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Alumnus Unpad Sapta Nirwandar 
memberikan pendapat terkait 
pengembangan Unpad ke depan dalam 
acara “Silaturahmi dan Dialog Unpad 
Menuju Masa Depan” di Aula Fakultas 
Keperawatan Unpad, Jatinangor, Sabtu 
(13/01). (Foto: Tedi Yusup)*

Alumni Universitas Padjadjaran menyatakan siap 
bersinergi dengan seluruh elemen di Universitas 
Padjadjaran dalam meningkatkan performanya 

di tahun 2018. Ini didasarkan bahwa alumni punya 
peranan penting dalam peningkatan performa Unpad 
di tingkat nasional maupun internasional.

Komitmen tersebut disampaikan sejumlah alumnus 
Unpad dalam acara “Silaturahmi dan Dialog Unpad 
untuk Masa Depan” di Aula Fakultas Keperawatan, 
Jatinangor, Sabtu (13/01). Acara ini dihadiri alumni, 
pimpinan universitas, anggota Majelis Wali Amanat, 
serta sejumlah sivitas akademika. Turut hadir 
Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 
Kemenristekdikti Prof. Intan Ahmad.

Deputi VI bidang Komunikasi dan Informasi Badan 
Intelijen Nasional Sundawan Salya menyatakan siap 
berkontribusi dalam meningkatkan performa Unpad. 
Ia menilai, alumni Unpad selayaknya memiliki militansi 
yang kuat terhadap almamater. Berbagai posisi 
penting yang dijabat oleh alumni saat ini seharusnya 
dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan berbagai 
potensi yang dimiliki Unpad.

Dalam acara tersebut, sejumlah alumnus 
juga memberikan dorongan terkait rencana 
pengembangan Unpad di 2018. Sapta Nirwandar 
yang pernah menjabat sebagai ketua Ikatan Alumni 

Unpad 2012-2016 mengatakan, kiprah alumni Unpad 
di tingkat nasional maupun internasional tidak perlu 
diragukan.

“Kita harus punya strategi komunikasi untuk 
‘menjahit’ alumni Unpad,” ujar Sapta.

Membangun pola komunikasi dan hubungan 
masyarakat yang kuat menjadi salah satu saran dari 
Sapta. Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini 
mengatakan, banyak sekali prestasi Unpad yang bagus 
namun belum banyak yang terviralkan.

Ia juga menilai, potensi Unpad pada khususnya 
belum efektif tersampaikan, baik di tingkat 
nasional maupun internasional. Padahal, di tingkat 
internasional misalnya, banyak duta besar Indonesia 
yang merupakan alumni Unpad. Untuk itu, ia 
mendorong Unpad untuk mampu memetakan potensi 
alumninya di tingkat internasional.

“Dubes alumni Unpad itu banyak sebenarnya. Kita 
bisa manfaatkan untuk kepentingan Unpad, Jawa 
Barat, maupun nasional,” ujar Sapta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Harry Z. 
Soeratin juga menyampaikan pandangannya. Alumnus 
FEB Unpad ini mengatakan, jaringan alumni Unpad 
cukup potensial, namun belum menjadi satu kesatuan 
utuh. Harus ada inisiasi untuk mengomunikasikan 

dengan alumni terkait apa yang telah dan yang harus 
dikembangkan Unpad ke depannya.

Menyinggung pola komunikasi dan hubungan 
masyarakat yang digagas Sapta, Harry membenarkan 
bahwa dua strategi ini penting dikuatkan Unpad. 
Mantan Kepala Biro Humas di Kementerian Keuangan 
ini menilai, hampir semua institusi pemerintahan 
di Indonesia belum membangun pola kehumasan 
dengan baik.

“Ini bisa diangkat pada tingkat internasional 
karena berkaitan dengan aspek kebangsaan dan 
nasionalisme,” ujar Prof. Aidul.

Terjalinnya hubungan kuat antara alumni dan 
almamater menjadi salah satu faktor peningkatan 
kualitas perguruan tinggi. Wakil Ketua Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan RI Dian Erdiana Rae 
menyebut, nama besar universitas di dunia salah 
satunya disebabkan oleh hubungan yang kuat dengan 
alumninya.

Lebih lanjut Dian mengatakan, Unpad harus 
berkontribusi dalam membina karakter mahasiswa. 
Penanaman nilai-nilai moral melalui mata kuliah 
akan mendorong alumninya memiliki karakter dan 
mampu berpegang pada prinsip. Ini diharapkan 
mampu memberantas segala praktik kotor dalam 
penyelenggaraan negara. (Bersambung ke Hal.2)

ALUMNI PUNYA PERAN KUAT DALAM 
MENGEMBANGKAN UNPAD



D I E S  N ATA L I S

2 U N I V E R S I TA S

GE N T RA
Edisi 1, Sabtu 13 Januari 2018

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad memaparkan sejumlah 
capaian yang telah diraih universitas pada 

2017. Secara garis besar, capaian beberapa fokus 
indikator tahun ini mengalami peningkatan 
signifikan.

Saat menyampaikan pemaparan di hadapan para 
pimpinan universitas dan fakultas yang digelar di 
Pantai Indah Resort Hotel, Pangandaran, Kamis 
(7/12) malam, Rektor mengatakan, dari beberapa 
indikator kinerja, pihaknya memilih beberapa 
indikator yang punya daya ungkit kuat dan memiliki 
turunan. Salah satu indikator yang disorot adalah 
kapasitas sumber daya manusia.

Hal pertama yang disampaikan Rektor terkait rasio 
dosen dan mahasiswa. Pada tahun ini, rasio dosen 
dan mahasiswa di Unpad berada pada level yang 
baik, meskipun masih terlihat adanya disparitas 
rasio antar fakultas.

“Jika tidak hati-hati, kita belum tentu punya 
performa yang baik,” ujar Rektor.

 Kapasitas tenaga dosen yang ada saat ini juga 
terus ditingkatkan kualitasnya. Saat ini, jumlah 
dosen bergelar Doktor di tiap fakultas di Unpad 
masih mengalami disparitas. Untuk itu, Unpad terus 
mendorong para dosen yang belum bergelar Doktor 
untuk segera mengambil studi lanjut.

Ada upaya yang digulirkan Unpad dalam 
memfasilitasi studi lanjut para dosen. 
Pengembangan sumber daya manusia menjadi 
modal dasar mendorong peningkatan kinerja 
lainnya. Rektor menjelaskan, mulai semester depan, 
semua dosen Unpad didorong memiliki gelar Doktor.

