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Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono 
Achmad usai penandatanganan 
MoU dengan UNDP Country Director 
Indonesia Christophe Bahuet, di kantor 
UNDP Indonesia, Jakarta, Kamis (19/10). 
Kerja sama Unpad dan UNDP dilakukan 
dalam rangka mendukung pencapaian 
SDGs di Indonesia.*

Universitas Padjadjaran melakukan kerja 
sama dengan United Nations Development 
Programme (UNDP) terkait implementasi 

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di 
Indonesia. Berbagai rekomendasi kebijakan untuk 
pencapaian SDGs akan dihasilkan melalui kolaborasi 
ilmiah ini.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penanda-
tanganan Memorandum of Understanding (MoU) 
antara Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad 
dan UNDP Country Director Indonesia Christophe 
Bahuet, di kantor UNDP Indonesia, Jakarta, Kamis 
(19/10).

Dalam kesempatan tersebut, Rektor mengatakan, 
kerja sama ini merupakan terobosan penting dalam 
upaya mengembangkan 17 program yang tercantum 
dalam SDGs. Berbagai masalah pembangunan saat 
ini membutuhkan kerja sama yang lebih intensif.

Kerja sama ini, lanjut Rektor, harus diwujudkan 
melalui pendekatan dengan berbagai pemangku 
kepentingan, diantaranya pemerintah, dunia usaha, 
akademisi, masyarakat, dan media. Pola kerja 
sama ini diistilahkan Unpad sebagai kerja sama 
Pentahelix.

Rektor menilai, UNDP memiliki peran strategis 
sebagai mitra pemerintah Indonesia dalam 
mempromosikan SDGs. “Dengan kapasitas, 
pengalaman, dan sumber daya UNDP, kami percaya 
bahwa kolaborasi ini akan bermanfaat untuk kedua 
belah pihak, misalnya dalam transfer ilmu dan 
pengetahuan,” kata Rektor.

Senada dengan Rektor, Christophe Bauhet 
mengatakan bahwa pihak UNDP sangat 
mengapresisi kerjasama dengan Unpad. Ia 
berharap, UNDP dan Unpad dalam melakukan 
aktivitas riset yang bermanfaat bagi pengembangan 
kebijakan terkait SDGs. Selain itu, kedua belah 
pihak diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam 
memberikan pemahaman SDGs lebih luas kepada 
masyarakat.

Isu pembangunan berkelanjutan telah menjadi 
fokus dalam aktivitas tridarma Unpad. Salah satu 
implementasinya adalah dimasukannya SDGS 
dalam kurikulum pembelajaran. Ini dilakukan agar 
mahasiswa bisa mengetahui berbagai persoalan 
terkait SDGs sejak dini. Mahasiswa juga didorong 
aktif terlibat dalam berbagai skema implementasi 
SDGs yang dilakukan Unpad.

Sebagai komitmen terhadap pencapaian SDGs 
di Indonesia, Unpad melalui pusat unggulan SDGs 
Center telah menerbitkan buku “Menyongsong SDGs 
Kesiapan Provinsi-provinsi di Indonesia¨. Buku ini 
membahas pencapaian SDGs melalui pendekatan 
riset komprehensif.

“Kami berkeyakinan upaya ini harus dilakukan 
dengan fokus dan terintergrasi, untuk itu kami 
lakukan dengan pendekatan academik secara 
transdisiplin (dengan melibatkan) berbagai fakultas 
yang ada di Unpad,” kata Rektor.

Secara singkat, buku ini merupakan kontribusi 
Unpad di usianya ke 60 tahun dalam pencapaian 
berbagai program SDGs di Indonesia pada 2030 

mendatang. Berbagai rekomendasi hasil pemikiran 
civitas academica diharapkan menjadi dasar 
pembuatan kebijakan untuk perencanaan dan 
percepatan pencapaian target SDGs.

Sementara itu, Direktur Eksekutif SDGS Center 
Unpad Prof. Arief Anshori Yusuf, PhD mengatakan 
berbagai aspek dalam SDGs ini sangat kompleks. 
Dalam riset baseline yang telah dilakukan, 
pengembangan SDGs memerlukan pendekatan yang 
komprehensif. Selain itu, setiap lembaga terkait 
harus bisa melihat program prioritas yang harus 
didahulukan.

Acara penandatanganan MoU ini dihadiri Techincal 
Advisor SDGs UNDP Juliaty Ansye Spacua, perwakilan 
mitra-mitra SDGS, Bappenas, Wakil Rektor Bidang 
Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama 
dan Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, 
M.Si., Apt., Direktur Kerja Sama dan Korporasi 
Akademik Unpad Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., 
Sp.A(K), M.Kes., Kepala Kantor Komunikasi Publik 
Unpad Ade Kadarisman, M.Si., M.T., serta Deputi 
Director SDGs Center Unpad Dr. Zuzy Anna, M.Si.

Acara juga diisi dengan diskusi panel bertajuk 
“Strategic Partnership Towards Accelerated 
SDGs Attainment: the Role of Academia” dengan 
narasumber Christophe Bahuet, Prof. Arief Anshory 
Yusuf, Co-chair filantropi Indonesia  Ir. Erna Witoelar, 
M.Si, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber 
Daya Laut Bappenas Ir. Wahyuningsih Darajati, 
M.Sc., dan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir. 
Taufik Hidayat, MM,.MEP.*

DUKUNG PENCAPAIAN SDGS DI INDONESIA, 
UNPAD JALIN KERJA SAMA DENGAN UNDP
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UNPAD GELAR SOSIALISASI PAJAK
BAGI AKTIVITAS PENELITAN
Universitas Padjadjaran menggelar sosialisasi 

terkait pajak riset yang ditujukan bagi para 
dosen. Sosialisasi tersebut digelar di Bale 

Sawala Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, 
Jumat (27/10).

Wakil Rektor bidang Akademik dan Perpustakaan 
Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., mengatakan, sosialisasi 
ini digelar atas dasar banyaknya pertanyaan dari 
para dosen tentang mekanisme pajak bagi hibah 
penelitian maupun kerja sama. Namun demikian, 
regulasi terkait mekanisme pajak penelitian masih 
belum jelas.

