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Bupati Garut H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P., bersama
Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad, meresmikan
Universitas Padjadjaran Kampus Garut di Jl. Proklamasi No. 5
Garut, Selasa (29/8) ini. (Foto: Dadan T.)

REKTOR DAN BUPATI GARUT RESMIKAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN KAMPUS GARUT

A

kademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten
Garut secara resmi telah diserahkan
pengelolaannya kepada Universitas
Padjadjaran. Penyerahan ini dilakukan oleh
Bupati Garut H. Rudy Gunawan, S.H., M.H., M.P.,
kepada Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad,
Selasa (29/8) ini di Kampus Akper Pemkab Garut
Jl. Proklamasi No. 5 Garut. Pada kesempatan itu
Bupati Garut sekaligus menandatangani Berita
Acara Serah Terima Akper Pemkab Garut kepada
Kemenristekdikti.
Adapun hal-hal yang diserahkan dalam Berita
Acara Serah Terima tersebut mencakup personel,
sarana prasarana, peralatan dan mesin, tanah,
gedung, kendaraan, pendanaan dan dokumen.
Penandatanganan dan penyerahan Berita Acara
Serah Terima Akper Pemkab Garut ini disaksikan
pula oleh Ketua Komisi D DPRD Kab. Garut Asep De
Maman, Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Garut, Mamik
Suligiono dan perwakilan Kemenristekdikti, Hendra
Wijaya dan Sylvia Supartiningsih.
Hadir pada acara tersebut Dekan Fakultas
Keperawatan Unpad Kusman Ibrahim, S.Kp.,
M.NS., PhD., Dekan Fakultas Pertanian Dr. Ir. H.
Sudarjat, M.P., Direktur Sumber Daya Akademik
dan Perpustakaan Prof. Dr. Budi Setiabudiawan,
dr., Sp.A-K, M.Kes., Direktur Sarana dan Prasarana
Dr. Irwan Ary Dharmawan serta perwakilan dari
aparat pemerintah Kab. Garut, para dosen, tenaga
kependidikan dan mahasiswa Fakultas Keperawatan
Unpad di Kampus Garut.
Bupati Garut dalam sambutannya menyampaikan
bahwa pihaknya sangat mengapresiasi pihak Unpad
yang telah bersedia mengelola Akper Pemkab
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Garut ini sebagai tindak lanjut implementasi UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
yang tidak memfasilitasi keberadaan Pendidikan
Tinggi Diploma Bidang Kesehatan milik pemerintah
Daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Unpad
yang memberikan kepercayaan kepada Akper yang
awalnya dikelola oleh Pemda Garut sehingga dapat
dikelola oleh Unpad. Persaingan untuk masuk
Unpad itu sangat ketat, sehingga ini menjadi rahmat
bagi kita untuk dapat bergabung di Unpad,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Rektor Unpad
menyampaikan bahwa sebagai perguruan
tinggi yang lahir di tanah Jawa Barat, sudah
sepantasnya Unpad memulai pengabdiannya di
tanah kelahirannya. Menurutnya, kepercayaan
dan fasilitasi tersebut menjadi wujud keyakinan
kita bersama untuk dapat bersama-sama
mengembangkan pembangunan melalui
pengabdian.
“Dengan diserahkannya Akper ini, maka jumlah
mahasiswa Unpad asal Garut menjadi yang
terbesar dibandingkan dengan kabupaten lain. Ini
merupakan modal penting untuk mengembangkan
Garut di masa depan,” ujar Rektor.
Rektor juga menambahkan bahwa kehadiran
Unpad disini menghadapi tantangan yang kompleks.
Namun Unpad berkomitmen untuk menjadi daya
ungkit pembangunan di Garut. “Dengan hadirnya
Unpad di Garut, Garut harus bisa lebih maju lagi,”
lanjutnya.
Usai penandatanganan dan penyerahan Berita
Acara Serah Terima tersebut, selanjutnya Rektor
Unpad meresmikan Universitas Padjadjaran Kampus

Garut dengan membuka selubung nama bersamasama dengan Bupati Garut.
Acara dilanjutkan dengan peresmian asrama
Bale Wilasa 14, 15, 16 yang ditandai dengan
pengguntingan pita oleh Rektor Unpad dan Bupati
Garut. Ketiga asrama yang masih berlokasi di dalam
kampus tersebut akan ditempati oleh mahasiswa
Keperawatan pada tahun pertama.
Sebagai informasi, Akper Pemkab Garut ini
merupakan konversi dari SPK Pemda Garut yang
telah didirikan sejak tahun 1982 yang bertempat di
Komplek Rumah Sakit Umum Dokter Slamet Garut.
Konversi ini terjadi pada tahun 1997. Kampus ini
menempati lahan seluas 9.603 m2 dengan luas
bangunan 2.586 m2 yang mencakup gedung kantor,
ruang kuliah, aula, dan asrama.
Dari sisi personel, untuk dosen dan tenaga
kependidikan dengan status PNS sedang
diajukan untuk alih status menjadi PNS dibawah
Kemenristekdikti. Bagi yang non-PNS akan menjadi
Pegawai Unpad Non PNS.
Bagi mahasiswa lama, mereka diperkenankan
memilih untuk tetap di jenjang D-III atau transfer ke
S-1. Saat ini, tercatat sebanyak 406 mahasiswa lama
yang memilih untuk transfer ke S-1 Keperawatan
dan sebanyak 79 orang yang tetap memilih jenjang
D-III. Ada pula mahasiswa lain yang pindah ke
perguruan tinggi yang lain atau tidak melanjutkan
pendidikan di Unpad. Sementara itu, tahun
ini Kampus Unpad Garut juga telah menerima
mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN. Sebanyak 72
orang mahasiswa diterima di Fakultas Keperawatan
Kampus Garut ini.*
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SUPERCAMP 2017, WUJUD HADIRNYA UNPAD DI MUARA GEMBONG

