prestasi memang sering ditorehkan SPDC Unpad. November 
2016 lalu,  tim SPDC Unpad meraih Juara Harapan I Bandung Marching 

Angkat Potensi Lokal Sumedang, IAAS LC Unpad Kenalkan 
Citrong di National Congress IAAS Indonesia ke-22

Para delegasi Association of Students in Agricultural and Related Sciences 
(IAAS) Local Committee (LC) Universitas Padjadjaran mengenalkan potensi 
lokal Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang di IAAS 
Indonesia National Congress XXII yang digelar di Universitas Diponegoro 
Semarang, 22-26 Januari 2017 lalu. Potensi lokal tersebut adalah produk 
pangan olahan berbahan dasar terung yang bernama Citrong.

Terung merupakan salah satu komoditas tanaman di Desa Genteng. 
Citrong hadir karena adanya permasalahan penjualan terung di desa 
tersebut. Saat ini, Citrong sudah mulai diproduksi untuk masyarakat umum 
di wilayah Jatinangor dan Bandung. Di IAAS Indonesia National Congress 

Para delegasi Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS) Local 
Committee (LC) Universitas Padjadjaran mengenalkan potensi lokal Desa Genteng, 
Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang di IAAS Indonesia National Congress XXII 
yang digelar di Universitas Diponegoro Semarang, 22-26 Januari 2017 lalu.

XXII, Citrong dikenalkan pada saat Village Concept Project (VCP) Exhibition, 
dimana setiap LC di Indonesia melaporkan dan menjelaskan hasil kegiatan 
mereka di desa binaan masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, Citrong 
mendapatkan tanggapan positif dari para peserta karena rasanya yang 
lezat.

Selain VCP Exhibition, dalam IAAS Indonesia National Congress XXII 
juga dilaksanakan seminar internasional bertema “Kolaborasi Indonesia 
dan  Malaysia dalam Memperkuat Pertanian pada Daerah Asia Tenggara”,         
laporan perkembangan dari setiap LC, pembahasan Pedoman Dasar dan 
Pedoman Rumah Tangga, Laporan Pertanggungjawaban National Commitee 
(NC) dan Control Council National Committee (CCNC) 2016/2017, serta 
pemilihan dan pelantikan NC dan CCNC 2017/2018.

Kegiatan tersebut diikuti oleh sembilan belas delegasi IAAS LC Unpad. 
Berdasarkan hasil musyawarah para anggota IAAS dari 8 LC, ditetapkan 
enam pengurus baru IAAS Indonesia termasuk salah satunya Muhammad 
Aqil (Agribisnis Unpad 2014) dari IAAS LC Unpad sebagai Vice Director 
of Communication. Dengan terpilihnya kepengurusan yang baru, maka 
perwakilian IAAS LC  Unpad yang menjadi pengurus IAAS Indonesia 
2016/2017 Siti Nisrina Hasna dan Nabilah Putri dari Agroteknologi Unpad 
2012  resmi menyelesaikan tanggung jawabnya.

Pada malam penganugerahan, anggota IAAS LC mendapatkan sejumlah 
penghargaan. Penghargaan diperoleh Muhammad Aqil sebagai Koordinator 
Humas terbaik, Piecelli Audrina (Agribisnis Unpad 2013) sebagai Sekertaris 
Organisasi Terbaik, dan Gita Cendekia (Agroteknologi Unpad 2013) sebagai 
Deputi Direktur Lokal Terbaik.*

r a d i o . u n p a d . a c . i d
Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran Lt.1

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor 
Sumedang Jawa Barat 45363
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Unpad Tandatangani MoU dengan PT Mikromine 
Indonesia Perdana dan PT Pertamina Hulu Energi

Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad dan Direktur Utama PT. PHE, R. Gunung Sardjono 
Hadi menandatangani Nota Kesepahaman di Ruang Executive Lounge Unpad, Kampus Iwa Koe-
soemasoemantri, Bandung, Kamis (9/2). (Foto oleh : Tedi Yusup)*

Rektor Universitas Padjadjaran, 
Prof. Tri Hanggono Achmad 
menandatangani Memorandum 
of Understanding (MoU) dengan 
Direktur PT Mikromine Indonesia 
Perdana (Micromine), Dr. M. Lobo 
Balia. Penandatanganan dilakukan 
di Executive Lounge Unpad, Jln. Dipati 
Ukur No. 35 Bandung, Selasa (31/01) 
lalu.