“Ini memang menjadi persoalan tersendiri. Yang 
jelas kita harus memenuhi aturan,” ujar Dr. Arry saat 
membuka kegiatan.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Logistik 
Unpad Edi Jaenudin, S.E., Ak., M.Si., mengatakan, 
sebagai PTN Badan Hukum, pengelolaan keuangan 
Unpad berbeda dengan perguruan tinggi berstatus 
Satuan Kerja (satker) dan Badan Layanan Umum 
(BLU). Karena memiliki kewenangan pengelolaan 
secara paripurna tapi tetap sebagai badan milik 
pemerintah, maka PTN Badan Hukum memiliki 
karakteristik tersendiri.

Secara regulasi, ada tiga pajak yang akan 
dibebankan dalam aktivitas riset, yaitu Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 
Penghasilan (PPh), dan Pajak Bea 
Materai. Karena berstatus PTN Badan 
Hukum, Unpad termasuk kategori 
Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh 
karena itu, PKP berhak memungut 
PPN.

Berdasarkan UU Nomor 42 tahun 
2009, PPN dikenakan ketika terjadi 
penyerahan barang/jasa kena pajak. 
Dalam aktivitas penelitian, yang 
dikenai PPN terdiri dari segala bentuk 
pembelian/pembayaran barang/jasa 
habis pakai, pembelian/pembuatan 
perangkat lunak (software), serta 
pembelian/pembayaran peralatan.

Namun, ada aktivitas pembayaran yang tidak 
dipungut PPN. Edi menjelaskan, aktivitas tersebut 
meliputi pembayaran dengan nilai di bawah Rp1 juta 
dan tidak melakukan pembayaran secara terpecah-
pecah, pembayaran BBM, jasa angkutan udara, 
penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, 
serta pembebasan tanah.

Sementara Pajak Penghasilan dibebankan kepada 
penghasilan yang diterima dosen. Jenis PPh ini 
terdiri dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 24. Edi 

menjelaskan, penghasilan yang diterima bukan 
hanya uang tetapi juga barang, di luar perlakuan 
natura (imbalan fasilitas). Perlakuan natura ini 
meliputi fasilitas mobil dinas ataupun fasilitas 
lainnya.

“Kecuali ketika mobil dinas itu memiliki tunjangan 
perawatan mobil dinas, misalnya, maka tunjangan 
tersebut termasuk objek pajak penghasilan,” kata Edi.

Para dosen juga wajib memotong pajak penghasilan 
apabila dalam aktivitas risetnya memberikan 
penghasilan bagi orang lain, seperti mengundang 
narasumber atau merekrut asisten penelitian yang 
dihonorkan.*

Direktur Keuangan dan Logistik Unpad Edi Jaenudin, S.E., Ak., M.Si., saat 
memaparkan mekanisme pajak bagi penelitian di Bale Sawala Gedung 
Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat (27/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Pendaftaran Seleksi Masuk Universitas 
Padjadjaran (SMUP) Gelombang II tahun 
akademik 2017/2018 untuk program 

Pascasarjana, Profesi, dan Spesialis telah dibuka 
sejak 12 Oktober lalu. Pendaftaran ini akan ditutup 
pada 9 November untuk program Spesialis, 23 
November untuk program Magister, serta 27 
Desember untuk program Profesi.

Koordinator SMUP Unpad, Prof. Muchtaridi, 
PhD., Apt., mengatakan, khusus program 
Doktor, pendaftaran dibuka sepanjang tahun. 
Hal ini menindaklanjuti kebijakan Unpad bahwa 
pembelajaran program Doktor tidak lagi berbasis 
aktivitas di kelas, tetapi menitikberatkan pada 
aktivitas riset (Doctor by research).

Walaupun pendaftaran dibuka sepanjang tahun, 
awal mulai perkuliahan tetap mengikuti jadwal di 
kalender akademik Unpad, yaitu Februari untuk 

semester genap, dan September 
untuk semester ganjil. “Kalau dia 
(calon) daftarnya Februari akhir, 
berarti dia akan mulai penelitian 
di bulan September,” ujar Prof. 
Muchtaridi saat diwawancarai Humas 
Unpad, Senin (16/10).

Lebih lanjut Prof. Muchtaridi mengatakan, 
untuk mendaftar SMUP, calon terlebih dahulu 
mengakses laman smup.unpad.ac.id untuk 
mengetahui informasi program studi yang dibuka 
serta persyaratan yang dibutuhkan saat mendaftar. 
Setelah itu, calon mengakses laman pendaftaran.
unpad.ac.id untuk melakukan pendaftaran.

Pada laman pendaftaran, jika calon sudah pernah 
melakukan registrasi ke Unpad sebelumnya, maka 
tinggal masuk dengan akun nama pengguna dan 
kata kunci yang sudah dibuat. Namun, jika belum 
pernah membuat, calon tinggal mengeklik perintah 
pembuatan account dengan memasukan informasi 
data diri yang dibutuhkan.

Saat mendaftar, calon diimbau untuk cermat dan 
melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. 
“Satu saja dokumen tidak memenuhi syarat, maka 
pendaftaran tidak bisa diproses,” ujarnya.

Untuk persyaratan sertifikat Tes Kemampuan 
Belajar Advanced (TKBA) dan Tes Kemampuan Bahasa 
Inggris (TKBI), hal ini tidak wajib disertakan bagi calon 
program Doktor. Prof. Muchtaridi menjelaskan, 
dokumen TKBA dan TKBI bagi program Doktor hanya 
disertakan jika calon promotor menyarankan.

Bagi calon Magister, Spesialis, dan Profesi, sertifikat 
TKBA dan TKBI wajib disertakan. Namun, dua 
sertifikat tersebut bisa diperoleh dari instansi resmi 
di luar BPIP Psikologi dan Pusat Bahasa Unpad.

“Silakan dimana saja asal itu institusi resmi. Dan 
apabila calon ketahuan memalsukan sertifikat, maka 
akan dikeluarkan saat itu juga,” kata Prof. Muchtaridi.

Selain itu, untuk program Magister, Spesialis, dan 
Profesi, calon wajib memiliki proposal penelitian 
yang disesuaikan dengan rencana induk penelitian 
(RIP) Unpad. Khusus untuk program Doktor, calon 
wajib memilih promotor yang memiliki penelitian 
aktif. Dengan demikian, rancangan penelitian yang 
dilakukan terintegrasi dengan proyek penelitian dari 
calon promotor.