S

ejumlah masyarakat di Kec. Muara Gembong,
Kab. Bekasi, antusias mengikuti berbagai
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilaksanakan Unpad, Senin (14/08). Rangkaian
kegiatan Supercamp Unpad 2017 digelar di 6 desa
yang berada di Kec. Muara Gembong dari Minggu
hingga Rabu (13-15/08).
Di Desa Pantai Bakti, dosen dan mahasiswa
FK melakukan penimbangan berat badan
serta mengobservasi deteksi dini gangguan
neurodevelopmental bagi bayi dan balita. Para ibu
dan anak pun juga diajak untuk memahami potensi
bahaya dari penyakit autoimun “Lupus” dan sakit
punggung pada anak.
Di Puskesmas Kec. Muara Gembong tim
menggelar kegiatan khitanan massal, pemeriksaan
ibu hamil dengan metode USG dan IVA test,
serta pemeriksanaan kelainan Refraksi pada
anak. Sementara itu Tim FKG juga melakukan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa
pemeriksaan gigi dan tindakan di dua Sekolah Dasar
di Desa Pantai Harapan Jaya.
Tim FTG melakukan sosialisasi dan penyuluhan
terkait pengelolaan sampah dan mitigasi bencana
geologi yang digelar di Desa Bahagia. Sedangkan Tim
FMIPA melakukan penyuluhan terkait kesehatan
lingkungan dan batu mutu air, hingga pelatihan
perangkat bergerak untuk penguatan program
kesehatan dan lomba roket air bagi siswa.
Di Desa Pantai Mekar, masyarakat diajak untuk
mengenal produk teh celup hasil penelitian
empat dosen Fakultas Farmasi. Teh celup tersebut
dihasilkan dari daun dan buah pidada, sejenis
tanaman mangrove yang banyak terdapat di Muara
Gembong. Berdasarkan penelitian, daun dan buah
pidada kaya akan antioksidan alami dan dapat
mencegah penyakit degeneratif (kanker, jantung,
stroke), hingga meningkatkan kekebalan tubuh.

Sebagai wilayah pesisir,
Muara Gembong sangat
rawan terjadi abrasi air
laut. Untuk itu, sejumlah
dosen dan mahasiswa
FPIK secara simbolis
menanam mangrove di
Pantai Beting, kawasan
Desa Pantai Bahagia.
Sebelumnya, Minggu
(13/08), di Desa Pantai
Bahagia, Tim FISIP
melakukan pemetaan
potensi pengembangan
wisata, kewirausahaan,
hingga partisipasi
masyarakat di tingkat
pemerintahan.
Pengembangan
pariwisata ini juga
didukung oleh tim Fikom
dengan melakukan
pelatihan pembuatan
Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad (kedua dari kiri) saat meninjau
alat-alat promosi terkait
pelaksanaan Supercamp 2017 di Kecamatan Muara Gembong, Kab. Bekasi.
pariwisata.
(Foto: Tedi Yusup)*
Sementara tim FIB juga
melakukan observasi
Sebagai salah satu upaya keberlanjutan akan
terhadap dampak dan pola adaptasi masyarakat
dibangun fasilitas Bumi Walagri Padjadjaran di
Desa Pantai Bahagia akan peristiwa Banjir Rob.
Muara Gembong. Fasilitas ini akan menjadi wahana
Tidak hanya itu, tim FIB juga mengenalkan berbagai Unpad dalam meningkatkan aktivitas riset dan
jenis bahasa dan budaya asing kepada para siswa
pengabdian kepada masyarakat di Muara Gembong.
SD.
Kegiatan ini resmi ditutup dengan
Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad,
penandatanganan prasasti penanaman 15.000
mengatakan, kegiatan Supercamp merupakan
pohon mangrove oleh Rektor dan Wakil Bupati
upaya Unpad untuk dapat hadir di tengah
Bekasi Eko Supria Atmaja di halaman Kecamatan
masyarakat dan memberikan kontribusi lebih baik
Muara Gembong, Selasa (15/08). Unpad juga
bagi pembangunan. “Pengembangan akademik akan menyerahkan satu unit mesin perontok padi hasil
semakin kuat kalau kita bisa memberikan kontribusi pengembangan FTIP Unpad.*
secara langsung,” ujarnya.

REKTOR: MENYELESAIKAN STUDI TEPAT WAKTU
WUJUD SYUKUR MAHASISWA BERKULIAH DI UNPAD

S

ebagai perguruan tinggi dengan jumlah
peminat terbanyak se-Indonesia 6 tahun
berturut-turut, kesempatan untuk bisa diterima
dan menjadi mahasiswa di Unpad merupakan
hal yang patut disyukuri. Untuk itu, mahasiswa
wajib memanfaatkan momentum ini dengan
menyelesaikan studi di Unpad tepat waktu.
Demikian disampaikan Rektor Unpad Prof.
Tri Hanggono Achmad, saat menyampaikan
pidato dalam acara Penerimaan Mahasiswa Baru
Unpad Tahun Akademik 2017/2018 di Stadion Jati
Padjadjaran Kampus Unpad Jatinangor, Senin
(21/08). Acara ini diikuti oleh seluruh mahasiswa
baru program Sarjana, Diploma IV, dan Program
Studi di Luar Kampus Utama Pangandaran dan
Garut.
Rektor mengatakan, dari total keseluruhan
pendaftar ke Unpad tahun ini, hanya 8 persen yang
diterima di jalur SNMPTN dan 3 persen saja yang
diterima di jalur SBMPTN. Dengan jumlah total 5.799
mahasiswa baru program Sarjana Reguler, sekitar 10
persen merupakan mahasiswa baru yang mendapat
bantuan Bidikmisi.
Melihat jumlah peminat dan tingginya keketatan
ini mendorong Unpad untuk terus memperbaiki
fasilitas pendukung pembelajaran. Dari sisi
peningkatan kualitas program studi, sepanjang
tahun ini sebanyak 16 program studi yang
melakukan reakreditasi seluruhnya berhasil
mendapatkan akreditasi unggul.
Arah pembelajaran di Unpad saat ini terus
didorong untuk menghasilkan beragam inovasi.
Penguatan pada aktivitas riset didorong dengan
melibatkan integrasi antara dosen dan mahasiswa.
Penguatan ini mengubah beberapa pola akademik
yang selama ini berjalan, terutama pada
2