Dalam kesempatan tersebut, 
dilakukan juga penandatanganan 
Cooperation Agreement antara 
Fakultas Teknik Geologi (FTG) Unpad 
dengan PT Mikromine Indonesia 
Perdana. Cooperation Agreement 
ditandatangani oleh Dekan FTG 
Unpad Dr. Ir. Vijaya Isnaniawardhani, 
MT dengan Direktur PT Mikromine 
Indonesia Perdana, Dr. M. Lobo 
Balia.

Dalam kerja sama ini, Micromine 
akan memberikan 20 lisensi jaringan 
software Micromine untuk digunakan 
dalam kegiatan pendidikan di FTG 
Unpad. Selain itu, Micromine juga 
akan memberikan pelatihan kepada 
staf pengajar FTG Unpad terkait 
perangkat lunak tersebut.

“Mudah-mudahan  kerja sama 
ini bisa berlangsung dengan baik. 
Micromine punya komitmen tetap 
akan mendampingi terus,” ujar 
Lobo. Pada kesempatan tersebut, 
turut hadir pula Regional Manager 
Micromine, Myke Jones.

Sementara itu, Unpad juga 
menandatangani Nota Kesepaham-
an dengan PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE). Penandatanganan dilakukan 
langsung Rektor Unpad dengan 
Direktur Utama PT PHE, R. Gunung 

Batas akhir waktu verifikasi 
Pangkalan Data Sekolah dan Siswa 
(PDSS) yang menjadi salah satu 
persyaratan pendaftaran Seleksi 
Nasional Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SNMPTN) 2017 berakhir 
pada 12 Februari 2017 lalu. Wakil 
Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Unpad, Dr. Arry 
Bainus, M.A., menegaskan agar 
proses verifikasi telah dilakukan 
sebaik mungkin.

Seperti pelaksanaan SNMPTN 
tahun sebelumnya, basis penilaian 
pada SNMPTN 2017 adalah nilai rapor 
semester 1 sampai semester 5 (bagi 
siswa SMA/SMK/MA atau sederajat 
tiga tahun) atau nilai rapor semester 
1 sampai semester 7 (bagi SMK empat 
tahun) yang telah diisikan pada PDSS.

“Biasanya hasil UN jadi bahan 
pertimbangan untuk penilaian ter-
akhir. Kalau dia lulus UN, akan 
dilanjutkan prosesnya. Kalau tidak 
lulus, bisa dibatalkan,” jelas Dr. Arry, 
Senin (6/02) lalu.

Pendaftaran SNMPTN sendiri 
dapat dilakukan pada 21 Februari – 6 
Maret 2017. Dr. Arry juga menegaskan 

agar pendaftaran dilakukan dengan 
penuh kehati-hatian, termasuk hati-
hati dalam pengisian data, seperti 
pengisian nilai dan identitas diri.

Kehati-hatian pun diperlukan 
dalam memperoleh informasi terkait 
pendaftaran. Sebelum melakukan 
pendaftaran, calon peserta sebaiknya 
membaca informasi terkait SNMPTN 
di website resmi SNMPTN www.
snmptn.ac.id dan terkait Unpad di 
www.unpad.ac.id.

“Setiap calon peserta itu harus 
betul-betul akurat dan hati-hati dalam 
mengisi data maupun finalisasi. 
Jangan sampai ada kesalahan data 
dan informasi,” kata Dr. Arry.

Tahun ini, Unpad akan menerima 
mahasiswa baru jenjang Sarjana 
sebanyak 5.900 orang, yakni 40% 
melalui jalur SNMPTN dan 60% dari 
jalur SBMPTN. “Karena mengingat 
daya saing itu lebih bagus di SBMPTN,” 
ung-kap Dr. Arry.

Ditambahkan Dr. Arry, untuk 
peserta yang ingin mendaf-tar 
Sarjana Terapan (D-IV) dan Program 

Multi Kampus di Pangandaran, 
basis penilaiannya adalah hasil 
SBMPTN 2017. Untuk itu, bagi siswa 
yang ingin mendaftar ke program 
Sarjana Terapan dan Multi Kampus 
Pangandaran diharuskan untuk 
mengikuti SBMPTN terlebih dahulu, 
kemudian memilih setidaknya satu 
program studi di Unpad.