Dalam hal mengambil studi lanjut, dosen didorong 
menempuh pendidikannya di luar negeri. Kendati 
calon mahasiswa tidak mendapat beasiswa, 
Unpad siap memfasilitasinya. Rektor mengatakan, 
jika dosen saat ini belum memiliki kesempatan 
mengambil studi lanjut di luar negeri, maka dosen 
tersebut wajib menempuh studi di Unpad.

“Dosen yang menempuh studi lanjut di Unpad 
tetap harus memiliki luaran yang sama dengan yang 
di luar negeri, yaitu setidaknya menghasilkan tiga 
publikasi ilmiah internasional. Sehingga peningkatan 
human capital ini akan mendongkrak kinerja bidang 
akademik,” jelasnya.

Di sisi lain, promotor program S-3 juga akan 
diarahkan lebih komprehensif. Unpad akan 
menetapkan calon promotor merupakan seorang 
guru besar/dosen lektor kepala yang memiliki grant 
penelitian. Salah satu promotor program harus dari 
luar negeri.

Unpad menargetkan, pada 2019 mendatang, 
dosen di Unpad diharapkan sudah tidak ada yang 
masih bergelar S-1. Dan pada 2020 mendatang, 
dosen di Unpad diharapkan tidak ada yang tidak 
berpendidikan Doktor.

Peningkatan Publikasi Ilmiah
Di sektor publikasi ilmiah, Unpad mengalami 

peningkatan jumlah publikasi di tingkat 
internasional. Sebanyak 431 artikel ilmiah berhasil 
dipublikasi di jurnal yang terindeks Scopus per 6 
Desember 2017. Dari jumlah tersebut, 348 publikasi 
merupakan artikel murni dihasilkan dari penelitian 
dan penulisan ilmiah internal.

Rektor mengatakan, jumlah tersebut didominasi 
penelitian yang berada pada Quartile (Q) 1 hingga 
4. Quartile sendiri merupakan klasterisasi kualitas 
jurnal.  Berada pada level tersebut memberikan 
pengaruh yang kuat, terutama pada indeks sitasi 
dan kenaikan jabatan akademik.

Publikasi ilmiah ini dipandang penting 
jika dikaitkan dengan Indeks-H, atau indeks 
pengukuran produktivitas karya ilmiah dari 

seorang akademisi. Rektor mengatakan, publikasi 
yang dihasilkan dari prosiding seminar internasional 
tidak banyak berpengaruh pada Indeks-H.

Semakin tingginya standar yang ditetapkan, maka 
standar promotor program Doktor di Unpad juga 
semakin komprehensif. Selain disyaratkan memiliki 
aktivitas penelitian, calon promotor juga didorong 
memiliki Indeks-H dan memiliki pengalaman 
publikasi internasional.

Semakin ketatnya standar bertujuan agar 
mahasiswa semakin “aman” dalam menjalankan 
aktivitas akademik di Unpad. Rektor juga optimis 
standar ini akan menjadi daya tarik kuat bagi para 
pelamar S-3.

Target 2018
Dalam kesempatan tersebut, Rektor juga 

menyampaikan target dan perencanaan Unpad 
pada 2018. Salah satu aspek perencanaan di bidang 
kegiatan kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa 
(UKM) nantinya akan menginduk ke satu fakultas. 
Fakultas tersebut kemudian bertanggung jawab atas 
prestasi UKM bersangkutan.

“Sebagai contoh, UKM Futsal dipegang oleh 
Fakultas Ilmu Budaya. Artinya, seluruh kegiatan 
futsal di tingkat universitas dan fakultas harus 
dikelola oleh FIB,” kata Rektor.

Dengan integrasi ini, diharapkan tidak ada unit 
kegiatan kemahasiswaan yang jalan sendiri-sendiri. 
“Harapannya tata kelola UKM bisa dinaungi oleh 
fakultas,” kata Rektor.*

CAPAIAN 2017, JUMLAH PUBLIKASI 
INTERNASIONAL UNPAD MENINGKAT

(Sambungan Hal.1) Ketua Komisi Yudisial RI Prof. 
Dr. Aidul Fitriciada Azhari berkomentar, Unpad perlu 
memiliki ciri khas yang menjadi identitas institusi. 
Alumnus Fakultas Hukum ini mengatakan, salah 
satu warisan terbesar Unpad dan Jawa Barat adalah 
konsep Wawasan Nusantara yang dikemukakan Prof. 
Mochtar Kusumaatmadja. Konsep ini akan tetap 
relevan sebagai landasan teritorial Indonesia.

Prof. Aidul mendorong Unpad untuk terus 
mewariskan semangat pemikiran Prof. Mochtar 
Kusumaatmadja. Pengembangan pusat studi terkait 
konsep wawasan nusantara patut dikembangkan oleh 
Unpad. Ini bertujuan agar konsep ini tetap dikenal 
oleh masyarakat Indonesia maupun internasional.

Budayawan Iwan R.A. Abdulrachman menjadi 
penutup berbagai masukan dari para alumni. 
Penggubah Hymne Unpad ini mengatakan, setiap 
alumnus memiliki potensi yang bisa diberikan 
kepada Unpad. Pernyataan beberapa alumni terkait 
banyaknya alumni Unpad yang mengisi posisi penting 

meyakinkan Iwan bahwa Unpad punya kekuatan besar 
yang masih terpendam.

“Kita punya hutang pada Unpad, karena Unpad 
telah memberikan kualitas pada kita. Bagaimana kita 
memberikan kepada Unpad, itu inisiatif kita masing-
masing,” kata Iwan.

Alumni Punya Kontribusi
Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad 

mengatakan, berbagai masukan dari para alumni 
berperan dalam pengembangan Unpad ke depan. 
Peran alumni salah satunya diukur sebagai indikator 
pemeringkatan universitas versi QS university ranking. 
Pada pemeringkatan ini, reputasi alumni di dunia 
profesional menjadi penentu pemeringkatan.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor menyampaikan 
berbagai capaian Unpad sebagai PTN Badan Hukum 
di tahun 2017 di bidang akademik, riset, kelembagaan, 
penguatan pusat unggulan hingga kontribusi di 
masyarakat. Ia juga mengajak audiens untuk kembali 
mengenal Pola Ilmiah Pokok Unpad “Bina Mulia 

Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan 
Nasional”.

Rektor menilai Unpad harus memberikan kontribusi 
lebih kuat lagi bagi masyarakat. Kontribusi tersebut 
dibangun salah satunya dari peran serta alumni.