pelaksanaan KKNM
dan penyelesaian tugas
akhir.
Proses penyelesaian
studi tepat waktu ini
diharapkan dapat
mengefektifkan
anggaran negara untuk
membiayai pendidikan.
“Negara memiliki
kontribusi kuat untuk
membiayai pendidikan
Saudara. Maka, jika
Saudara mampu
menyelesaikan studi
tepat waktu, anggaran
yang ada akan dapat
digunakan untuk tahun
selanjutnya,” jelas
Rektor.
Acara penerimaan
mahasiswa baru ini juga
dihadiri Wakil Gubernur
Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad, saat menyampaikan pidato dalam acara
Jawa Barat H. Deddy
Mizwar, Wakil Gubernur Penerimaan Mahasiswa Baru Unpad Tahun Akademik 2017/2018 di Stadion Jati
Maluku Zeth Sahuburua Padjadjaran Kampus Unpad Jatinangor, Senin (21/08). (Foto: Tedi Yusup)*
serta para kepala
kolaborasi PSM Unpad dengan budayan R.A. Iwan
daerah/pimpinan
Abdurachman dan penampilan permainan saksofon
daerah dari 27 Kota/Kabupaten se-Jawa Barat.
Berbagai acara pun digelar dalam acara penerimaan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Saut Situmorang.
mahasiswa baru ini, diantaranya, penyerahan
apresiasi kepada mahasiswa, program studi, dan
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Bank
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berprestasi,
Jabar Banten secara simbolis menyerahkan
geklarasi Gerakan Integritas Kampus, ceramah
beasiswa bagi 54 mahasiswa Unpad. Beasiswa juga
Wawasan Kebangsaan dari Badan Intelijen Negara, diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.*
flash mob, serta dimeriahkan dengan penampilan
U N I V E R S I TA S
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BERI KULIAH UMUM, SUSI PUDJIASTUTI JELASKAN UPAYA
MENGEMBALIKAN KEDAULATAN PERAIRAN INDONESIA

K

ebijakan penenggelaman kapal asing di
wilayah perairan Indonesia yang digulirkan
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi
Pudjiastuti merupakan penerapan Undang-undang
Nomor 45 Tahun 2009. Penerapan ini bertujuan
mengembalikan kembali kedaulatan atas wilayah
perairan Indonesia.
“Kita harus memastikan wilayah perairan (sebesar
70% dari luas negara) kita berdaulat. Untuk bisa
berdaulat, maka segala persoalan di perairan harus
diselesaikan,” ujar Menteri Susi saat memberikan
kuliah umum bertema “Perikanan untuk
Kemandirian Bangsa dan Peningkatan Daya Saing
Ekonomi” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad
Jatinangor, Jumat (18/07).
Persoalan terbesar laut Indonesia adalah
maraknya aktivitas Illegal, Unreported, and
Unregulated (IUU) Fishing. Susi mengungkapkan,
hasil survei Kementerian Kelautan dan Perikanan
menyebut sepanjang 2003-2013 terjadi penurunan
jumlah nelayan dari semula 1,6 juta rumah tangga
menjadi 800 ribu. Dalam dekade yang sama,
sebanyak 115 perusahaan eksportir seafood juga
gulung tikar.
Lesunya sektor perikanan saat itu disinyalir
akibat maraknya aktivitas IUU Fishing sehingga
menyebabkan ikan sulit didapat. Sejak menjabat
Menteri pada 2014, Susi menemukan ada 1.300 izin
kapal eks asing yang menangkap ikan di Indonesia.
Kenyataannya, lanjut Susi, ada lebih dari 10.000
kapal besar yang menangkap ikan secara besarbesaran di Indonesia.
Dengan melakukan diskusi intens bersama
Presiden Joko Widodo, Susi mulai menerapkan UU

No. 45 terutama dalam hal
eksekusi kapal asing ilegal.
“Saya pikir ini adalah efek
jera yang baik yang akan kita
dapatkan untuk starting clean
up IUU Fishing,” ujar Susi.
Meskipun menuai pro
kontra, Susi bergeming dan
tetap melaksanakan eksekusi
penenggelaman kapal ilegal.
Upaya diplomasi dengan
para duta besar negara asing
pun dilakukannya. “Saya
bilang, ‘sebagai Menteri yang
paling tidak berpendidikan,
bagaimana mau membereskan
pekerjaan yang begitu besar?’
Saya minta dukungan, dan
mereka menyanggupi,” cerita
Susi.
Di hadapan civitas academica
Unpad, Susi mendorong
perguruan tinggi menjadi
perencana kurikulum kelimuan yang mengikuti
dinamika global. Ia menilai, kemajuan teknologi
harus disikapi aktif oleh perguruan tinggi.
Ada dua pesan yang disampaikan Susi. Pertama,
perikanan harus dijaga agar menjadi satu-satu
sektor yang dikuasai penuh dalam negeri. Kedua,
generasi muda harus dapat menjaga keberlanjutan
di sektor perikanan.
“Ini yang harus tersampaikan oleh akademisi ke
masyarakat,” kata Susi.

Menteri Kelautan
dan Perikanan RI
Susi Pudjiastuti saat
memberikan kuliah umum
bertema “Perikanan untuk
Kemandirian Bangsa dan
Peningkatan Daya Saing
Ekonomi” di Bale Sawala
Gedung Rektorat Unpad
Jatinangor, Jumat (18/07).
(Foto: Tedi Yusup)*

Ia pun berharap Unpad dapat menjadi perguruan
tinggi yang kreatif dalam mengembangkan
pendidikan tentang perikanan dan kelautan.
Di sela kuliah umum, dilakukan penandatanganan
Nota Kesepahaman antara Unpad dengan
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerja sama
tersebut ditandatangani langsung antara Rektor
Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad dan Susi
Pudjiastuti.*