Dr. Arry pun mengimbau kepada 
calon peserta untuk tidak tergiur 
pada tawaran masuk Unpad di 
luar jalur yang sudah ditetapkan. 
Ia menegaskan, itu pasti penipuan. 
“Jangan khawatir, jika memang 
nilainya bagus, kapasitasnya bagus, 
dan mempersiapkan dengan baik dan 
benar, Insya Allah bisa diterima di 
Unpad,” kata Dr. Arry.

Foto bersama Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Tri Hanggono Achmad beser-
ta jajarannya dengan Direktur PT Mikromine Indonesia Perdana (Micromine).            
(Foto oleh : Tedi Yusup)*

Sardjono Hadi di Executive Lounge 
Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 
Bandung, Kamis (9/2) lalu.

Gunung mengatakan, kerja 
sama yang akan dilakukan antara 
PT PHE dengan Unpad adalah dalam 
hal pengembangan sumber daya 
manusia. Dalam hal ini, Unpad 
menjadi salah satu perguruan 
tinggi yang menjadi institusi untuk 
mengembangkan kapasitas sumber 
daya manusia di tubuh PT PHE.

Selain kerja sama pengembang-
an sumber daya manusia, Unpad 
juga menjadi fasilitasi PT. PHE 
untuk melaksanakan program 
Corporate Social Responsibility 
(CSR). Sebagai anak perusaan PT. 
Pertamina Persero yang bergerak di 
bidang eksplorasi, pengembangan, 

serta produksi migas dan energi 
upstream, PT. PHE memiliki 56 
anak perusahaan yang beberapa 
diantaranya bergerak di lingkup 
pendidikan.

“Anak perusahaan kami bisa 
melaksanakan program CSR di-
antaranya untuk memberikan bea-
siswa kepada mahasiswa Unpad,” 
ujarnya.

Bentuk kerja sama lain yang 
didorong Rektor adalah meng-
hasilkan riset bersama. Riset 
ini diharapkan dapat menjadi 
penyelesaian dari berbagai per-
masalahan, baik di tubuh PT. PHE 
maupun di masyarakat. “Berbagai 
bentuk penyelesaian masalah sosial 
basisnya selalu dilakukan studi 
terlebih dahulu,” imbuh Rektor.*

Pendaftaran Dibuka 21 Februari, Unpad Terima 
40% Mahasiswa Baru dari Jalur SNMPTN
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Pengisian PDSS 14 Januari – 
10 Februari 
2017

Verifikasi PDSS 15 Januari – 
12 Februari 
2017

Pendaftaran 
SNMPTN

21 Februari – 
6 Maret 2017

Pencetakan Kartu 
Tanda Peserta 
SNMPTN

14 Maret – 
14 April 2017

Proses Seleksi 15 Maret - 
15 April 2017

Pengumuman 
Hasil Seleksi

26 April 2017

Proses verifikasi dokumen peserta dan/
atau pendaftaran ulang di PTN masing-
masing bagi yang lulus seleksi tanggal 16 
Mei 2017 (bersamaan dengan pelaksanaan 
ujian tertulis SBMPTN 2017).

Informasi lebih lanjut dapat diakses di 
laman http://snmptn.ac.id/

Jadwal pelaksanaan SNMPTN adalah 
sebagai berikut:

Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri 
(SNMPTN) 2017



Untuk mendukung upaya peningkatan 
peringkat perguruan tinggi, Unpad melalui 
Direktorat Sumber Daya Akademik dan 
Perpustakaan (SDAP) menyosialisasikan tiga 
program peningkatan aktivitas jurnal dan publikasi 
karya ilmiah civitas academica. Tiga program 
tersebut disosialisasikan Direktur SDAP Unpad, 
Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K., M.Kes., 
kepada perwakilan pimpinan, dosen, dan tenaga 
kependidikan di lingkungan Unpad, di Gedung 
Perpustakaan Pusat Unpad Jatinangor, Kamis 
(19/01) lalu.

Tiga program tersebut diantaranya penguatan 
jurnal fakultas, peluncuran laman kandaga.
unpad.ac.id, serta melanggani program anti 
plagiasi “Turnitin”. Untuk penguatan jurnal 
fakultas, Prof. Budi mendorong setiap fakultas 
untuk mengoptimalkan kembali pengelolaan 
jurnal sebagai wadah publikasi ilmiah dosen dan 
mahasiswa.