Prof. Intan Ahmad mengapresiasi acara yang 
diinisiasi oleh Ketua MWA Unpad Rudiantara ini. 
Sebagai PTN Badan Hukum, Unpad diharapkan ikut 
serta dalam menggerakkan roda ekonomi. Selain itu, 
menyandang status PTN Badan Hukum berarti perlu 
membuktikan kepada masyarakat tentang apa yang 
dihasilkan perguruan tinggi dapat bermanfaat bagi 
masyarakat.

“Dengan mengumpulkan para stakeholder, ini akan 
buat positionin Unpad lebih bagus lagi, agar Unpad 
dan universitas lainnya di Indonesia berikan kontribusi 
pada masyarakat. Kalau Unpad baik, tetangga-
tetangganya akan baik lagi. Pola Ilmiah Pokok harus 
benar-benar diangkat sehingga punya keunggulan 
komparatif,” pesan Prof. Intan.*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad saat menyampaikan 
capaian kinerja universitas tahun 2017 
dan perencanaan tahun 2018 dalam 
acara Focus Group Discussion yang 
dihadiri sejumlah pimpinan universitas 
dan fakultas di Pantai Indah Resort Hotel, 
Pangandaran, Kamis (7/12). (Foto: Arief 
Maulana)



Universitas Padjadjaran 
meningkatkan aktivitas kerja 
sama institusi dengan Universiti 

Kebangsaan Malaysia (UKM). Selain 
penyelenggaraan kegiatan dua 
tahunan Simposium Kebudayaan 
Indonesia Malaysia (SKIM) yang sudah 
digelar sejak 1985, kerja sama juga 
dilakukan dalam rangka penguatan 
aspek riset dan tridarma.

Peningkatan aktivitas kerja 
sama itu ditandai dengan 
penandatanganan Memorandum of 
Understanding (MoU) antara Unpad 
dan UKM yang dilakukan di sela 
gelaran SKIM XV di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur No. 35, Bandung, Rabu (29/11). 
Penandatanganan disematkan Wakil 
Rektor bidang Riset, Pengabdian 
kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan 
Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri 
Lestari, M.Si., Apt., dan Timbalan Naib 
Canselor UKM Prof. Dr. Mohd Ekhwan 
Toriman.

Penyelenggara kegiatan SKIM 
XV Dr. Santoso Tri Rahardjo, M.Si., 
mengatakan, ada empat aspek kerja 
sama utama yang akan dilakukan 
Unpad dengan UKM. Empat aspek tersebut 
meliputi pembelajaran, riset, pengabdian kepada 
masyarakat, dan kegiatan kemahasiswaan.

“Pertukaran (kerja sama) ini penting untuk 
meningkatkan reputasi perguruan tinggi, dan ini 
penting untuk negara-negara di Asia,” ujar Dr. 
Santoso di sela pelaksanaan hari pertama SKIM XV, 
Rabu (29/11).

Dr. Santoso merinci, langkah awal kerja sama ini 
akan melakukan pertukaran dosen. UKM sendiri 
telah menawarkan Unpad sebagai koordinator 
pembelajaran UKM. Nantinya, sivitas akademika 
yang ingin melanjutkan studi di UKM tidak perlu 
pergi ke Malaysia. Mahasiswa dapat melanjutkan 
studinya di kampus Unpad.

“Calon mahasiswa tidak usah jauh-jauh ke UKM. 
Kuliahnya di Unpad, nanti dosen-dosen UKM yang 

akan ke sini (Unpad), dan UKM akan 
sewa ruangan di Unpad. Ijazahnya 
dikeluarkan oleh UKM,” jelasnya.

Lebih lanjut Wakil Dekan bidang 
Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja 
Sama FISIP Unpad ini menjelaskan, 
Unpad juga dapat membuka 
program pendidikan di kampus UKM. 
Pembukaan ini dilakukan dengan 
sistem yang sama seperti yang 
ditawarkan UKM.

Di sisi lain, kerja sama pertukaran 
mahasiswa juga akan dibidik oleh 
UKM. Saat ini, Unpad dan UKM 
tengah menyiapkan mekanisme dan 
penyesuaian kurikulumnya.

Selama ini, kerja sama yang telah 
dijalin antara Unpad dan UKM adalah 
program kunjungan profesor, riset 
bersama, dan penulisan artikel untuk 
publikasi bersama. Tidak hanya di 
FISIP, kerja sama dengan UKM juga 
sudah lama dibangun oleh fakultas 
lainnya, salah satunya antara FMIPA 
Unpad dengan Fakulti Sains dan 
Teknologi UKM.

“Ini sudah dibangun sejak lama. Kita 
tidak ingin merasa pintar sendiri,” 

ujar Dr. Santoso.
Penyelenggaraan SKIM sendiri merupakan 

implementasi kerja sama yang konsisten antara 
Unpad dan UKM selama 30 tahun lebih. Dr. Santoso 
menilai, SKIM memberikan banyak manfaat 
terutama bagi kalangan akademisi. “Dari sisi 
publikasi, ikut meningkat,” pungkasnya.*

BERJALAN LEBIH DARI 30 TAHUN, UNPAD TERUS TINGKATKAN 
KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan 
Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt., mewakilkan penandatanganan 
Memorandum of Understanding (MoU) dengan Timbalan Naib Canselor Universiti 
Kebangsaan Malaysia Prof. Dr. Prof. Dr. Mohd Ekhwan Toriman, di sela gelaran 
imposium Kebudayaan Indonesia Malaysia (SKIM) XV di Grha Sanusi Hardjadinata 
Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rabu (29/11). (Foto: Tedi Yusup)*

Sejumlah dokter dari program studi Kedokteran 
dan Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran 
Universitas Padjadjaran melakukan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (PKM) di Kecamatan Cimalaka, 
Kabupaten Sumedang, yang puncaknya dilakukan 
pada November lalu. PKM ini merupakan aplikasi 
tridarma perguruan tinggi serta perwujudan dari 
rasa kepedulian untuk meningkatkan kualitas hidup 
dan kesejahteraan kelompok peternak kambing 
perah di daerah tersebut.

PKM berjudul “Profil Kesehatan Peternak dan 
Kambing Perah Pada Kelompok Peternak di 
Simpay Tampomas, Cimalaka, Kab. Sumedang” 
ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 
dilakukan dalam beberapa kali kunjungan.

Pada kunjungan pertama, dilakukan survei kondisi 
demografis serta pengambilan sampel dari kambing-
kambing perah. Hasil di lapangan menunjukkan 
sejumlah kambing perah mengalami penyakit yang 
umum terjadi seperti diare juga skabies/kudis. 
Beberapa minggu setelahnya, dilakukan kunjungan 
kedua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 
pada 30 peternak yang terdiri dari pemeriksaan 
status gizi, kadar gula darah, serta profil darah.