REKTOR RESMIKAN RUANG GURU BESAR
DEPARTEMEN FISIKA FMIPA UNPAD
Direncanakan telah lama,
pembangunan ruang Guru
Besar ini menjadi prioritas
Unpad dalam meningkatkan
performa akademiknya. Rektor
mengatakan, selama dua
tahun terakhir pengembangan
akademik lebih difokuskan
pada penguatan riset dan
integrasinya dengan proses
pendidikan.
Setelah pengembangan
pertama memperoleh capaian
signifikan, pihaknya mulai
mengembangkan ke arah
aspek fasilitas, baik yang
terkait dengan riset maupun
pendidikan. “Insyaallah, dalam
waktu dekat ini kita mulai
bergerak dalam pembangunan
fisik untuk proses pendidikan.
Nanti kita pantau bersama,”
paparnya.
Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad
(kedua dari kiri) saat meresmikan ruang Guru Besar di kampus
Berperan sebagai
Departemen Fisika FMIPA Unpad, Jatinangor, Selasa (30/08) sore.*
lokomotif pengembangan
akademik mendorong Unpad
memprioritaskan fasilitas
ektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad
pendukung bagi aktivitas guru besar. Rektor
meresmikan ruang Guru Besar di kampus
menjelaskan, gambaran performa perguruan tinggi
Departemen Fisika FMIPA Unpad, Jatinangor,
terletak pada guru besarnya. Berbagai akademisi
Selasa (29/08) sore. Ruang ini akan menjadi acuan
luar Unpad, baik dalam maupun mancanegara,
bagi ruang Guru Besar lainnya di kampus Unpad.
Peresmian ini dihadiri sejumlah direktur dan dekan akan berhubungan dengan guru besar jika akan
di lingkungan Unpad, serta para guru besar, dosen, melaksanakan aktivitas riset dan pengembangan
akademik.
dan tenaga kependidikan di lingkungan FMIPA
Unpad.
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Departemen Fisika dipilih menjadi lokasi pertama
pembangunan ruang guru besar. Ini didasarkan atas
penilaian kinerja riset dan publikasi di Departemen
Fisika yang cukup tinggi. Namun, tingginya jumlah
riset dan publikasi ini rupanya belum didukung
dengan fasilitas pendidikan optimal. Selesai
membangun ruang di Departemen Fisika, beberapa
fakultas lain juga akan dibangun ruang guru besar
yang representatif.
Peresmian tersebut ditandai dengan
pengguntingan pita oleh Rektor dan Dekan FMIPA
Unpad Prof. Dr. Sudrajat, M.S. Secara teknis, ruang
guru besar ini memiliki 5 ruang guru besar yang
luasnya masing-masing 12 meter persegi. Setiap
ruang disediakan fasilitas meja, kursi, serta fasilitas
pendukung diskusi. Selain itu, disediakan pula ruang
tunggu dan meja sekretaris.

Kembangkan Listrik Ramah Lingkungan

Di sela peninjauan ruangan guru besar, Rektor
mendorong para dosen Fisika Unpad untuk
dapat mengembangkan teknologi listrik ramah
lingkungan berbasis solar cell. Pengembangan ini
untuk diaplikasikan di lingkungan Unpad kampus
Jatinangor.
Rektor mengatakan, pengembangan teknologi
ini untuk menjawab kebutuhan para mahasiswa,
khususnya yang tinggal di asrama dalam kampus.
Saat ini, pihak universitas akan mulai memperbaiki
jaringan lampu penerangan di sepanjang kampus.
“Sekarang Direktorat Sarana dan Prasarana
sedang memperkuat fisik dari sisi penerangan.
Khusus untuk teman-teman di Fisika dapat
mengembangan teknologi ramah lingkungan,” kata
Rektor.*
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“DOKTER HEWAN
MENJAGA KESEHATAN
MANUSIA MELALUI
KESEHATAN HEWAN”

PROF. DRH. HJ. ROOSTITA L. BALIA, M.APP.SC., PHD.

D

ewasa ini, berkembangnya penyakit zoonotik,
penyakit menular dari hewan ke manusia
atau sebaliknya, menjadi permasalahan baru
di dunia kesehatan. Badan Kesehatan Dunia (WHO)
menyebut, lebih dari 60% penyakit infeksi pada
manusia merupakan penyakit zoonotik, serta 75%
penyakit menular yang baru muncul (emerging
disease) pada manusia merupakan penyakit
zoonotik.
Guru Besar Fakultas Peternakan dan program
studi Kedokteran Hewan Universitas Padjadjaran
Prof. drh. Hj. Roostita L. Balia, M.App.Sc., PhD,
mengatakan, persentase penyakit zoonotik yang
tergolong menular baru mengalami peningkatan
signifikan akibat berubahnya pola adopsi hewan dan
konsumsi daging oleh manusia.
Ia menjelaskan, pola adopsi hewan oleh manusia
saat ini kepada hewan ternak atau hewan yang bisa
dipelihara, tetapi sudah merambah kepada hewan
liar/hutan. Perburuan dan penjualan hewan liar
di pasaran semakin bebas. Tidak jarang beberapa
hewan hutan saat ini menjadi incaran untuk
dipelihara.
Perubahan pola perilaku hewan dari liar menjadi
peliharaan membawa pengaruh kuat dalam
menyebarkan virus penyakit baru ke manusia.
Prof. Roostita mengatakan, beberapa penyakit
zoonotik saat ini berasal dari hewan liar dengan
pola penyebaran yang beragam, yaitu bisa sebagai
penular penyakit, atau bisa juga bertindak sebagai
perantara yang membawa penyakit.
Selain diadopsi, beberapa hewan hutan saat
ini marak dikonsumsi. Penyebaran daging hutan
(bushmeat) di beberapa wilayah tergolong bebas
tanpa aturan. Guru besar yang lahir di Mojokerto,
28 September 1950 ini mengungkapkan, hingga
kini belum ada aturan jelas terkait pengawasan
perburuan satwa yang bukan terkategori langka dan
tidak dilindungi.
“Kalau sekarang bushmeat itu dijual secara
terbuka, kalau (daging itu) ada virus, bagaimana?
Maka jangan heran jika ditemukan penyakit SARS,
Ebola, MERS, atau penyakit yang berasal dari hutan
lainnya,” kata Prof. Roostita.
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Penyebaran bushmeat ini juga dipengaruhi faktor
budaya. Di beberapa wilayah, termasuk Indonesia,
bushmeat dijual karena masyarakat secara turun
temurun terbiasa mengonsumsi makanan itu.
Bahkan, bushmeat sengaja dijual bebas karena
dianggap berkhasiat bagi vitalitas tubuh.
Jika dikaitkan dengan hal ini, Prof. Roostita
menyarankan untuk mengatur penjualan bushmeat.
Sebaiknya, daging dijual dengan pengawasan ketat,
seperti dijual terpisah dengan daging ternak atau
produk komoditas lainnya, serta dijual dengan
memperhatikan aspek lingkungannya.
“Kalau pemerintah menganggap (penjualan
bushmeat secara bebas) itu tidak apa-apa, ya
mangga saja. Tetapi kalau ada penyakit apa-apa
nanti bingung memberantasnya darimana,” kata
Prof. Roostita.
Mengantisipasi peningkatan zoonotik, masyarakat
harus memiliki pengetahuan baik dalam menjaga
kesehatan diri. Bagi masyarakat, khususnya
pemelihara hewan liar atau yang rutin berinteraksi
dengan bushmeat, wajib memeriksakan diri secara
rutin ke dokter. Hewan peliharaannya pun harus
sering diperiksakan ke dokter hewan. Upaya ini
setidaknya dapat meminimalisasi penyebaran
zoonotik pada manusia.
Pengentasan zoonotik pula memerlukan
kerja sama terintegrasi. Penyakit jenis ini tidak
hanya ditangani oleh dokter umum saja, tetapi
harus melibatkan peran dokter hewan dan ahli
lingkungan. Pola ini dikenal dengan istilah integrasi
one health.
Prof. Roostita menjelaskan, melalui integrasi ini,
penanganan penyakit zoonotik dilakukan secara
komprehensif. Penanganan penyakit manusia
dilakukan oleh dokter umum/spesialis. Sementara
dokter hewan akan melakukan penanganan intensif
pada hewan, dan ahli lingkungan pun berperan
memperbaiki keseimbangan ekosistem agar
penyebaran zoonotik dapat dicegah.
Pola ini juga mendorong perubahan peran dokter
hewan. Menurut lulusan program Doktor Animal
Science di University of New South Wales tersebut,
dokter hewan kini tidak lagi mengurusi kesehatan