Untuk periode ini, program studi di Fakultas 
Keperawatan tidak membuka pendaftaran.*

PENDAFTARAN SMUP DIBUKA, 
CERMATI PERSYARATANNYA

U N I V E R S I TA S

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad menerima penghargaan 
Kujang Mas 2017 dari Rakyat Merdeka Online 

(RMOL) Jawa Barat untuk kategori Democracy Award. 
Penghargaan ini diberikan atas dedikasi Prof. Tri 
dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di 
Unpad.

Berdasarkan penilaian dari pihak RMOL Jabar, 
Prof. Tri dipandang sebagai rektor terbaik Indonesia. 
Menjabat sebagai Rektor sejak 2015, Prof. Tri terus 
melanjutkan komitmen Unpad dalam mendukung 
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di 
Jawa Barat maupun di tingkat nasional.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai 
program yang digulirkan Unpad, salah satunya 
ialah Aliansi Strategis Unpad (ASUP) Jabar. Program 
ini merupakan realisasi lanjutan dari program 
afirmasi “Unpad Nyaah ka Jabar”. Dengan fokus 
meningkatkan kapasitas wilayah di Jawa Barat 
melalui implementasi keilmuan, Unpad kemudian 
melaksanakan serangkaian kerja sama dengan 27 
Kota/Kabupaten di Jawa Barat. 

Melalui program ini pula, Unpad mendorong 
para guru besar aktif melakukan pengabdian 
ke masyarakat secara langsung. Program yang 
dikenal dengan nama Profesor Masuk Desa ini, 
para guru besar didorong mengimplementasikan 
berbagai hasil penelitiannya untuk diaplikasikan di 
masyarakat secara langsung.

Di tingkat nasional, sejak 2016 Unpad telah 
membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswa baru 

program Sarjana Pendidikan Dokter dan program 
Pendidikan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran 
dengan ketentuan bersedia ditempatkan di daerah 
ketika sudah lulus. Program ini dinilai membuka 
lebar kesempatan putra/putri bangsa untuk 
mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan 
di perguruan tinggi.

Usai menerima penghargaan, Rektor mengatakan 
bahwa penghargaan ini bukan semata bersifat 
pribadi, melainkan untuk Unpad sepenuhnya. Ia 
yakin, apa yang telah diberikan Unpad kepada 
masyarakat didasarkan oleh dukungan dari berbagai 
pihak.

“Mudah-mudahan ini menjadi pendorong dan 
motivasi bagi Unpad untuk dapat memberikan lebih 
baik kepada Jawa Barat,” kata Rektor.

Penghargaan Kujang Mas 2017 merupakan 
inisiasi yang dilakukan RMOL Jabar dalam 
memberikan penghargaan bagi kepala daerah 
dan tokoh masyarakat yang memiliki dedikasi 
kuat dalam memajukan Jawa Barat. Ada tiga 
kategori penghargaan yang diberikan, yaitu 
Golden Personality, Democracy Award, dan Lifetime 
Achievement.*

REKTOR UNPAD TERIMA PENGHARGAAN DARI RMOL JABAR
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Pemerintah Indonesia selalu aktif berkontribusi 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 
di satu atau antar negara. Peran diplomasi yang 

dilakukan Indonesia selalu mengedepankan upaya-
upaya negosiatif.

Duta besar RI untuk Austria dan Slovenia Dr. 
Darmansjah Djumala mengatakan, proses diplomasi 
yang dilakukan Indonesia selalu mengacu pada 
etika yang telah ditetapkan. Ada tiga komponen 
utama yang harus dilakukan diplomat dalam 
melakukan diplomasi, yaitu dialog, kompromi, dan 
nonkekerasan.

“Ini yang sering dilupakan seorang diplomat, kalau 
mau menyampaikan pendapat maunya ribut, ujung-

ujungnya berantem,” ujar Darmansjah saat 
memberikan kuliah umum bertajuk “Membumikan 
Diplomasi Multilateral” di Bale Sawala Gedung 
Rektorat Unpad, Jatinangor, Selasa (17/10).

Tiga etika ini menjadikan Indonesia selalu diterima 
negara yang sedang memiliki masalah. Berkaca 
pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM di 
Rohingya, Myanmar, Indonesia menjadi satu-
satunya negara yang diterima baik oleh Myanmar. 
Di saat negara lain banyak mengecam tindakan 
Myanmar, Indonesia mengedepankan pendekatan 
kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Darmasjah menceritakan, delegasi Indonesia 
yang diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 

merupakan satu-satunya pejabat tinggi negara yang 
diterima secara resmi oleh pemimpin Myanmar, 
Aung San Suu Kyi. Pasca pertemuan ini, Indonesia 
didaulat menjadi satu-satunya negara yang dimintai 
nasihat oleh Myanmar pascapenanganan konflik 
Rohingya.

Penerimaan ini, lanjut Dosen program Doktor 
Hubungan Internasional FISIP Unpad tersebut, jauh 
bertolak belakang dengan sikap Myanmar terhadap 
negara pengecam, diantaranya Malaysia dan Turki. 
Di saat dua negara itu mengecam keras tindak 
Myanmar dengan dalih kekerasan terhadap agama 
dan HAM, pendekatan kemanusiaan Indonesia 
justru jauh lebih efektif.

Untuk itu, Darmansjah menepis persepsi bahwa 
pemerintah Indonesia abai terhadap kekerasan di 
Myanmar. “Kalau kita tidak peduli, tentu kita tidak 
akan diterima dengan baik oleh Myanmar,” kilahnya.

Pada kuliah umum itu, Darmansjah juga 
menjelaskan mengenai proses diplomasi 
multilateral. Banyak kalangan menilai, diplomasi 
yang melibatkan banyak negara kerap tidak 
menghasilkan manfaat signifikan. Diplomasi ini 
hanya sekadar menghasilkan deklarasi di atas 
kertas.

Namun, Darmansjah kembali menepis pendapat 
tersebut. Diplomasi multilateral dapat memberikan 
manfaat langsung ke masyarakat. Syaratnya, 
diplomasi ini harus dapat menetapkan program 
prioritas yang bisa dibumikan.