Jurnal tersebut wajib menyertakan versi digital 
di samping versi cetaknya. Dengan adanya versi 
digital, lanjut Prof. Budi, akan memudahkan proses 

publikasi ilmiah yang dilakukan mahasiswa sebagai 
salah satu syarat kelulusannya. 

Untuk jurnal cetak, pihaknya akan memfasilitasi 
proses pencetakan melalui Unpad Press. Proses ini 
dimungkinkan asalkan jurnal sudah terlebih dahulu 
disunting dan dilayout oleh fakultas. “Kita tinggal 
menerima jurnal yang sudah siap cetak saja,” ujar 
Prof. Budi.

Jurnal versi digital kemudian akan ditampilkan 
pada laman khusus di kandaga.unpad.ac.id. Laman 
tersebut merupakan portal dari segala kekayaan 
ilmiah civitas acade- mica Unpad, mulai dari data 
repository dosen dan mahasiswa, jurnal digital, 
katalog buku elektronik Unpad, serta akses untuk 
masuk pada beberapa jurnal yang sudah dilanggan 
Unpad.

Prof. Budi mengatakan, katalog buku elektronik 
merupakan hasil karya para dosen berupa buku 
ajar, referensi, modul, dan lain-lain yang sudah 
dilayout oleh Direktorat dan sudah disunting oleh 
tim fakultas. Seluruh buku yang masuk katalog di 
laman Kandaga sudah terindeks ISBN.

Jika buku tersebut memiliki potensi yang 
bagus, pihaknya juga akan menawarkan kepada 
penerbit nasional untuk dicetak dengan sistem 
royalti. Pengunjung katalog buku di laman Kandaga 
juga bisa memesan versi cetak buku tersebut. Prof. 
Budi mengatakan, pihaknya akan mencetak buku 
berdasarkan pemesanan.

Untuk mengantisipasi plagiasi pada hasil karya 
ilmiah, Unpad sendiri sudah berlangganan di lama 
Turnitin, yaitu laman khusus untuk mendeteksi 
kemungkinan adanya plagiasi pada hasil karya                     
ilmiah. Seluruh dosen dan tenaga pustakawan 
di Unpad nantinya akan memiliki account akses 
Turnitin masing-masing.*

Direktorat Sumber Daya Akademik dan 
Perpustakaan Unpad Luncurkan Tiga Program 
untuk Peningkatan Peringkat Perguruan Tinggi

Menindaklanjuti program Aliansi Strategis 
Universitas Padjadjaran Jawa Barat (ASUP-Jabar), 
Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, 
melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten 
Pangandaran dan Kabupaten Kuningan. Kunjungan 
tersebut diterima langsung oleh para Bupati di tiap-
tiap kabupaten.

Dalam kunjungan yang dilakukan di 
Pangandaran, Rektor beserta Wakil Rektor bidang 
Akademik dan Pembelajaran, Dr. Arry Bainus, 
M.A., dan Dekan Fakultas Teknik Geologi Dr. Vijaya 
Isnaniawar- dhani, Ir., M.T., bertemu Bupati H. Jeje 
Wiradinata dan Wakil H. Adang Hadari di ruang 
kerja Kantor Bupati Pangandaran, Kamis (16/02). 
Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti hasil 
kajian analisis geologis terkait lahan yang akan 
diba- ngun menjadi kampus Program Studi di luar 
Kampus Utama (PSDKU) Unpad- Pangandaran di 
desa Cintaratu, Parigi, Pangandaran.

Selain itu, Rektor juga menjelaskan 
konsep pengembangan kampus PSDKU 
Unpad Pangandaran  yang  dirancang  untuk 
mengimplementasikan prinsip pendidikan trans-
formatif.  Konsep pendidikan ini menekankan 
pembinaan mahasiswa secara terintergrasi antar 
program studi.

Sementara di Kabupaten Kuningan, Rektor 
beserta Dr. Arry dan Guru Besar Fakultas 

Pertanian Unpad, Prof. Dr. Tualar 
Simarmata, Ir., M.S., melaku-
kan pertemuan dengan Bupati 
Kuningan, H. Acep Purnama, S.H., 
M.H., beserta para kepala Dinas 
di Kantor Bupati Kuningan, Jumat 
(17/02). Rektor mengatakan, 
Unpad tetap berkomitmen untuk 
berkontribusi dalam membangun 
kapasitas sumber daya manusia 
di Kuningan.