dan kesejahteraan hewan, tetapi juga berperan
menjaga kesehatan manusia.
“Kita dokter hewan menjaga kesehatan manusia
melalui kesehatan hewan,” kata Prof. Roostita.

Tingkatkan Penelitian

Secara global, ilmu kedokteran hewan saat
ini berkembang pesat. Perkembangan ini juga
menjadikan kurikulum pembelajaran ilmu
kedokteran hewan berubah dinamis. Jika beberapa
dekade ke belakang dokter hewan hanya mengurusi
hewan-hewan ternak, sekarang mau tidak mau
melakukan penanganan kepada seluruh hewan.
Penyebaran zoonotik juga mendorong peningkatan
penelitian di bidang kedokteran hewan. Prof.
Roostita mengatakan, penelitian terkait kedokteran
hewan, terutama di bidang bushmeat meningkat
di beberapa jurnal internasional. Malaysia disebut
sebagai negara dengan penelitian bushmeat
terlengkap.
Dengan melengkapi penelitian laiknya negara
lain, Prof. Roostita mendorong jangan sampai
pemangku kepentingan tidak mampu mengungkap
berbagai penyakit baru akibat zoonotik. Ini dilakukan
mengingat Indonesia kaya akan keanekaragaman
hewan.
“Kita sudah harus mengantisipasi terus daripada
bertindak kuratif,” kata Prof. Roostita.
Perkembangan ini juga menuntut kurikulum
pembelajaran kedokteran hewan selalu
dinamis. Prof. Roostita mengatakan, tantangan
perkembangan ilmu kedokteran hewan saat ini
direspons baik oleh Unpad. Penyelenggaraan
prodi Kedokteran Hewan di bawah naungan
Fakultas Kedokteran merupakan upaya untuk
menanggulangi zoonotik.
Selain penguatan di akademik, pencegahan
zoonotik juga harus menjadi komitmen para
dokter hewan. Guna mewujudkan integrasi one
health, dokter hewan harus mampu membuka
pemikirannya dengan menggandeng seluruh pihak.
“Saya tidak ingin dokter hewan narrow minded
(berpikir sempit). Kalau seperti itu mana bisa
menjawab one health,” kata Prof. Roostita.*
P RO F I L
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UNPAD RAIH SATU PERUNGGU DI PIMNAS 30

D

elegasi mahasiswa Universitas Padjadjaran
berhasil meraih satu medali perunggu di
ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional
(Pimnas) ke-30 di Universitas Muslim Indonesia
(UMI), Sulawesi Selatan, 23-28 Agustus lalu. Delegasi
Unpad berhasil meraih satu medali perunggu pada
kelas presentasi PKM Kewirausahaan 2.
Adapun tim yang berhasil meraih perunggu
adalah tim PKM K “Pejantan Bageur (Peuyeum
Ketan Instan Bawa Seger)” dengan personel tim
Putri Raraswati (ketua), Nurmalia S, Siti Rositah,
Ummi Habibah, Feni M, serta dosen pembimbing
Driyanti Rahayu, S.Si., M.T.
Mengutip berbagai sumber, malam pengumuman,
penganugerahan medali, dan penutupan Pimnas
ke-30 digelar Auditorium Al Jibra kampus UMI,
Sabtu (26/08) malam. Di kelas PKM K2, medali
perak diraih tim Institut Pertanian Bogor,