Salah satu wujud membumikan diplomasi 
multilateral sudah dilakukan Darmansjah sebagai 
Ketua Dewan Gubernur International Atomic 
Energy Agency (IAEA) atau Badan Tenaga Atom 
Internasional. Dalam forum tersebut, diplomasi 
multilateral berhasil menggulirkan program kerja 
implementasi nuklir bagi kepentingan masyarakat di 
beberapa negara.*

DUTA BESAR DARMANSJAH DJUMALA: 
INDONESIA PUNYA ETIKA DIPLOMASI

Duta Besar RI untuk 
Austria dan Slovenia Dr. 
Darmansjah Djumala 
saat memberikan 
kuliah umum bertajuk 
“Membumikan 
Diplomasi Multilateral” 
di Bale Sawala Gedung 
Rektorat Unpad, 
Jatinangor, Selasa 
(17/10). Kuliah umum ini 
digelar oleh FISIP Unpad. 
(Foto: Tedi Yusup)*

Wakil Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran 
Dr. Arry Bainus, M.A., meresmikan Bank 

Mini LEAD yang berlokasi di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (FEB) Unpad Jatinangor, Rabu (25/10). Bank 
Mini merupakan salah satu wujud kerja sama Unpad 
dengan Bank Syariah Mandiri untuk memfasilitasi 
para mahasiswa mengenal lebih dekat dunia 
perbankan, khususnya perbankan syariah.

“Inilah yang akan mendekatkan para mahasiswa, 
para peserta didik, dengan dunia nyata. Dengan 
cara-cara seperti ini, setidak-tidaknya, ketika 
menghadapi dunia kerja sudah terbiasa,” kata Dr. 
Arry dalam sambutannya.

Menurut Dr. Arry, mahasiswa generasi saat ini 
sudah tidak cukup hanya belajar dari buku. Mereka 
sendiri sudah melek informasi dari gawai. Lebih dari 
itu, mahasiswa membutuhkan simulasi langsung 
yang dekat dengan dunia nyata yang akan mereka 
hadapi nanti.

Lebih lanjut ia mengatakan, Bank Mini juga 
merupakan wujud pembelajaran transformatif, 
dimana proses pendidikan dilakukan dengan 
melibatkan berbagai pihak. Saat ini proses 
pendidikan tidak lagi eksklusif milik perguruan 
tinggi.

“Mudah-mudahan dengan adanya Mini Bank kita 
akan selalu menjadi institusi yang lebih jauh ke 
depan, lebih visioner,” harap Dr. Arry.

Sementara itu, Regional Head-Region IV/
Jawa 1 Bank Syariah Mandiri Jeffry Prayana 
mengungkapkan bahwa Bank Mini ini dibangun 
untuk meningkatkan pendidikan di Unpad, 
khususnya terkait perbankan syariah. Ia 
pun berpesan agar para mahasiswa dapat 
memanfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin.

“Harapannya, Mini Bank ini akan membuat 
teman-teman terutama dari mahasiswa, lebih 
siap lagi menyongsong pertumbuhan ekonomi, 
khususnya perbankan syariah di Indonesia,” harap 
Jeffry.

Padjadjaran Islamic Economic Summit
Pada kesempatan yang sama, Hima Ekonomi 

Islam FEB Unpad bekerja sama dengan Bank 
Syariah Mandiri menggelar Padjadjaran Islamic 
Economic Summit (PIES) di Bale Sawala, gedung 
Rektorat Unpad kampus Jatinangor. Kegiatan 
ini mengangkat tema “Meningkatkan Peran 
Industri Investasi Syariah di Indonesia dalam 
Pembangunan Negara”.

Dalam seminar tersebut, hadir sebagai 
pembicara Head of Group Learning Center Bank 
Syariah Mandiri Firman Jatnika, Direktur Dompet 
Dhuafa (2013-2016) & Co-Founder Koperasi 212 
Dr. Ahmad Juwaini, S.E., MM., Head of Islamic 
Capital Development Indonesia Stock Exchange 
Irwan Abdalloh, S.E.,MM., dan The Youngest 
Propertypreneur in Southeast Asia 2015 & Founder of 
Alzin Group Abdul Majid Alzindani.*

BANK SYARIAH MANDIRI BANGUN 
BANK MINI DI KAMPUS FEB UNPAD

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 
Universitas Padjadjaran Dr. Arry Bainus, M.A., (kedua dari 
kanan) bersama Regional Head-Region IV/Jawa 1 Bank Syariah 
Mandiri Jeffry Prayana (kuda dari kiri) saat meresmikan Bank 
Mini LEAD di kampus FEB Unpad, Jatinangor, Rabu (25/10). 
(Foto: Tedi Yusup)*
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Guru Besar Fakultas Pertanian Unpad Prof. Dr. 
Tualar Simarmata, Ir., M.S., mengembangkan 
inovasi teknologi pertanian untuk 

meningkatkan produksi padi terpadu melalui 
restorasi kesuburan lahan sawah. Teknologi ini 
dikenal dengan Intensifikasi Padi Aerob Terkendali 
Berbasis Organik (IPAT-BO).

Proses teknologi IPAT-BO menggunakan teknik 
tanam kembar (twin seedling). Teknik ini menurutnya 
akan menghemat bibit, menghemat penggunaan air, 
serta memanfaatkan pupuk berbasis organik dan 
hayati (biomelioran).

Berbasis organik, inovasi ini menggunakan 
kompos jerami sebagai sumber nutrisi mikroba 
tanah yang mampu meningkatkan kualitas lahan 
dalam waktu singkat. Kualitas ini tentu saja berbeda 
jika menggunakan pupuk anorganik. Meski mampu 
meningkatkan produktivitas padi, di sisi lain pupuk 
anorganik berdampak negatif terhadap tanah dan 
memicu percepatan degradasi tanah.

“Permasalahan Indonesia adalah bagaimana 
mewujudukan ketahanan pangan. Di sisi lain, tanah 
kita sudah semakin ‘capek’, produktivitas berkurang, 
air berkurang, maka kita rancang teknologi 

hemat air berbasis organik untuk meningkatkan 
produktivitas sekaligus memulihkan kesuburan 
lahan secara berkelanjutan,” papar Prof. Tualar yang 
juga pakar Bioteknologi Tanah.

Hasil dari teknologi IPATBO ialah mampu 
mengurangi penggunaan air hingga 35%, 
mengurangi pemakaian pupuk anorganik sebesar 
25%, serta menghemat bibit hingga 50%. IPATBO 
juga mampu menaikkan produktivitas lahan sampai 
dua kali lipat.

“Teknologi ini menjadi mudah dan murah 
karena memanfaatkan pontensi  yang ada atau 
lokal, sisanya baru dari luar. Sehingga teknologi 
ini mendapat respon positif dari petani karena 
memang menghemat biaya dan terbukti dapat 
meningkatkan hasil,”ujar Prof. Tualar.