Hampir empat tahun 
pelaksanaan program afirmasi 
pendidikan “Unpad Nyaah ka 
Jabar”, telah banyak mahasiswa 
asal Kuningan yang berkuliah di 
Unpad. Rektor pun ber-komitmen 
untuk tetap melanjutkan program 
afirmasi tersebut.

“Hasilnya sangat signifikan. Kita harapkan 
mereka dapat kembali dan mengembangkan 
kapasitas diri untuk membangun wilayah 
Kuningan,” kata Rektor.

Rektor juga menawarkan para pegawai 
pemerintahan di Kuningan untuk melanjutkan 
studi di Unpad. Pada segi pembangunan wilayah, 
Unpad sepakat bekerja sama dengan Kabupaten 
Kuningan pada penguatan aspek konservasi. Ia 

berharap potensi konservasi yang ada di Kuningan 
ini jangan sampai bergeser.

Menanggapi inisasi baik dari Unpad, Acep 
mendukung penuh program Unpad Nyaah ka 
Jabar di Kabupaten Kuningan. Terkait konservasi, 
pihaknya mengaku kesulitan dalam menetapkan 
zona industri ramah lingkungan. Ia pun berharap 
Unpad bisa memberikan masukan terkait 
penetapan wilayah tersebut. Sementara itu, di 
bidang tawaran studi di Unpad, ia mendorong 
banyak pegawai di lingkungannya untuk 
melanjutkan studi di Unpad.

Bahas Kerja Sama Lanjutan ASUP Jabar, 
Rektor Bertemu Bupati Kabupaten 
Pangandaran dan Kuningan

Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Tri Hanggono Achmad saat bertemu Bupati 
Kuningan, H. Acep Purnama, S.H., M.H., di Kantor Bupati Kuningan, Jumat (17/02). 
(Foto: Arief Maulana)*
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Direktur Sumber Daya Pembelajaran dan Perpustakaan Unpad, Prof. 
Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K., M.Kes. menyosialisasikan berbagai 
program peningkatan aktivitas jurnal dan publikasi karya ilmiah civitas 
academica. (Foto oleh : Tedi Yusup)*
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Prof. Ir. Mega Fatimah Rosana, M.Sc., 
Ph.D, “Konservasi Cegah Eksploitasi 
Berlebihan” (10/1/2017)

Teliti Pemanfaatan Tanaman Obat 
Tradisional, Diah Dhianawaty Djunaedi 
Raih Guru Besar Bidang Ilmu Biokimia 
dan Biologi Molekuler (29/12.2016)

Unpad Ikuti Pameran Pendidikan 
Tinggi dan Beasiswa “LPDP Edufair 
2017” di Jakarta (1/2/2017)



Syarat dan ketentuan program beasiswa IASP adalah sebagai berikut:
1.  Dosen tetap Perguruan Tinggi (memiliki NIDN) di lingkungan Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2.  Mendapat izin dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dan/atau dari 

Koordinator Kopertis Wilayah masing-masing (bagi dosen tetap PTS)
3.  Memiliki gelar S2 atau setara dengan tahun kelulusan selambat-lambatnya tahun 

2012
4.  Tidak untuk mendapat gelar kedua dalam strata yang sama
5.  Menguasai bahasa Inggris, dibuktikan dengan sertifikat nilai TOEFL minimal 550, 

IBT minimal 80, atau IELTS minimal 6.0 (atau sesuai dengan syarat yang berlaku di 
perguruan tinggi tujuan), yang masih berlaku

6. Memiliki sertifikat penguasaan bahasa Jerman (apabila ada)
7.  Mempunyai usulan penelitian (research proposal) 2 - 4 halaman, yang sudah 

dikomunikasikan dengan calon pembimbing/calon supervisor di universitas tujuan 
8.  Usia maksimal 35 tahun 
9.  Memiliki Daftar Riwayat Hidup yang lengkap (dalam bahasa Inggris)
10. Memiliki 2 buah surat rekomendasi dari universitas asal (dalam bahasa Inggris)
11. Memiliki paspor yang masih berlaku 
12. Memiliki letter of acceptance (LoA) yang masih berlaku dan tidak bersyarat 