Tim PKM Kewirusahaan Unpad
“Pejantan Bageur (Peuyeum Ketan
Instan Bawa Seger) berhasil meraih
medali perunggu di ajang Pekan Ilmiah
Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-30 di
Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi
Selatan, 23 -28 Agustus lalu.*

sedangkan medali emas diraih tim Universitas
Negeri Malang.
Pada tahun ini, Pimnas diikuti 420 tim PKM
dari 89 perguruan tinggi se-Indonesia. Unpad
sendiri meloloskan empat kelompok PKM, yaitu
PKM Penelitian Sosial Humaniora dengan judul
“Relevansi Masakan Rendang dengan Filosofi
Merantau Orang Minangkabau: Sebuah Kajian
Sejarah Kuliner dalam Kaitannya dengan Ekologi
dan Budaya”, dan PKM K “Pejantan Bageur”.
Kelompok selanjutnya, PKM Pengabdian kepada
Masyarakat dengan judul “BOM-BOM Car (Belajar
Olah Motorik Melalui Carving) sebagai sarana
mengembangkan motorik halus pada siswa SLB BC
Fadhilah Sumedang”, dan PKM Penelitian Eksakta
dengan judul “Penanggulangan Silica Scaling dengan
Penginjeksian Asam Kuat pada Brine di Pembangkit
Listrik Tenaga Geothermal”.*

KAFILAH UNIVERSITAS PADJADJARAN RAIH
PRESTASI DI AJANG MTQ MAHASISWA NASIONAL

T

im kafilah Universitas Padjadjaran berhasil
meraih sejumlah prestasi di ajang Musabaqah
Tilawatil Quran (MTQ) Mahasiswa Nasional XV
2017 di Universitas Negeri Malang dan Universitas
Brawijaya, Malang, 26 Juli sampai 4 Agustus lalu.
Tim kafilah Unpad berhasil meraih prestasi
pada kategori lomba Debat Kandungan Alquran
dalam Bahasa Inggris, Lomba Karya Tulis Ilmiah
Alquran, serta kategori Hifdzil 5 Juz Alquran. Pada
kategori Lomba Debat Kandungan Alquran dalam
Bahasa Inggris, tim kafilah terdiri dari Tanty Riyani
(Fakultas Ilmu Budaya) dan Aldo Prayoga (Fakultas
Teknik Geologi) berhasil meraih juara II.
Sementara pada kategori Lomba Karya Tulis
Ilmiah Alquran, tim yang terdiri dari Rhegy
Pratidina (Fakultas Peternakan) dan Moch. Adam
Alfath (FMIPA) berhasil meraih juara III. Adapun
pada kategori lomba Hifdzhil 5 Juz Alquran Putri,
Hafizhoh Nur Azimah (Fakultas Teknologi Industri
Pertanian) berhasil meraih Juara Harapan I.

Tiga prestasi yang diraih tim kafilah ini
menjadikan Unpad masuk sebagai 10 besar
Perguruan Tinggi juara di kompetisi MTQ
Mahasiswa Nasional. Secara keseluruhan, jumlah
peserta yang ikut dalam kompetisi nasional ini
berjumlah 251 perguruan tinggi dengan total
mencapai 3.000 orang.
Kompetisi MTQ Mahasiswa Nasional merupakan
ajang tahunan yang digelar Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ada 13 kategori
lomba dalam kompetisi tersebut, yaitu Tilawatil
Quran, Tartilil Quran, Qira’at Sab’ah riwayat Warsy
dan Qalun, Hifzhil Quran ( 5 Juz, 10 Juz, 20 Juz),
Khaththil Quran golongan Dekorasi, Fahmil Quran,
Syarhil Quran, Lomba Karya Tulis Ilmiah, Debat
Kandungan Alquran dalam Bahasa Arab dan Inggis,
serta desain aplikasi komputer Alquran. Unpad
sendiri mengikuti 12 dari 13 kategori lomba.*

Tim Kafilah Universitas Padjadjaran di
ajang Musabaqah Tilawatil Alquran (MTQ)
Mahasiswa Nasional XV 2017 di Universitas
Negeri Malang dan Universitas Brawijaya,
26 Juli-4 Agutus lalu.*

Mahasiswa Fakultas Hukum Unpad meraih Juara I
Lomba Konstitutional Drafting yang diselenggarakan
oleh MPR RI, Rabu (30/8) di Jakarta.
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TEKNOLOGI IPAT-BO PROF. TUALAR SIMARMATA
JADI PRODUK INOVASI UNGGULAN INDONESIA DI AJANG HAKTEKNAS

D

i ajang acara puncak Hari
Kebangkitan Teknologi
Nasional (Hakteknas) ke-22
di Makassar, penelitian Guru
Besar Fakultas Pertanian Unpad
Prof. Dr. Tualar Simarmata, Ir.,
M.S., dipamerkan sebagai salah
satu inovasi unggulan nasional.
Inovasi yang dilakukan
Prof. Tualar terkait teknologi
inovasi intensifikasi padi aerob
terkendali berbasis organik
(IPAT-BO). Teknologi yang telah
dikembangkan Prof. Tualar
selama lebih dari 10 tahun ini
dirancang sebagai teknologi
hemat air, hemat pupuk
anorganik, serta hemat benih.
Teknologi ini menitikberatkan
pada manajemen kekuatan
biologis tanah, tata air,
manajemen tanaman dan
pemupukan berbasis organik
secara terpadu.
“Dalam rangka menghasilkan
beras unggul, maka teknologinya
juga harus unggul,” ujar Prof.
Tualar saat ditemui pameran
Hakteknas 2017, Kamis (10/08).

Dosen Fakultas Pertanian Unpad Prof. Dr.
Tualar Simarmata, Ir., M.S., memamerkan
produk inovasinya bersama Wakil Rektor
Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat,
Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad
Dr. Keri Lestari, S.Si., M.Si., Apt., pada pameran
Harteknas 2017, Kamis (10/8) di Makassar,
Sulawesi Selatan. (Foto: Arief Maulana)