Teknologi yang telah dikembangkan Prof. 
Tualar sejak 2006 ini giat disosialisasikan ke 
berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya, teknologi 
ini mendapat respons yang baik dari petani 
Indonesia serta mendapat dukungan langsung 
dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi. Berbagai media pun telah memberitakan 
teknologi IPAT-BO tentang keberhasilannya dalam 

meningkatkan produktivitas hasil panen 2-4 kali 
lipat diberbagai daerah di Indonesia.

Tidak hanya itu, melalui Teknologi IPAT-BO alumni 
program Doktor Unversitas Justus Liebig-Jerman 
ini terpilih sebagai salah satu dari 10 Inovator 
Terbaik Indonesia dalam Kompetisi Inovasi Nasional 
yang digelar Tangerang Selatan Global Innovation 
Forum (NIC-TGIF) 2016, September2016 lalu. 
Bersama 9 inovator lainnya terpilih berdasarkan 
inovasi penelitian untuk mendukung implementasi 
Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Prestasi lainnya terlihat di ajang acara puncak 
Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 
ke-22 di Makassar, Agustus lalu. Teknologi IPAT-BO 
ini dipamerkan sebagai salah satu inovasi unggulan 
nasional.

“Dalam rangka menghasilkan beras unggul, maka 
teknologinya juga harus unggul,” ujar Prof. Tualar.

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.*
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Memiliki keinginan meningkatkan potensi 
pangan lokal Bandung, tiga mahasiswa 
Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) 

Unpad, Faysa Utba, Vina Fitriani Pratiwi, dan Ziske 
Noflianri menciptakan Frozen Peuyeum (Froyeum). 
Berkat Froyeum, mereka berhasil menjadi Juara I 
Lomba Inovasi dan Teknologi Pangan yang digelar 
Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia 
(PATPI) di Universitas Lampung, Sabtu (7/10) lalu.

Froyeum merupakan modifikasi olahan 
pangan khas Bandung, yaitu peuyeum, dengan 
menerapkan teknologi tepat guna, yaitu fermentasi 
dan pembekuan. Bukan hanya enak, Froyeum 
diyakini memiliki potensi sebagai pangan 

fungsional, dimana penganan ini kaya akan nutrisi 
dan bermanfaat untuk pencernaan.

“Froyeum bentuknya seperti es krim. Terbuat 
dari singkong yang dijadikan peuyeum, dicampur 
dengan yoghurt dan madu,” jelas Vina saat ditemui 
di Ruang Humas Unpad, Gedung Rektorat Unpad 
kampus Jatinangor, Selasa (17/10).

Menurut Vina dan tim, meski kaya akan nutrisi, 
hasil olahan pangan dari singkong terbilang 
minim. Peminat peuyeum pun bisa dibilang tidak 
terlalu banyak, terutama di kalangan muda. Untuk 
itu, mereka berharap Froyeum dapat diminati 
masyarakat dan menjadi salah satu oleh-oleh yang 
dicari wisatawan di Bandung.

“Peuyeum dibuat menjadi Froyeum supaya lebih 
menarik, tahan lama, dan banyak peminat,” ungkap 
Faysa.

enelitian ini mereka buat selama satu bulan, di 
bawah bimbingan dosen FTIP Unpad Dr. Gemilang 
Lara Utama, M.I.L. “Waktu buat produk ini kita 
sudah ujikan, uji hedonik. Kita ujikan kesukaan 
terhadap produk kita ke panelis yang terlatih,” ujar 
Faysa.

Lebih lanjut Faysa mengungkapkan, setidaknya 
membutuhkan waktu 3 hari untuk membuat 
Froyeum. Dimulai dari proses fermentasi singkong 
menjadi peuyeum, kemudian dibekukan menjadi 
Frozen Peuyeum.

Faysa dan tim pun berharap inovasi mereka 
ini akan segera dipasarkan. Froyeum akan dijual 
dalam dua varian rasa, yaitu stroberi dan orisinal.

“Diharapkan Froyeum kedepannya akan lebih 
dikenal oleh masyarakat dan menjadi oleh-oleh 
khas Bandung dan memiliki potensi jual yang 
sangat besar,” harap Vina.*

ANGKAT POTENSI PEUYEUM, MAHASISWA FTIP 
UNPAD CIPTAKAN “FROZEN PEUYEUM”

Tiga mahasiswa FTP Unpad pencipta “Frozen 
Peuyeum” (Froyeum) berhasil meraih juara I dalam 
Lomba Inovasi dan Teknologi Pangan yang digelar 
Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia 
(PATPI) di Universitas Lampung, Sabtu (7/10) lalu. 
(Foto: Tedi Yusup)*

Mahasiswa Universitas Padjadjaran kembali 
torehkan prestasi di tingkat  internasional. 
Adalah Jhoice Noor Syahid (Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis) dan M. Hanif Arrazi (Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) berhasil menjadi 
penyaji terbaik di ajang Indonesia Student 
Association Scientific Conference (ISACS) 2017 yang 
digelar oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Osaka-
Nara Jepang di Ichiko Kaikan Hall, Osaka University, 
Jepang, Sabtu (21/10) lalu.

Jhoice dan Hanif tergabung dalam Tim Dana 
Desa dengan judul makalah “Integrated Financial 
Accounting and Reporting Platform on the Village 
Bureucracy Level throughout Indonesia in Order 
to Improve Internal Control, Accountablity, and 
Corruption Practice Prevention on Grand Funds: Case 
Study of Dana Desa One Billion Rupiah for Every 
Village-President Joko Widodo Cabinet Program”. 
Presentasi dilakukan pada bidang Goverment, 
Economic and Social Policy.

“Kami sangat bangga bisa memaparkan gagasan 
kami dalam konferensi internasional seperti ini, 
apalagi dihadapan ilmuwan-ilmuwan luar biasa, 
dan khususnya ini kami sampaikan untuk Indonesia 
pastinya,” ujar Hanif dalam rilis yang diterima 
Humas Unpad.

Kegiatan ini diikuti oleh 42 tim dari sejumlah 
perguruan tinggi di Jepang, Indonesia, dan 
Australia. Unpad sendiri mengirimkan 6 tim 
yang tersebar di 5 klaster. Keenam tim tersebut 
merupakan mahasiswa dari berbagai program studi 
di Unpad.

