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Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad meluncurkan 
Pusat Unggulan Inter and Transdiciplinary 
Research on Environment and Sustainable 

Science di Ruang Serba Guna Lantai 4 Unpad, Jln. 
Dipati Ukur No.35 Bandung, Rabu (24/01).

“Ini bagian dari upaya kita membangun kembali 
kekuatan pola ilmiah pokok kita,” ujar Rektor.

Rektor mengungkapkan, agenda utama yang kini 
menjadi fokus salah satu pusat unggulan tersebut 
adalah mengatasi permasalahan Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Citarum. Di pusat unggulan tersebut, berbagai 
penelitian Unpad mengenai kondisi Citarum akan 
diintegrasikan untuk selanjutnya bersama-sama 
memberikan kontribusi untuk Citarum.

“Kami berharap setiap fakultas memberikan 
kontribusi, baik personal maupun kegiatan,” harap 
Rektor.

Lebih lanjut Rektor mengatakan, permasalahan 
utama Citarum bukanlah pada aspek teknis, 
melainkan aspek sosial. Di aspek sosial inilah 
diharapkan Unpad dapat memberikan kontribusi 
besar untuk Citarum.

Ditegaskan Rektor, meski fokus utama pusat 
unggulan ini untuk berkontribusi pada Citarum, 
bukan berarti permasalahan lingkungan di tempat 
lain menjadi terabaikan. Pusat unggulan ini juga akan 
memiliki perhatian pada sejumlah permasalahan 
lingkungan lain, termasuk di lingkungan kampus.

“Tidak berarti yang lain terabaikan, tapi kita ingin 
fokus memberikan perhatian lebih kuat lagi untuk 
aspek Citarum,” tegas Rektor.

Rektor pun menunjuk Parikesit, MSc., PhD, sebagai 
ketua dan Dr. Teguh Husodo, M.Si. sebagai sekretaris 
pusat unggulan tersebut. Pada kesempatan ini, 

Parikesit dan salah seorang peneliti lingkungan Unpad, 
Prof. Oekan S. Abdoellah memaparkan kondisi terkini 
Citarum dan kontribusi yang dapat dilakukan Unpad.

Parikesit mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan 
DAS Citarum saat ini adalah solusi atas masalah 
yang tuntas untuk merespon pesimisme di 
kalangan masyarakat. Bukan sekadar tentang 
kesadaran lingkungan, tetapi mengenai masyarakat 
berkelanjutan. Aksi yang akan dilakukan Unpad bukan 
hanya kuratif tetapi juga preventif, yakni menjaga atau 
memelihara dengan baik kondisi DAS Citarum.*

REKTOR LUNCURKAN PUSAT UNGGULAN 
“INTER AND TRANSDICIPLINARY RESEARCH 
ON ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE SCIENCE”
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Berbagai capaian dan prestasi yang diraih 
Universitas Padjadjaran di tahun 2017 
merupakan buah dari yang telah dilakukan 

sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan 
alumni. Menghadapi tantangan 2018, kinerja ini 
terus ditingkatkan kapasitasnya. Bukan hanya demi 
kemajuan akademik dan institusi, kinerja Unpad 
juga harus mampu memberikan kemaslahatan bagi 
masyarakat.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono 
Achmad saat menyampaikan presentasi capaian 
dan target Unpad 2018, Sabtu (13/01) mengatakan, 
ada lima indikator utama Unpad yang akan diraih di 
2018. Lima indikator tersebut meliput peningkatan 
publikasi ilmiah, penambahan jumlah guru besar, 
kerja sama, prestasi mahasiswa, dan peningkatan 
persentase mahasiswa lulus tepat waktu.

Target lima indikator di 2018 merupakan hasil 
analisis performa yang telah dilakukan Unpad di 
tahun sebelumnya. Untuk 2018, Rektor mengatakan, 
kunci penting dari pencapaian itu adalah kuatnya 
sistem dan pembangunan perencanaan yang baik. 
Berbagai kegiatan perencanaan saat ini ditekankan 
pada program, tidak lagi berdasarkan anggaran.