Dengan dasar organik, teknologi IPAT-BO
menggunakan berbagai produk pupuk hayati
sebagai sumber nutrisi mikroba tanah yang mampu
meningkatkan kualitas lahan dalam waktu singkat.
Proses ini tentu berbeda jika menggunakan pupuk
anorganik yang memicu percepatan degradasi
tanah.
Lebih lanjut Prof. Tualar menjelaskan, dalam
mengejar capaian produk beras unggulan, segala
aspek terkait proses juga harus unggul. Setidaknya,
selain teknologi yang unggul, kualitas bibit,
pendampingan, kemitraan, tingkat kesejahteraan
petani, serta proses pengolahan yang juga harus
unggul.
Adapun pola pendampingan yang dilakukan Prof.
Tualar mengimplementasikan pola kerja sama
Pentahelix yang digulirkan Unpad. Pola kerja sama
ini mencakup seluruh pemangku kepentingan,
mulai dari akademisi, pemerintah, pelaku usaha,
komunitas, hingga media. Ia menilai, dengan pola
kerja sama Pentahelix, masalah yang kerap muncul
dapat dengan mudah diselesaikan.
Teknologi IPAT-BO saat ini telah banyak diterapkan
di beberapa wilayah di Indonesia. Di Sulawesi
Selatan sendiri, teknologi IPAT-BO diterapkan di 23
Kabupaten. Teknologi ini diterapkan pada benih
padi unggul yang dikembangkan Kemenristekdikti.*

GURU BESAR FH UNPAD, PROF. BAGIR MANAN TERIMA
BINTANG MAHAPUTERA ADIPRADANA DARI PRESIDEN RI

G

uru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas
Hukum Unpad, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,
MCL., menerima penghargaan Bintang
Mahaputera Adipradana dari Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo dalam rangka HUT
Kemerdekaan ke-72 RI. Penghargaan tersebut
disampaikan pada Selasa (15/8) di Istana Merdeka
Jakarta. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden RI
untuk menghargai mereka yang secara luar biasa
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Prof. Bagir Manan tercatat sebagai Ketua
Mahkamah Agung RI Periode Tahun 2001 – 2008.
Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pers
Tahun 2010-2016, dan menjadi Hakim Agung di
Tahun 2000-2008 serta Anggota Komisi Ombudsman
Nasional di Tahun 2000.
Pada kesempatan tersebut, selain Prof. Bagir
Manan, Presiden juga memberikan penghargaan
yang sama kepada Anggota Dewan Pertimbangan
Presiden periode 2014-2017 alm. Hasyim Muzadi.
Presiden juga memberikan penghargaan Bintang
Mahaputera Utama diberikan kepada Ketua MA
bidang Yudisial 2004-2008 Marianna Sutadi. Bintang
Jasa Utama diberikan ke Wakil Gubernur Kalimantan
Barat periode 2008-2013 dan 2013-2018 Christiandy
Sanjaya. Bintang Penegak Demokrasi diberikan
kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI
periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay. Terakhir,
Bintang Budaya Parama Dharma diberikan ke
almarhum Soerjatmoko (filsuf, pendidik) almarhum
Dullah (pelukis) dan Toety Heraty Noerhadi

Roosseno (penulis).
Berkenaan dengan
penghargaan Bintang
Mahaputera Adipradana
yang diterima Prof. Bagir
Manan tersebut, Rektor
Unpad, Prof. Tri Hanggono
Achmad beserta civitas
academica dan tenaga
kependidikan di lingkungan
Universitas Padjadjaran
mengucapkan selamat.
Semoga penghargaan
ini menjadi inspirasi dan
teladan bagi seluruh civitas
academica Unpad dalam
rangka pengabdian kepada
bangsa dan masyarakat.*

Prof. Dr. Bagir Manan,
S.H., MCL., menerima
penghargaan Bintang
Mahaputera Adipradana
dari Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo
di Istana Merdeka
Jakarta, Selasa (15/8).
(Foto: Sekretariat
Presiden)
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NR. ANITA TRIKUSUMAWATI, S.E.,
MM., MASUK LIMA BESAR ARSIPARIS
TELADAN NASIONAL 2017

A

rsiparis Unpad NR. Anita Trikusumawati,
S.E., MM., meraih Juara Harapan 1
Arsiparis Teladan Nasional dalam ajang
pemilihan Arsiparis Teladan Nasional 2017 yang
diselenggarakan Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI), 17 Agustus lalu. Anita berhasil masuk lima
besar arsiparis terbaik yang lolos seleksi pemilihan.
“Pemilihan arsiparis teladan nasional ini sebagai
salah satu upaya untuk mendorong arsiparis agar
mampu menggerakkan perubahan pengelolaan
arsip sebagaimana menurut kaidah keilmuan arsip
dunia, dan khususnya sesuai Undang-undang,” ujar
Anita kepada Humas Unpad, Senin (28/08).
Anita terpilih mewakili Unpad dan mengikuti
seleksi yang dilaksanakan ANRI. Dalam seleksi
awal yang diikuti para arsiparis dan arsiparis
nonPNS dari seluruh lingkungan kementerian,

lembaga pemerintah
nonkementerian, BUMN,
BUMD, Pemda, Pemkot/
Pemkab, hingga perguruan
tinggi, terpilih 31 kandidat
arsiparis untuk selanjutnya
mengikuti masa karantina
di Jakarta.
Dalam masa karantina,
Anita dan 30 arsiparis
lainnya mengikuti sederet proses penilaian dari para
juri. Seleksi tahap ini meliputi atas perilaku, aspek
pergaulan, hingga kedisiplinan setiap kandidat.
Dari hasil ini, juri memilih 10 besar arsiparis untuk
selanjutnya memilih 5 besar arsiparis nasional.
Pada kesempatan itu, Anita menjelaskan
beberapa capaian yang telah dilakukan Unpad
terkait pengelolaan arsip. “Kita jelaskan bagaimana
para arsiparis Unpad mampu mendorong dan
menggerakkan orang-orang yang asalnya tidak
terlalu peduli arsip, tetapi mereka mau mengerjakan
dan mengarsipkan sesuai dengan kaidah arsip,” kata
Anita.
Capaian lainnya adalah Unpad mulai
mengembangkan record center di beberapa unit
kerja, hingga mengembangkan aplikasi digital
yang bukan hanya menekankan digitalisasi

dokumen, tetapi menjadi sebuah sistem e-arsip
yang komprehensif. Berbagai regulasi pendukung
pengelolaan arsip di Unpad juga telah dibuat oleh
para pimpinan universitas.
Di akhir penilaian, Anita pun berhasil masuk
menjadi lima besar Arsiparis Teladan tingkat
nasional dan mendapat penghargaan secara
langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Asman Abnur
di Hotel Mercure Convention Centre, Jakarta,
Kamis(17/08) malam.
Penghargaan ini bagi Anita merupakan tindak
lanjut dari apa yang telah diraih Unpad sebelumnya,
yaitu meraih juara pertama nasional kategori
Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri pada
ANRI Award 2016.
Anita menambahkan, meski sudah mendapat
berbagai penghargaan, Unpad harus tetap
melanjutkan apa yang sudah dicapai di bidang
pengelolaan arsip. Saat ini, Unpad menjadi acuan
pengelolaan kearsipan perguruan tinggi oleh
beberapa universitas.
“Intinya adalah semangat untuk mengubah.
Seluruh unsur harus bersinergi untuk menjadi agen
perubahan tata kelola arsip. Tanpa adanya sinergi,
kita akan gejed (sulit bergerak),” kata Anita.*