Ajang ISACS 2017 dibuka oleh perwakilan dari 
KBRI Jepang dan KJRI Osaka, serta perwakilan dari 
Osaka University. Acara kemudian dilanjutkan 
dengan seminar internasional dengan pembicara 
kunci Prof. Akhisa Matsuno dari Osaka University. 
Acara juga diisi dengan presentasi makalah di 
hadapan para akademisi dari sejumlah universitas 
ternama di Jepang.*

MAHASISWA UNPAD RAIH PRESTASI DI JEPANG

Dua delegasi mahasiswa Unpad Jhoice Noor Syahid 
dan M. Hanif Arrazi berhasil menjadi penyaji 
terbaik di ajang Indonesia Student Association 
Scientific Conference (ISACS) 2017 yang digelar oleh 
Perhimpunan Pelajar Indonesia Osaka-Nara Jepang 
di Ichiko Kaikan Hall, Osaka University, Jepang, Sabtu 
(21/10) lalu.*
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Universitas Padjadjaran menerima aplikasi 
Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dari 
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 

Penyerahan aplikasi ini secara resmi diberikan 
Sekretaris Utama ANRI Drs. Sumrahyadi, MIMS, 
kepada Direktur Sumber Daya Akademik dan 
Perpustakaan Unpad Dr. Teuku Yan Waliana Muda 
Iskandarsyah, S.T., M.T.

Acara penyerahan ini digelar di Ruang Rapat 
Rektor Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, 
Kamis (19/10). Dalam sambutannya Sumrahyadi 
mengatakan, SIKS merupakan salah satu upaya 
yang dikembangkan ANRI dalam mengelola arsip 
statis berbasis digital. Nantinya, SIKS ini akan 
digunakan di seluruh kementerian/lembaga, kantor 
pemerintahan, BUMN, perguruan tinggi, hingga 
institusi lainnya.

Pengembangan SIKS ini merupakan implementasi 
Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang 
Kearsipan. Salah satu amanat dalam UU itu 
menyatakan penyelenggaraan kearsipan meliputi 
seluruh kegiatan, diantaranya kebijakan, 
pembinaan, dan pengelolaan arsip yang didukung 
sumber daya manusia, sarana prasarana, dan 
sumber daya lainnya.

Aktivitas dalam SIKS ini meliputi akuisisi 
arsip, pengolahan, preservasi, hingga penyajian 
arsip kepada publik. Dengan demikian, selain 
mengimplementasi UU Kearsipan, SIKS ini juga 

secara otomatis mewujudkan Undang-undang 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebagai perguruan tinggi sejak 1957, Unpad 
memiliki banyak data arsip statis. Data ini meliputi 
sejarah universitas, pendirian fakultas, pendirian 
program studi, tokoh-tokoh universitas, hingga data-
data hasil penelitian. Seluruh data ini layak dikelola 
melalui SIKS.

Sumrahyadi menyebut, penyerahan ini 
didasarkan karena sudah efektifnya pengelolaan 
kearsipan di lingkungan Unpad. Bahkan, pada 
2016 lalu Unpad memperoleh predikat lembaga 
kearsipan PTN terbaik di tingkat nasional.

Melihat kelengkapan instrumen yang ada, 
Unpad dinilai layak untuk menerima sistem ini. 
Hal ini didasarkan setelah pihaknya melakukan 
survei tentang kondisi kearsipan di Unpad, 
termasuk sarana pendukung seperti koneksi 
jaringan yang ada.

“Kalau implementasinya bagus, Unpad 
bisa jadi sasaran (acuan) pengelolaan SIKS di 
perguruan tinggi,” kata Sumrahyadi.

Sebelumnya, Unpad telah mengelola arsip 
dinamis dengan menggunakan aplikasi Sistem 
Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sejak 2013. 
Nantinya, dua aplikasi ini akan terkoneksi dalam 
Sistem Informasi Kearsipan Nasional.

Dr. Yan sendiri mengapresiasi penerimaan SIKS 
ini. Ia berharap, aplikasi dapat meningkatkan 
pengelolaan sistem kearsipan di Unpad agar lebih 
optimal.

Acara penyerahan ini dihadiri Kepala Kantor 
Kearsipan Unpad Drs. Sudarma, M.M., perwakilan 
ANRI, dan fungsional arsiparis di lingkungan 
Unpad.*

UNPAD TERIMA APLIKASI SISTEM INFORMASI 
KEARSIPAN STATIS DARI ANRI

Direktur Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan Unpad 
Dr. Teuku Yan Waliana Muda Iskandarsyah, S.T., M.T., befoto 
bersama Sekretaris Utama ANRI Drs. Sumrahyadi, MIMS, usai 
penandatangan berita acara penyerahan aplikasi Sistem Informasi 
Kearsipan Statis (SIKS) dari ANRI di Ruang Rapat Rektor Gedung 
Rektorat Unpad, Jatinangor, Kamis (19/10). (Foto: Tedi Yusup)*

SDGS CENTER UNPAD DAN KAIDEC GELAR SIMPOSIUM BERSAMA

Pusat unggulan SDGs Center Universitas 
Padjadjaran bekerja sama dengan Korean 
Association of International Development 

and Cooperation (KAIDEC) menggelar “The 3rd 
International Symposium on Asian Development 
Studies” yang digelar di Unpad Training Center, Jalan 
Ir. H. Djuanda No. 4, Bandung, Kamis (26/10) dan 
Jumat (28/10).

Simposium internasional ini mengangkat tema 
kemitraan dan keterlibatan state actor dan non-
state actor dalam mengatasi ketidaksetaraan 
pembangunan. Simposium ini mengundang para 
ahli dunia untuk membahas berbagai isu strategis 
terkait pembangunan di kawasan Asia.

Direktur SDGs Center Unpad Prof. Armida S. 
Alisjahbana, mengatakan, simposium digelar untuk 
membahas berbagai isu seputar tantangan dan 
permasalaham pembangunan di kawasan Asia.

Ada tiga isu besar yang dibahas dalam simposium 
ini, yaitu tantangan pembangunan kawasan Asia, 
masalah kesetaraan, serta isu kerja sama dan 
keterlibatan antar negara aktor dan bukan aktor. 

Diharapkan, simposium ini dapat menghasilkan 
solusi yang komprehensif.

Dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor bidang 
Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja 
Sama, dan Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri 
Lestari, M.Si., Apt. Dalam sambutanya Dr. Keri 
mengatakan, Unpad berkomitmen mendukung 
pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Pada aktivitas tridarma, kurikulum pembelajaran 
pun dikembangkan kepada pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan.

“17 gol dalam SDGs telah dimasukkan ke dalam 
kurikulum pembelajaran. Mahasiswa setidaknya 
harus tahu bagaimana aspek pembangunan 
keberlanjutan dalam aktivitas masyarakat,” kata Dr. 
Keri.

Adapun pembicara dalam simposium ini yaitu 
Prof. Heeijin Lee (Presiden KAIDEC), Toru Yanagihara 
(Jepang), Bisnu Dev Panta (Nepal), Denison 
Jayasooria (Malaysia), Ian Coxhead (Amerika Serikat), 

Ronina Asis (Filipina), Sato Kan Hiroshi (Jepang), 
Sothy Kieng (Kamboja), Vu Ngoc Binh (Vietnam), 
Dong Qiang (RRC), Jiyoung Kim (Korea Selatan), 
Stephen Houwes (Australia), Min Joung Park (Korea 
Selatan), Jioyun Park (Korsel), Eun Mie Lim (Korsel), 
Marife Ballesteros (Filipina), Sunggyu Jim (Korsel), 
Bibhuti Ranjan Jha (Nepal), dan Kyungyon Moon 
(Korea Selatan). Sementara dari pihak Unpad 
menghadirkan pembicara Prof. Armida Alisjahbana, 
Dr. Keri Lestari, Prof. Arief Anshory Yusuf, PhD, Dr. 
Zuzy Anna, M.Si., dan Ade Kadarisman, M.Sc.

Dalam kesempatan tersebut, juga ditandatangani 
naskah perjanjian kerja sama (MoU) antara SDGs 
Center Unpad dan KAIDEC. Penandatanganan ini 
dilakukan Prof. Armida dengan Prof. Hee-jin Lee.

Sementara itu, Presiden KAIDEC Prof. Hee-jin Lee 
mengatakan bahwa di era tujuan pembangunan 
berkelanjutan (SDGs), ketidaksetaraan telah 
berkembang di kawaasan Asia dalam proses 
pencapaian pengembangan ekonomi. Untuk itu, 
konteks ini kemudian dipilih sebagai tema dari 
simposium tersebut.*

Suasana Simposium Internasional 
“the 3rd International Symposium 
on Asian Development Studies” 
yang digelar atas kerja sama SDGs 
Center Unpad dengan Korean 
Association of International 
Development and Cooperation 
(KAIDEC) di Unpad Training Center, 
Jalan Ir. H. Djuanda No. 4, Bandung, 
Jumat (28/10). (Foto: Sofyan)*



Meningkatnya laju 
pertumbuhan 
ekonomi 

Indonesia memiliki 
beragam tantangan 
yang harus dihadapi. 
Pemerintah harus bekerja 
sama dengan berbagai 
sektor untuk mengatasi 
tantangan ini. Salah satu 
sektor yang dibidik adalah 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN).

Deputi Bidang 
Usaha Jasa Keuangan, 
Jasa Survei, dan Jasa 
Konsultasi Kementerian 
BUMN RI Gatot Triharjo 
mengatakan, ada 
lima tantangan yang 
dihadapi Indonesia untuk melangkah lebih maju. 
Lima tantangan tersebut yaitu ketidakmerataan 
pembangunan, ketahanan energi dan pangan, 
kurangnya infrastruktur dan industri dasar, 
kurangnya akses layanan keuangan, serta sumber 
daya manusia yang belum produktif.

Saat memberikan kuliah umum dalam acara 
“BUMN Hadir di Kampus” di Bale Sawala Gedung 
Rektorat Unpad Jatinangor, Sabtu (28/10), Gatot 
mengatakan bahwa BUMN terus mendukung 
berbagai program pemerintah dalam membangun 
Indonesia.

Gatot menerangkan, Indonesia menjadi salah satu 
dari tiga negara dengan pertumbuhan terbesar di 
Dunia. Dua negara lain, China dan India memiliki 
cerita pertumbuhan tersendiri. China maju dengan 
pertumbuhan BUMN-nya yang semakin agresif, 
sedangkan India menjadi maju akibat pertumbuhan 

investasi swasta.
Memiliki aktivitas yang terus meningkat, BUMN 

juga aktif melakukan lawatan kerja sama ke 
sejumlah negara. Namun, kerja sama yang diinisiasi 
BUMN terbilang unik, karena selalu berpedoman 
pada empat prinsip utama.

Empat prinsip tersebut yaitu mau melakukan 
kerja sama venture, saling transfer pengetahuan dan 
teknologi, bersedia memberi dana, serta produk 
yang dijual tidak hanya diproduksi di Indonesia 
tetapi juga dijual di luar Indonesia.

Empat prinsip tersebut ujung-ujungnya 
menjadikan Indonesia tidak lagi sebatas pasar bagi 
perusahaan asing. Dengan jumlah usia produktif 
yang jauh lebih tinggi saat ini, Indonesia berpeluang 
menjadi pasar bagi sejumlah negara.

Mengusung tema membangun ekonomi Indonesia 
yang berkeadilan, “BUMN Hadir di Kampus” 

menghadirkan para pejabat di Kementerian BUMN 
serta Direktur Utama BUMN menerjunkan para 
untuk berdiskusi dengan sivitas akademika dan para 
pakar dari perguruan tinggi.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Rektor Unpad 
Prof. Tri Hanggono Achmad. Dalam sambutannya, 
Rektor mengatakan bahwa Unpad telah lama 
bersinergi dengan para BUMN. Ini terlihat dari 
didirikannya pusat unggulan “Unpad BUMN 
Center of Excellence” (Unpad BCE) yang bertujuan 
mengintegrasikan sisi akademik dengan kondisi di 
dunia nyata.