Pada puncak kegiatan yang digelar Sabtu (4/11), 
tim PKM melakukan penyuluhan kesehatan 
peternak serta penjelasan secara umum mengenai 
hasil pemeriksaan kesehatan yang telah didapat 
oleh warga. Di hadapan para warga, para pemapar 
menekankan penjelasan praktik beternak yang 
baik atau good-farming practice guna meningkatkan 
potensi ternak di daerah tersebut dan mencegah 

terjadinya kerugian akibat penurunan 
kesehatan kambing perahnya.

Para warga serta peternak yang datang 
berkunjung terlihat antusias selama 
mengikuti rangkaian acara ini. Penyuluhan 
ini cukup interaktif karena melibatkan 
warga untuk turut berpartisipasi aktif 
menjawab beberapa pertanyaan dari para 
presentan.

Sebagai tanda terima kasih, acara 
berikutnya ialah penyerahan tanda mata 
secara simbolis Prof. drh. Hj. Roostita 
L. Balia, M.App.Sc., Ph.D. dan Prof. dr. 
Ramdan Panigoro, M.Sc., Ph.D. Pada sesi 
ini, acara terasa kian semarak. Terlihat dari 
antusiasme warga, baik orang tua maupun 
anak-anak, saat mengantre pembagian tas 
sekolah untuk anak-anak di sana. Tak lupa 
setelah kegiatan ini, para warga dan Tim 
PKM melakukan foto bersama.

Dalam kesempatan tersebut, juga 
terdapat sesi konsultasi hasil kesehatan 
individu dengan para dokter. Para warga 
diperbolehkan menanyakan berbagai 
masalah kesehatan terutama yang terkait 
dengan hasil pemeriksaan yang telah mereka 
dapatkan.

Secara keseluruhan, rangkaian acara ini berjalan 
dengan lancar dan diharapkan kegiatan ini secara 
sinergis dapat memberikan dampak positif baik bagi 
peternak, lingkungan, serta kambing perah mereka.*

SEJUMLAH AKADEMISI FK UNPAD LAKUKAN 
PENGABDIAN DI CIMALAKA, SUMEDANG

Salah satu aktivitas penyuluhan yang 
dilakukan akademisi dari program 
studi Kedokteran dan Kedokteran 
Hewan Fakultas Kedokteran Unpad di 
Kecamatan Cimalaka, November lalu.*
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Yoghurt merupakan salah satu jenis minuman 
populer di dunia. Memiliki rasa asam yang 
khas, produk fermentasi susu ini baik 

dikonsumsi karena memiliki banyak manfaat untuk 
meningkatkan metabolisme tubuh.

Di pasar  Indonesia, pada umumnya yoghurt  
dibuat menggunakan dua jenis mikroba, yaitu  
Streptococcus thermopilus dan Lactobacillus 
bulgaricus, yang manfaat utamanya untuk 
melancarkan pencernaan. Menariknya fungsi 
mengonsumsi yoghurt ini tidak hanya terbatas pada 
pencernaan. Yoghurt ternyata bisa berdampak baik 
pada fungsi kesehatan lainnya.

Bagi Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas 
Padjadjaran Prof. Dr. Lovita Adriani, Ir., M.S., selain 
menyehatkan, yoghurt memiliki manfaat untuk 
memperbaiki berbagai parameter biokimia darah 
serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Hal ini 
yang membuat Prof. Lovita tertarik meneliti yoghurt 
selama hampir 20 tahun.

Menurut Prof. Lovita, yoghurt yang baik dan sehat 
akan diperoleh jika kandungan jenis bakteri baik 
dan keseimbangan formulasinya diperhatikan. Ia 
memperhatikan sebagian besar produk yoghurt 
yang beredar di pasaran Indonesia saat ini 
umumnya mengandung dua bakteri itu.

“Dua bakteri baik dalam yoghurt sebenarnya 
sudah menghasilkan manfaat yang cukup, tapi 
belum maksimal,” ujar Prof. Lovita saat ditemui 
Humas Unpad di kampus Fakultas Peternakan.

Guru Besar bidang Fisiologi Ternak yang juga 
sebagai pengajar biokimia  ini menjelaskan, 
sebetulnya tidak semua mikroba bersifat patogen 
(bakteri penyebab sakit). Namun, ada beberapa 
mikroba yang dapat menurunkan jumlah populasi 
bakteri patogen. Hasil penelitian beberapa 
kolaborator riset di negara lain menemukan dan 
menyimpulkan bahwa salah satu fungsi dari bakteri 
patogen tersebut yaitu dapat mencegah kanker 
usus, menurunkan gejala radang lambung (maag), 
meningkatkan imunitas, hingga memperbaiki 
metabolisme.

Berdasarkan fakta tersebut, ia mencoba 
menerapkan penggunaan bakteri nonpatogen 
sebagai kompetitor bakteri patogen dalam produk 
yoghurt temuannya. Salah satu  yang sudah 

diterapkan adalah dengan menambah bakteri 
Bifidobacterium dan Lactobacillus acidophillus serta 
mikroba lainnya dalam imbangan yang tepat.

Dengan demikian, yoghurt temuan Prof. Lovita 
memiliki kadar bakteri nonpatogen dengan 
jumlah melebihi ketentuan, yaitu lebih dari 109 /
ML. Meningkatnya jumlah bakteri nonpatogen 
yang andal akan menurunkan jumlah bakteri 
patogen pada saluran cerna. Ini akan memperbaiki 
ekosistem saluran cerna yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kesehatan.

Sebagian peneliti menjelaskan bahwa yoghurt 
juga sebagai antibiotik alami. Guru besar 
kelahiran Pekalongan, 27 Juli 1954 ini pernah 
memanfaatkannya untuk mencegah radang 
tenggorokan pada anak-anak. Ia mencoba 
mengganti konsumsi susu pada beberapa anak 
dengan yoghurt. Hasilnya menunjukkan, anak yang 
rutin mengonsumsi yoghurt lebih terhindar dari 
peradangan pada saluran cerna.

Saat ini, Prof. Lovita bersama peneliti dari 
beberapa bidang ilmu lain di Unpad tengah 
mengembangkan produk yoghurt yang berfungsi 
anti penuaan dini (anti aging). Beberapa peneliti 
sebelumnya menjelaskan bahwa proses penuaan 
bisa ditunda dengan menggunakan beberapa cara. 
Salah satu cara yang aman dikonsumsi adalah 
yoghurt probiotik dengan imbangan jelas.