(unconditional) dari perguruan tinggi tujuan (asli) atau letter of admittance dari 
professor/calon supervisor dari perguruan tinggi tujuan 

13. Pelamar yang berstatus suami dan istri dan memiliki bidang keilmuan yang sama, 
tidak diperkenankan melamar pada perguruan tinggi yang sama dan/atau dibim- 
bing oleh supervisor yang sama

14. Memiliki ijazah (asli) dan transkrip nilai pendidikan terakhir (dalam bahasa Inggris) 
yang sudah dilegalisasi

Bagi dosen yang berminat melamar beasiswa tersebut, silakan mendaftar secara    
daring (online) melalui laman http://beasiswa.dikti.go.id/bppln dengan pilihan jenis 
beasiswa Indonesia–Austria Scholarship Programme (IASP) S3. 

Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman
https://oead.at/the-oead/our-programmes-from-a-to-z/#/Indonesia-austria-
scholarship-programme. 

Pendaftaran secara daring (online) dan pengunggahan berkas lamaran dilakukan       
paling lambat pada 26 Maret 2017.

Sumber: http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/upoads/2017/01/137-Pendaftaran-basiswa-
IASP2017.pdf
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Pelindung  : Rektor Universitas Padjadjaran
Penasehat  : Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran
Penanggung jawab : Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik/
    Kepala Kantor Internasional
Pemimpin Umum : Sekretaris Direktorat Tata Kelola dan
    Komunikasi Publik
Wakil Pemimpin Umum : St. Intan Ratna Dewi
Pemimpin Redaksi : Marlia
Reporter  : Arief Maulana, Artanti Hendriyana, Winda Eka Putri
Fotografer  : Tedi Yusup, Purnomo Sidik
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Edisi 1, Selasa, 21 Februari 2017
G E N T R A

Beasiswa Pendidikan Indonesia
(Beasiswa LPDP) 
Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Program Magister dan Doktoral adalah program 
beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan Dana 
Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan 
studi lanjut pada program Magister atau program Doktoral di Perguruan Tinggi di 
dalam dan di luar negeri.

 Waktu Pendaftaran dan Proses Seleksi
Tahap Perguruan 

Tinggi Tujuan
Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

1 Dalam Negeri Penutupan Pendaftaran 3 April 2017

Penetapan Hasil Seleksi Adminis-
trasi Dokumen

17 April 2017

Seleksi Assessment secara Online 19 – 20 April 2017

Penetapan Hasil Seleksi Assess-
ment secara Online

5 Mei 2017

Seleksi Substansi 15 Mei – 9 Juni 2017

Penetapan Hasil Seleksi Substansi 19 Juni 2017

2 Luar Negeri Penutupan Pendaftaran 7 Juli 2017

Penetapan Hasil Seleksi Adminis-
trasi Dokumen

26 Juli 2017

Seleksi Assessment secara Online 28 – 29 Juli 2017

Penetapan Hasil Seleksi Assess-
ment secara Online

16 Agustus 2017

Seleksi Substansi 28 Agustus – 
30 September 2017

Penetapan Hasil Seleksi Substansi 12 Oktober 2017

Pendaftaran BPI tahun 2017 diperuntukan kepada 
pendaftar dengan rencana memulai studi / per 
kuliahan untuk tahun akademik 2018.

Pendaftaran BPI dilaksanakan secara online 
dengan cara mengisi formulir pendaftaran, dan 
mengunggah semua dokumen kelengkapannya 
pada laman resmi LPDP di www.beasiswa.lpdp.
kemenkeu.go.id

Beasiswa Jenjang Pendidikan Doktor 
(S3) Indonesia – Austria Scholarship 
Programme (IASP) Tahun 2017

G E N T R A
Online Newsletter

E- Newsletter Universitas Padjadjaran

Direktorat Tata Kelola, Komunikasi Publik / 
Kantor Internasonal

Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran
Jln. Raya Bandung – Sumedang Km. 21

Jatinangor, Kab. Sumedang

Telp. (022) 842 88888 Faks. (022) 842 88898 www.unpad.ac.id humas@unpad.ac.id

Sumber: http://www.lpdp.kemenkeu.go.id/beasiswa/beasiswa-magister-doktor-2/