Selain Gatot, acara ini juga menghadirkan 
pembicara Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Unpad Prof. Dr. Armida Alisjahbana, M.A., dan 
Direktur Utama PT. Reasuransi Indonesia Utama 
Frans Sahusilawane. Dalam kesempatan tersebut 
juga diserahkan beasiswa pendidikan senilai Rp500 
juta kepada Universitas Padjadjaran.*

BUMN DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Guru Besar Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Unpad Prof. Dr. Armida 
Alisjahbana, M.A., 
saat memberikan 
kuliah umum dalam 
acara “BUMN Hadir di 
Kampus” di Bale Sawala 
Gedung Rektorat Unpad 
Jatinangor, Sabtu (28/10). 
(Foto: Tedi Yusup)*

Kata dan musik menjadi dua unsur yang 
tidak dapat dipisahkan dalam jiwa Iwan 
Abdulrachman, penggubah lagu sekaligus 

seorang pencinta alam. Dalam perjalanan 
musikalitasnya, kata-kata bisa menjadi lebih 
berbunyi bila dilagukan. Sebaliknya, lagu juga bisa 
lebih berbunyi bila mengandung kata-kata.

Demikian disampaikan Iwan saat tampil dalam 
diskusi buku Mentari Sang Kelana: Cerita dan 
Makna Lagu-lagu Iwan Abdulrachman karya Arie 
Malangyudo di Grha Sanusi Hardjadinata Universitas 
Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, 
Jumat (20/10).

Diskusi yang dibuka secara resmi oleh Rektor 
Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad ini menghadirkan 
pembahas buku Rektor Unpad periode 2007-2015 
Prof. Ganjar Kurnia serta Budayawan yang juga 
akademisi Universitas Pasundan Dr. Hawe Setiawan 
dengan moderator diskusi Chandra Gautama dari 
penerbit konten Kompas Gramedia.

Perenungan Iwan terhadap peristiwa dan hal-hal 
yang berada di alam menghasilkan karya yang 
bermakna dalam. Media musik dipilih pria kelahiran 
Sumedang, 3 September 1947 ini karena dinilai lebih 
cocok merepresentasikan makna perenungannya. 
Selain itu, Iwan pun sadar bahwa kata-kata yang 
dirangkainya tidak sebagus para sastrawan.

“Ketika saya hanya membuat kata-kata sedih, 
orang tentu tidak akan menangkap maknanya. 
Tetapi ketika dengan musik dan harmoni, orang 
akan tahu bahwa saya sedang bersedih,” ujar Iwan.

Pertama menggubah lagu di usianya yang ke-17, 
seniman yang kerap disapa Abah Iwan ini telah 
banyak menciptakan lagu. Sebanyak 50 lirik lagu 
karyanya kini telah disimpan pada buku Mentari 

Sang Kelana yang diterbitkan penerbit konten 
Gramedia. Dalam buku itu, penulis mengungkap 
makna dari lirik-lirik lagu tersebut.

Hasilkan Penafsiran
Untuk itu, buku ini tidak menjelaskan secara 

dalam sosok Iwan Abdulrachman, melainkan 
menafsirkan pemikirannya dalam lirik-lirik yang 
diciptakan. Prof. 
Ganjar mengatakan, 
penafsiran ini 
merupakan hak 
bagi setiap orang 
yang menikmati 
karya-karya Iwan 
Abdulrachman.

“Karya 
sesungguhnya 
memiliki kekuatannya. 
Biarkanlah orang-
orang berkelana 
memaknai kata-kata 
yang terkandung 
dalam syair yang 
dibuat,” kata Prof. 
Ganjar.

Diakui Prof. Ganjar, 
lirik, lagu, maupun 
penyampaian Iwan 
Abdulrachman 
memiliki nilai magis 
tersendiri. Pandangan 
ini datang tatkala Prof. Ganjar mendengar langsung 
Iwan Abdulrachman bernyanyi. Bagi yang belum 
pernah menyaksikan langsung, kata-kata yang 
ditulis Iwan diharapkan memiliki pandangan 

tersendiri sebagai pengayaan dari peristiwa proses 
penciptaan lirik.

“Dalam perjalanan kepenyairannya, kang Iwan 
senantiasa konsisten untuk mencintai alam, 
kebenaran, dan pertebal keimanan, karena yakin 
Tuhan selalu bersamanya. Dan konsistensi ini sudah 
terlihat di usia 17 tahun,” papar Prof. Ganjar.

MENTARI SANG KELANA: SECUIL PEMAKNAAN ATAS KARYA IWAN ABDULRACHMAN

Rektor Unpad Periode 2007-2015 Prof. Ganjar Kurnia 
saat menjadi pembahas dalam diskusi buku “Mentari 
Sang Kelana: Cerita dan Makna Lagu-lagu Iwan 
Abdulrachman” karya Arie Malangyudo di Grha Sanusi 
Hardjadinata Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur 
No. 35, Bandung, Jumat (20/10) siang. (Foto: Tedi Yusup)*
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Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unpad Yuyu Yuhana Risagarniwa, 
PhD, (kedua dari kiri) saat memberikan cenderamata kepada 
Qaisra Shahraz, seorang penulis asal Inggris dalam kuliah 
umum yang digelar di Pusat Studi Bahasa Jepang Kampus FIB 
Unpad, Jatinangor, Kamis (19/10).*

Direktur Human Capital Management Telkomsel Irfan A. 
Tachrir saat menjadi pembicara pada acara IndonesiaNEXT 
2017 di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat 
(20/10). (Foto: Safa Annisaa)

Sejumlah mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama 
(PSDKU) Unpad Pangandaran bersama mahasiswa Fakultas 
Perikanan dan Kelautan Unpad kampus Jatinangor, Komunitas 
Pencinta Alam Pangandaran, sejumlah siswa SMA, Genpi Jabar, 
dan masyarakat umum melakukan penanaman mangrove di 
Pantai Karang Tirta, Pangandaran, Minggu (29/10).*

Dekan FPIK Unpad Dr. Iskandar, M.Si., usai penandatanganan 
MoU dengan Executive Director MantaWatch Andrew Harvey, 
M.Sc., gedung II FPIK Unpad, Jatinangor, Rabu (11/10) lalu.*

 Universitas Padjadjaran menerima kunjungan kerja dari 
Universitas Mulawarman (Unmul), Rabu (1/11). Delegasi 
diterima secara resmi oleh Direktur Tata Kelola dan 
Komunikasi Publik Unpad Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., 
PhD di Ruang Rapat Bersama Gedung Rektorat Unpad, 
Jatinangor.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW 
Tama Satrya Langkun (tengah) saat menjelaskan hasil survei 
yang dilakukan ICW bersama lembaga survei Polling Center 
dalam acara Dialog Antikorupsi & Pendidikan Antikorupsi, di 
Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senin (16/10). (Foto: Tedi 
Yusup)*
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