Pengembangan yoghurt ini memanfaatkan hasil 
fermentasi susu dengan campuran susu berasal dari 
kacang-kacangan. Kacang kaya akan fitoestrogen, 
atau suatu senyawa yang strukturnya mirip estrogen. 
Bagi wanita yang sudah mencapai menopause 
akan memiliki jumlah kandungan estrogen yang 
rendah, sehingga akan timbul berbagai macam 
penyakit, seperti osteoporosis hingga kerusakan sel 
yang terjadi di sitoplasma dan nukleus. Kandungan 
fitoestrogen ini diharapkan dapat mengganti 
kekurangan estrogen bagi wanita sehingga akan 
menjadi lebih bugar.

Kandungan lain pada kacang-kacangan yang 
penting dalam penelitian ini adalah isoflavon. Bakteri 
asam laktat  memiliki peran yang sangat penting 
dalam meningkatkan daya cerna dari isoflavon. 
Peningkatan ini disebabkan adanya aktivitas enzim 
dalam mikroba  yang dapat menghidrolisis isoflavon 
menjadi senyawa aglycon yang  mudah diserap usus.

Sampai saat ini, penelitian tersebut berhasil 
memfermentasi isoflavon untuk menjadi aglycon. 
Dalam beberapa bulan ke depan, penelitian ini akan 
menampakkan keberhasilannya.

Tidak hanya untuk manusia, Prof. Lovita juga 
memanfaatkan yoghurt untuk menghasilkan daging 
ayam rendah lemak dan kolesterol. Ayam yang 
telah diberi yoghurt dengan sejumlah dosis tertentu 
ternyata mampu menurunkan kandungan kolesterol 
dan lemak dagingnya hingga 25%.

“Kalau dikonsumsi manusia, berarti kita telah 
menyediakan makanan sehat sehingga bisa 
dikonsumsi oleh sekelompok orang yang sensitif 
terhadap lemak dan kolesterol,” ujar Prof. Lovita.

Prof. Lovita juga sedang meneliti fungsi yoghurt 
untuk menghambat perkembangbiakan bakteri 
Salmonella  dalam  menangani penyakit tifus. Selain 
itu, ia juga tengah memproduksi yoghurt dalam 
bentuk kapsul sehingga berguna bagi orang-orang 
yang mempunyai saluran cerna yang sensitif. 
Yoghurt buatannya  juga sudah dimerekdagangkan 
oleh Unpad dengan merek “Lovita Unpad”.

Ketertarikan Prof. Lovita akan yoghurt berawal 
kala ia masih berstatus mahasiswa di Fapet Unpad 
pada tahun 1973. Rasanya yang dianggap aneh dan 
asam kala itu menjadi ketertarikan awal Prof. Lovita 
terhadap yoghurt.

Medio 1990-an, berdasarkan informasi bahwa 
Indonesia termasuk negara dengan jumlah 
penderita kanker usus terbanyak keempat di 
dunia, ia pun mulai meneliti tentang yoghurt. Saat 
menyelesaikan program Doktoralnya di Institut 
Teknologi Bandung, disertasi Prof. Lovita berhasil 
menghasilkan penurunan yang signifikan jumlah 
bakteri patogen pada usus besar.

Selain menghasilkan produk yoghurt mandiri, 
berbagai penelitiannya telah dipublikasikan dan 
disampaikan di berbagai seminar di tingkat nasional 
maupun internasional.

Dengan menjadi salah satu pelaku usaha di bidang 
yoghurt—selain tugas utama sebagai dosen, Prof. 
Lovita berharap produk yoghurtnya dapat menjadi 
salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan 
masyarakat Indonesia dan menghindarkannya dari 
berbagai penyakit.*

P RO F I L

PROF. DR. LOVITA ADRIANI, IR., M.S.
PENELITI YOGHURT: DARI MENJAGA 
PENCERNAAN HINGGA ATASI PENUAAN DINI
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Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Padjadjaran menorehkan 
prestasi di tingkat ASEAN dalam kompetisi 

“Impact (Immersion, Appreciation and Tribute) 2017” 
yang diselenggarakan di Universiti Sains Malaysia, 
Pinang, Malaysia, 13-14 Desember 2017 lalu. Dalam 
kompetisi tersebut, mahasiswa Fikom Unpad meraih 
juara kedua dalam cabang lomba Communication 
Campaign dan juara ketiga dalam cabang lomba 
Creative Packgaing.

Juara kedua Communication Campaign diraih oleh 
tim dari mahasiswa prodi Hubungan Masyarakat 
angkatan 2015, yaitu Muhammad Fairuz Satria 
Ananda, Alfianisa Fitri, Duwy Sartika, dan Inayah 
Zahra Zahirah. Sementara itu, tim yang berhasil 
menyabet juara ketiga dalam cabang lomba Creative 
Packgaing beranggotakan Amiralina Negoro dan 
Tavia Rana Nadhifa.

Revolutionizing Communication adalah tema yang 
diangkat dalam kompetisi tersebut. Revolutionizing 
Communication mengacu pada efek dan dampak dari 
teknologi terdepan yang mereformasi komunikasi 
ke dalam jejaring, kolaborasi, dan peluang 
keterlibatan yang lebih besar.

“Dengan tema Revolutionizing Communication 
tersebut, kami membuat communication campaign 

yaitu Harmonisia – Harmony between Indonesia and 
Malaysia,” ungkap Fairuz dalam rilis yang diterima 
Humas Unpad.

Bukan hanya Unpad dari Indonesia saja yang 
berhasil menyabet gelar juara di ajang tersebut, 
beberapa universitas yang berhasil menyabet 
gelar juara antara lain Universitas Sebelas 
Maret, Universitas Islam Bandung, Universitas 
Mercu Buana Yogyakarta, dan Sekolah Tinggi 
Ilmu Komunikasi Pembangunan.

Selain universitas dari Indonesia yang 
berhasil menyabet gelar juara, terdapat juara 
dari negara tuan rumah sendiri yaitu Universiti 
Sains Malaysia dan universitas lain di malaysia 
seperti Universiti Sains Islam Malaysia, 
Multimedia University, Universiti Tunku Abdul 
Rahman, dan Taylor’s University.

Tidak kalah dengan Malaysia yang menyabet 
banyak gelar juara, Silpakorn University dari 
Thailand pun berhasil menyabet 2 gelar juara 
di ajang kompetisi tersebut.