RADIO UNPAD SELENGGARAKAN BIMBINGAN TEKNIS UNTUK PENGELOLA BARU
Radio Unpad dibawah pengelolaan
Direktorat Tata Kelola dan Komunikasi
Publik/Kantor Internasional Universitas
Padjadjaran menyelenggarakan kegiatan
Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk
Pengelola Baru Radio Unpad 2017 yang
dilaksanakan di Laboratorium Radio
Gedung Pascasarjana Fakultas Ilmu
Komunikasi, Unpad Jatinangor, Senin
hingga Selasa (14-15/8) ini. Kegiatan Bimtek
ini diselenggarakan untuk mengenalkan
dunia broadcasting kepada pengelola baru
serta meningkatkan kualitas Radio Unpad.
Acara bimbingan teknis ini dihadiri oleh
35 orang pengelola baru Radio Unpad
meliputi mahasiswa dari berbagai fakultas
di lingkungan Unpad yang telah mengikuti
seleksi sebelumnya. Selain itu diikuti
pula olah lima orang tenaga pendidikan
perwakilan dari berbagai direktorat di
lingkungan Unpad. Pada kesempatan
tersebut, acara dibuka oleh Direktur Tata
Kelola dan Komunikasi Publik/Kepala
Kantor Internasional, Ade Kadarisman,
S.Sos., M.T, M.Sc.
“Kegiatan tahun ini berbeda dari tahun
sebelumnya karena tahun ini diikuti pula

oleh tenaga kependidikan Universitas
Padjadjaran menjadi peserta bimtek, bukan
hanya mahasiswa saja,”ujar Ade.
Bimbingan teknis Radio Unpad 2017 ini
disampaikan oleh dosen dan praktisi yang
kompeten di bidangnya. Para pemateri
tersebut yaitu Achwan Noorlistyo Adi, S.
I.Kom yang memberikan materi mengenai
sound engineering; Anggung Suherman
dan Ryan Adzani dari Bottlesmoker yang
memberikan materi mengenai studio
operation, Roni Patoroni yang memberikan
materi tentang announcing dan Achmad
Abdul Basith, S.Sos., M.Ikom yang
memberika materi tentang penulisan.
Keempat materi tersebut merupakan
dasar dari dunia broadcasting yang sangat
berguna untuk pengelola Radio Unpad.
Penyelenggaraan Bimtek ini merupakan
lanjutan kegiatan open recruitment yang
diselenggarakan pada April 2017. Dalam
recruitment tersebut, Radio Unpad
mencari para mahasiswa Unpad yang
memiliki ketertarikan dan kualifikasi yang
dibutuhkan oleh Humas Unpad meliputi
reporter, penulis berita, fotografer dan
produksi TV.*
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Achwan Noorlistyo Adi, S. I. Kom sedang memberikan materi
mengenai sound engineering pada Bimtek Radio Unpad 2017 di Lab
Radio Fikom Unpad, Jatinangor Senin (14/8). (Foto: Tyas/Radio Unpad)
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GALERI
IDUL ADHA
1438H
Jumat, 1 September 2017
GOR Jati, kampus Unpad Jatinangor

Penyerahan bantuan beras dan sapi hewan qurban oleh Rektor Unpad (kiri) dan Dekan FISIP (kanan)
Unpad kepada perwakilan desa di sekitar kampus Unpad Jatinangor, Jumat (1/9) di GOR Jati, kampus
Unpad Jatinangor.

Dekan FISIP Unpad Dr. R. Widya Setiabudi
Sumadinata, SIP., SSi., MT., MSi (Han) menjadi
Khatib Sholat Idul Adha di GOR Jati, Unpad,
Jatinangor pada hari Jumat (1/9) lalu.

GALERI

Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad memberikan
sambutan pada pembukaan The 1st International Conference
and Exhibition on Powder Technology Indonesia (IcePTi) 2017
pada Selasa (8/8) di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad,
Jatinangor

Pengunjung stand Unpad sedang menyimak pemaparan
tentang produk unggulan Unpad pada acara pameran
teknologi dan inovasi (Ritech Expo), Kamis (10/08) di Makassar
Sulawesi Selatan.

Suasana silaturahmi Dekan dan jajarannya dengan para orang
tua/wali mahasiswa baru Fakultas Hukum di kampus Unpad,
Jatinangor, Jumat (18/8).

Sejumlah pimpinan dari Fakultas Kedokteran Unpad, Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, RSUP Dr. Hasan Sadikit
Bandung, serta tujuha instansi RSUD di Jawa Barat melakukan
penandatanganan Piagam Kerja Sama terkait pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan
kesehatan jantung, di ruang Executive Lounge gedung Rektorat
Unpad Jatinangor, Senin (21/08).

Dosen Fakultas Pertanian Unpad Irfan Rahadian, S.P., M.Sc.,
M.T., yang meraih juara Anugerah Inovasi Jawa Barat 2017
bidang Lingkungan Hidup, Agustus 2017

Dosen Fakultas Kedokteran Unpad dr. Dani Ferdian, M.KM.,
yang meraih juara Anugerah Prakarsa Jawa Barat 2017 bidang
Kesehatan, Agustus 2017.

RE DA KSI G E N T RA
Direktorat Tata Kelola, Komunikasi Publik/Kantor Internasonal
Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran
Jln. Raya Bandung – Sumedang Km. 21
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www.unpad.ac.id
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