“Immersion, Appreciation and Tribute 2017 
telah menjadi platform bagi mahasiswa dalam 
pembelajaran dan studi media dari seluruh 
penjuru negeri dan kawasan ASEAN untuk 

menjalin hubungan, saling berbagi pengetahuan 
dan berkolaborasi satu sama lain. Kemenangan ini 
pun membawa nama baik Universitas Padjadjaran di 
kancah Internasional, khususnya ASEAN,” pungkas 
Fairuz.*

MAHASISWA FIKOM UNPAD JUARAI KOMPETISI DI TINGKAT ASEAN

Mahasiswa program studi Hubungan Masyarakat 
angkatan 2015 Fikom Unpad meraih juara kedua pada 
kategori Communication Campaign dalam kompetisi 
“Impact (Immersion, Appreciation and Tribute) 2017” 
yang diselenggarakan di Universiti Sains Malaysia, 
Pinang, Malaysia, 13-14 Desember 2017 lalu.*

Dua relawan Palang Merah Indonesia (PMI) 
Universitas Padjadjaran berpartisipasi dalam 
acara Temu Karya Sukarelawan VI PMI 

Provinsi Jawa Barat, di area Gajahdepa Waterboom, 
Cimalaka, Sumedang, 18 – 21 Desember lalu. Dua 
relawan Unpad yang tergabung dalam kontingen 
PMI Kota Bandung berhasil meraih prestasi di ajang 
tersebut.

Adalah Asep Solahudin, mahasiswa Fakultas 
Keperawatan Unpad dan anggota Korps Sukarela 
PMI Unpad, dan Yolanda Agustianeta Sembiring, 
alumnus Fakultas Peternakan Unpad terpilih 
menjadi bagian dari kontingen Kota Bandung. 
Bersama kurang lebih 40 sukarelawan PMI dalam 
satu kontingen, PMI Kota Bandung berhasil meraih 
penghargaan kategori 1 dengan kriteria terbaik di 
acara Temu Karya tersebut.

Ajang “Temu Karya Sukarelawan PMI 2017” ini 
merupakan kegiatan keenam yang digelar sejak 
1990. Kegiatan kali ini diikuti tidak kurang 1.500 
orang dari 24 Kontingen PMI se-Jawa Barat. Acara 
dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jawa 
Barat Deddy Mizwar.

Dalam ajang ini, sukarelawan PMI yang terdiri 
dari anggota Korps Sukarela, Tenaga Sukarela, dan 
Donor Darah Sukarela ini diisi dengan bertukar 
pengalaman, pemantauan, hingga evaluasi proses 
pembinaan dan kepemimpinan sukarelawan yang 
telah dilaksanakan PMI, sekaligus untuk merancang 
peran dan kegiatan para sukarelawan secara 
berkesinambungan.

Tidak hanya ini, kegiatan ini juga memiliki 
arti penting sebagai strategi pembinaan, 
pengembangan, sekaligus penghargaan tertinggi 
bagi sukarelawan PMI.*

DUA RELAWAN PMI UNPAD BERSAMA KONTINGEN PMI BANDUNG RAIH PENGHARGAAN

Asep Solahudin dan Yolanda Agustianeta Sembiring.*
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DIBUKA, PENGAJUAN PROPOSAL HIBAH INTERNAL RISET DAN PPM 
UNPAD TAHUN 2018 BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Universitas Padjadjaran memberikan 
kesempatan bagi dosen peneliti dan tenaga 
kependidikan untuk menyelenggarakan 

aktivitas riset dan pengabdian kepada masyarakat. 
Di awal 2018 ini, Unpad kembali membuka 
pengajuan proposal baru dan lanjutan kegiatan 
Hibah Internal Riset dan Pengabdian pada 
Masyarakat.

Ada tujuh skema riset yang ditawarkan Unpad 
kepada dosen dan tenaga kependidikan, yaitu 
Riset Dosen Pemula Unpad (RDPU), Riset Academic 
Leadership Grant (ALG), Riset Fundamental Unpad 

(RFU), Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU), 
Riset Kolaborasi Internasional Unpad (RKIU), Riset 
Hilirisasi Produk Unggulan (RHPU), dan Riset Tenaga 
Kependidikan Unpad (RTKU).

Adapun rincian waktu penerimaan usulan 
proposal untuk RDPU, ALG, RFU, RKDU, RKIU, dan 
RHPU adalah sebagai berikut: Penerimaan usulan 
proposal (2 – 22 Januari 2018), Seleksi proposal (23 
Januari – 16 Februari 2018), Pelaksanaan riset dan 
PPM (Maret – November 2018).

Sementara untuk skema RTKU, penerimaan 
proposal akan dilaksanakan dalam dua periode 
penerimaan, yaitu: Periode I (2 Januari – 15 Februari 
2018) dan Periode II (1 – 30 Juni 2018).

Pedoman hibah riset internal terkait panduan 
lebih lanjut serta Surat Keputusan Rektor mengenai 
besaran maksimal hibah riset internal dapat 
diunduh di website Unpad. 

http://www.unpad.ac.id/2018/01/dibuka-
pengajuan-proposal-hibah-internal-riset-dan-
ppm-unpad-tahun-2018-bagi-dosen-dan-tenaga-
kependidikan/

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad menandatangani Nota 
Kesepahaman dengan Direktur SDM dan 

Umum Perusahaan Umum (Perum) DAMRI Sadiyo 
Sardi di ruang Executive Lounge Unpad, Jln. Dipati 
Ukur No. 35 Bandung, Senin (8/01). Kerja sama 
dilakukan terkait rekrutmen sumber daya manusia, 
pendidikan, dan transportasi.

Dalam kesempatan tersebut, Sadiyo 
mengungkapkan bahwa saat ini DAMRI 
membutuhkan banyak SDM yang memadai, sejalan 
dengan persaingan bisnis transportasi yang sangat 
ketat. Melalui kerja sama ini, diharapkan DAMRI 
dapat memperoleh SDM yang berkualitas.

Selain peningkatan kualitas SDM, kerja sama 
DAMRI dengan Unpad juga terkait transportasi 
pegawai dan mahasiswa Unpad secara gratis yang 
selama ini telah dilakukan. Hubungan antara Unpad 
dengan DAMRI selama ini telah berjalan cukup 
baik, terutama sejak berdirinya kampus Unpad di 
Jatinangor. Sejak saat itu, bis DAMRI menjadi salah 
satu pilihan utama alat transportasi umum bagi  
pegawai dan mahasiswa Unpad.

Diharapkan Sadiyo, ke depannya akan ada 
pengembangan aktivitas kerja sama. “Dengan 
adanya kerja sama ini, tidak saja masalah SDM 
tetapi beberapa hal bisa kita kembangkan dalam 
rangka untuk meningkatkan kinerja DAMRI maupun 
Universitas Padjadjaran,” kata Sadiyo.

Sementara itu, Rektor Unpad mengatakan, 
DAMRI merupakan salah satu akselerator Unpad di 
Jatinangor. Aksesibilitas sivitas akademika, tenaga 

kependidikan, maupun masyarakat umum sangat 
terbantu dengan adanya trayek bus DAMRI ke 
wilayah Jatinangor.

Melalui penandatangan kerja sama ini, Rektor pun 
mengajak DAMRI untuk bersama mengoptimalkan 
dan menyinergikan potensi yang dimiliki kedua 
belah pihak. Hal tersebut dilakukan untuk besama-
sama menyelesaikan berbagai tantangan yang 
dihadapi saat ini.

Rektor mengungkapkan bahwa Unpad memiliki 
tantangan mengembangkan ilmu dalam hal 

menyelesaikan berbagai permasalahan di 
masyarakat. Menurut Rektor, kekuatan yang dimiliki 
Unpad diantaranya adalah studi terkait aspek sosial.

“Kami ingin mendorong kemampuan akademik 
kami dioptimalkan, bisa bersama-sama menjawab 
tantangan yang memang dihadapi teman-teman 
di sektor lain. Mudah-mudahan dengan rencana 
seperti ini, ada hal yang lebih kontributif yang 
diberikan oleh Unpad untuk bisa lebih masalahat,” 
ujar Rektor.*

UNPAD JALIN KERJA SAMA DENGAN PERUM 
DAMRI KUATKAN BERBAGAI SEKTOR

Rektor Universitas 
Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad usai 
penandatanganan Nota 
Kesepahaman dengan 
Direktur SDM dan Umum 
Perusahaan Umum (Perum) 
DAMRI Sadiyo Sardi di 
ruang Executive Lounge 
Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 
35 Bandung, Senin (8/01). 
Kerja sama antara Unpad 
dan Perum DAMRI dilakukan 
terkait rekrutmen sumber 
daya manusia, pendidikan, 
dan transportasi. (Foto: Tedi 
Yusup)*
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Universitas Padjadjaran meraih peringkat ke-5 
pada pemeringkatan Keterbukaan Informasi 
Publik tahun 2017 kategori Perguruan Tinggi 

Negeri yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat 
(KIP). Pemeringkatan dilakukan guna mengetahui 
sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi 
publik pada Badan Publik sesuai Undang-undang No. 
14 Tahun 2008.

Penyerahan sertifikat penganugerahan dilakukan 
Ketua KIP Tulus Subardjono kepada Direktur 
Tata Kelola dan Komunikasi Publik Unpad Aulia 
Iskandarsyah, M.Psi., PhD, di Gedung II Komplek 
Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/12). 
Dalam kesempatan tersebut, hadir Wakil Presiden 
RI Jusuf Kalla, Menteri Komunikasi dan Informatika 
Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan 
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

“Capaian peringkat 5 yang diraih menunjukkan 
kesungguhan Unpad dalam pengelolaan dan 
keterbukaan informasi publik yang baik bagi 
masyarakat,” ujar Aulia saat dihubungi Humas 
Unpad.

Unpad meraih peringkat ke-5 dengan nilai 76,12 
dan memperoleh kualifikasi “Cukup Informatif”.

Proses penilaian pemeringkatan ini dilakukan 
selama jangka waktu Juni hingga Desember 2017. 
Penilaian dilakukan kepada 400 Badan Publik yang 
terbagi menjadi tujuh kategori, yaitu Kementerian, 
Pemerintah Provinsi, Lembaga Negara & Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian, Perguruan Tinggi 

Negeri, Lembaga Non Struktural, Badan 
Usaha Milik Negara, dan Partai Politik.

Ada empat poin yang dinilai, yakni, 
mengumumkan informasi publik, 
menyediakan informasi publik, pelayanan 
permohonan informasi publik, dan 
pengelolaan informasi dan dokumentasi. 
Badan Publik juga wajib mengikuti alur 
kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh 
KIP.

Dengan meraih peringkat ini, Aulia 
menjelaskan, Unpad akan terus mendorong 
peningkatan sistem dan standar 
pengelolaan informasi bagi masyarakat. 
Beberapa upaya yang akan dilakukan 
meliputi, penyusunan blue print dan 
rencana strategis, penerapan praktik-
praktik yang baik, peningkatan kapasitas 
personalia, serta melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan pengelolaan 
informasi.

Secara keseluruhan, 10 besar PTN yang 
masuk Pemeringkatan Keterbukaan 
Informasi Publik tahun 2017 adalah 
sebagai berikut: 1.  Universitas Brawjaya, 
2.  Universitas Indonesia, 3.  Institut Pertanian 
Bogor, 4.  Universitas Negeri Malang, 5.  Universitas 
Padjadjaran, 6.  Universitas Gadjah Mada, 7.  
Universitas Lambung Mangkurat, 8.  Universitas 
Negeri Yogyakarta, 9.  Institut Teknologi Bandung, 
dan 10. Universitas Sriwijaya.*

UNPAD PERINGKAT 5 PTN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Salah satu aktivitas penyuluhan yang 
dilakukan akademisi dari program 
studi Kedokteran dan Kedokteran 
Hewan Fakultas Kedokteran Unpad di 
Kecamatan Cimalaka, November lalu.*
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Rektor Universitas Padjadjaran Prof Tri 
Hanggono Achmad melantik sejumlah Dekan 
dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Unpad, 

di Ruang Serba Guna, Gedung 2 Lantai 4 Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Selasa (9/01). 
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Rektor 
Nomor 106-149/UN6.RKT/KP/2018.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor 
mengungkapkan bahwa salah satu konsep dalam 
reformasi birokrasi yang dibangun Unpad adalah 
terkait memperkokoh posisi pimpinan fakultas. 
Salah satu peran pentingnya adalah membangun 
koordinasi dan kerja sama antar fakultas.

“Ini modal penting karena tantangan kedepan, 
kompleksitas yang ada hanya dapat diselesaikan 
dengan kita semakin mensinergikan berbagai 
kapasitas yang kita miliki,” ujar Rektor.

Rektor juga mendorong untuk dapat terus 
memberi manfaat bagi masyarakat melalui 

kekuatan akademik yang kokoh. Selain itu, penting 
juga untuk terus bekerja keras membangun 
berbagai inovasi.

“Saya berharap kita semua sudah semakin 
membuka diri. Posisi akademik itu tidak semata-
mata hanya apa yang selalu kita hadapi di kampus 
secara rutin. Kita harus semakin punya sensitivitas 
terhadap berbagai hal yang terjadi di lingkungan 
kita,” kata Rektor.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan 
perubahan lingkungan yang sangat cepat, 
perguruan tinggi diharapkan bukan hanya bersikap 
responsif, melainkan menjadi garda terdepan untuk 
menciptakan arah perkembangan.

“Disitulah peran akademik, dengan kekuatan 
risetnya. Karena kita yakini, pengembangan yang 
terjadi dasarnya adalah kekuatan riset,” tutur 
Rektor.

REKTOR LANTIK SEJUMLAH PIMPINAN FAKULTAS

Rektor Universitas 
Padjadjaran melantik 
sejumlah Dekan dan 
Wakil Dekan di lingkungan 
Unpad di Ruang Serba 
Guna, Gedung 2 Lantai 4 
Unpad, Jalan Dipati Ukur 
No. 35, Bandung, Selasa 
(9/01). (Foto: Tedi Yusup)*

Adapun nama para pejabat yang dilantik adalah:
1.  Mohamad Fahmi, S.E, M.T., Ph.D., dilantik sebagai 

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
2.  Prof. Dr. Achmad S.Y. Mukawi, drg., dilantik 

sebagai Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
3.  Dr. Yanti Hermayanti, S.Kp., M.Nm., dilantik 

sebagai Wakil Dekan Fakultas Keperawatan;
4.  Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D., dilantik 

sebagai Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana;
5.  Henny Suzana Mediani, S.Kp., M.Ng., Ph.D., 

dilantik sebagai Dekan Fakultas Keperawatan;
6.  Dr. sc. agr Yudi Nurul Ihsan, S.Pi., M.Si., dilantik 

sebagai Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan;

7.  Yudi Azis, S.Si., S.E., S.Sos. ,M.T., Ph.D., dilantik 
sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;

8.  Dr.med. Setiawan, dr., dilantik sebagai Dekan 
Fakultas Kedokteran;

9.  Raden Achmad Gusman Catur Siswandi, SH., 
LL.M., Ph.D., dilantik sebagai Wakil Dekan 
Fakultas Hukum;

10.  Irvan Afriandi, dr., Grad.Dipl.OEH, MPH, 
Dr.PH., dilantik sebagai Wakil Dekan Fakultas 
Kedokteran;

11.  Dr. Iman Rahayu, S.Si., M.Si., dilantik sebagai 
Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam;

12.  Prof. Dr. Ir. Denny Kurniadie, M.Sc., dilantik 
sebagai Wakil Dekan Fakultas Pertanian;

13.  Dr. Wahju Gunawan, Drs., M.Si., dilantik sebagai 
Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik;

14.  Dr. Ir. Iman Hernaman, M.Si., dilantik sebagai 
Wakil Dekan Fakultas Peternakan;

15.  Dr. Isni Nurruhwati, S.Pi., M.Si., dilantik sebagai 
Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan;

16.  Dr. Dwi Purnomo, STP., M.T., dilantik sebagai 
Wakil Dekan Fakultas Teknologi Industri 
Pertanian;

17.  Prof. Muchtaridi, S.Si., Apt., M.Si.,PhD., dilantik 
sebagai Wakil Dekan Fakultas Farmasi.*
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B U K U  C I V I TA S

G A L E R I

Dekan Sekolah Pascasarjana Unpad Prof. Hendarmawan, 
bersama Dekan FTIP Unpad Dr. Edi Suryadi, dan dosen 
FTG Unpad Dr. Cipta Endayana saat berfoto bersama 
dengan Founder The Green Organisation Roger Wolens 
usai pemberian penghargaan “Green World Award” kepada 
Unpad, di RTA Auditorium, Dubai, Senin (11/12) waktu 
setempat.*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
didampingi Dekan Fakultas Pertanian Dr. Ir. Sudarjat, 
M.P., meresmikan Masjid Al Amanah di kampus Fakultas 
Pertanian, Jatinangor, Rabu (10/01). (Foto: Tedi Yusup)*

Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, 
Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri 
Lestari, M.Si., Apt., saat menjadi pembina upacara pada 
Upacara Peringatan Hari Ibu ke-89 tahun 2017 yang digelar 
di halaman Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, 
Bandung, Jumat (22/12). (Foto: Tedi Yusup)*

Sejumlah pejabat fungsional, dosen dan tenaga 
kependidikan PNS, serta dosen dan tenaga kependidikan 
non PNS dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh 
Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 
35, Bandung, Kamis (28/12). (Foto: Tedi Yusup)*

Guru Besar bidang Hukum Tata Negara Unpad Prof. Bagir 
Manan (kanan) bersama dua ilmuwan lain menerima 
penghargaan “Habibie Award” tahun 2017. dari Yayasan 
Sumber Daya Manusia dan Iptek (Habibie Center). Anugerah 
diberikan langsung oleh B.J. Habibie kepada Prof. Bagir di 
kediaman B.J Habibie, Jakarta, Selasa (5/12).*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
saat melantik sejumlah pengelola Rumah Sakit Gigi dan 
Mulut Universitas Padjadjaran di Ruang Serba Guna Lantai 3 
Gedung 1, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (22/12). 
(Foto: Tedi Yusup)*

Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, 
Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, 
M.Si., Apt., bersama Direktur Kawasan Sains dan Teknologi 
(KST) Kemenristekdikti Lukito Hasta Pratopo (kedua dari 
kanan), Sekjen Asosiasi KST Gopa Kusworo (paling kiri), dan 
Ketua tim pengelola KST Unpad Prof. Dr. Edy Sunardi, M.Sc., 
dalam Workshop Pengembangan Program KST di Bidakara 
Grand Savoy Homann Hotel, Bandung, Selasa (12/12). (Foto: 
Tedi Yusup)*

Sejumlah profesor Universitas Padjadjaran menyampaikan 
kuliah kehormatan dalam rangka memasuki masa 
purnabakti yang digelar di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rabu (13/12). Profesor 
tersebut diantaranya, Prof. Dr. Ir. Soeparna, M.S., Prof. Dr. 
dr. Hendro Sudjono Yuwono, SpBV (K), Prof. Dr. dr. Endang 
Sutedja, Sp.KK (K), Prof. Dr. dr. Ambrosius Purba, MS, AIFO, 
Prof. Dr. dr. M Nurhalim Shahib, Prof. Dr. dr. M. Thaufiq 
Siddiq Boesoirie, MS. Sp THT-KI(K), Prof. Dr. Juke Roosjati 
Siregar, M.Pd., Prof. Dr. sc.agr. Ir. Tino Mutiarawati. (Foto: 
Tedi Yusup)*

Consumer Consultant Elsevier Indonesia selaku representatif 
Scopus Indonesia Ujang Sanusi (berdiri kanan) saat menjadi 
menyampaikan tentang Scopus pada acara sosialisasi dan 
pelatihan Scopus di Perpustakaan Pusat Unpad, Jatinangor, 
Rabu (10/01). (Foto: Tedi Yusup)*
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