Dari kunci penting tersebut, lanjut Rektor, 
turunannya terlihat pada aktivitas fakultas. Fakultas 
berkonsentrasi penuh dalam mengembangkan 
program. Segala bentuk anggaran/pembiayaan telah 
dikomitmenkan menjadi tanggung jawab universitas 
secara keseluruhan. “Ini untuk membangun 
corporate culture kita,” tambahnya.

Pada indikator publikasi ilmiah, Unpad 
menargetkan ada 927 publikasi ilmiah di tingkat 
internasional. Melihat refleksi data publikasi ilmiah 
Unpad per 31 Desember 2017, sudah 481 publikasi 
internasional Unpad yang terindeks Scopus. Angka 
2017 berhasil naik 2 kali lipat dibanding jumlah per 
27 Desember 2016, yaitu 242 publikasi.

Jumlah publikasi internasional Unpad didorong 
lebih kuat pada publikasi jurnal, bukan prosiding. 
Penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan 
indeks sitasi Unpad di tingkat internasional. Dari 
data publikasi 2017, Unpad menduduki peringkat 
ke-8 jumlah publikasi perguruan tinggi di Indonesia, 
dengan jumlah 481 publikasi terdiri dari 284 
publikasi artikel di jurnal, 174 publikasi prosiding, 
serta 23 publikasi lain.

Meningkatnya publikasi ilmiah diharapkan dapat 
mendongkrak penambahan guru besar. Upaya 
ini didukung dengan dijalankannya serangkaian 
program Academic Leadership Grant (ALG). Dalam 
program ini, setiap guru besar di Unpad dikokohkan 
kembali sebagai pemimpin tertinggi akademik. 
Guru besar menjadi pemimpin bagi para dosen dan 
mahasiswa untuk melakukan penelitian.

Dengan bertujuan menghasilkan guru besar baru, 
maka setiap guru besar dalam satu kelompok ALG 
setidaknya dapat mendorong minimal satu guru 
besar baru. Dengan jumlah 135 guru besar aktif 
saat ini, Unpad menargetkan penambahan 138 guru 
besar di 2018.

Di sisi lain, jumlah guru besar yang ada saat ini 
sebagian besar didominasi usia di atas 60 tahun. 
Kondisi ini menjadi tantangan berat, mengingat 
jumlah guru besar tersebut sebagian akan 
memasuki masa purnabakti. Untuk itu, para dosen 
muda Unpad saat ini memiliki potensi besar untuk 
meraih gelar profesor.

Selain lima indikator utama, perubahan struktur 
kelembagaan juga telah dilakukan Unpad. 
Pasca ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum, 
Unpad melakukan reformasi birokrasi dengan 
merampingkan struktur dan pengalihan fungsi 
ke tugas fungsional. Rektor mengungkapkan, 
pengalihan ke tugas fungsional dilakukan agar 
kinerja setiap pegawai dapat terukur dengan baik.

“Hampir setengah atau lebih jabatan struktural 
mulai dihilangkan dan dikonversikan menjadi fungsi-
fungsi yang bisa terukur dengan baik,” ujarnya.

Tahun 2018 pula, Unpad tetap fokus pada 
program unggulan, yakni hibah internal Unpad, 
penguatan pusat unggulan, pembukaan program 
studi baru yang diharapkan dapat menjawab 
tantangan di masyarakat, serta penyiapan program 
Tahapan Persiapan Bersama yang mengarah pada 
implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan 
(SDGs) dan mata kuliah Olahraga, Kesenian, dan 
Kreativitas (OKK) dengan fokus kewirausahaan bagi 
mahasiswa baru.*

APA TARGET UNPAD DI 2018?

Rektor Universitas Padjadjaran 
Prof. Tri Hanggono Achmad saat 
menyampaikan perkembangan capaian 
Unpad 2016/2017 serta target 2018 di 
Aula Fakultas Keperawatan, Jatinangor, 
Sabtu (13/01). (Foto: Tedi Yusup)*
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Konsumsi susu di masyarakat Indonesia 
terbilang rendah. Padahal mengonsumsi 
susu sejak dini diyakini dapat memperkuat 

pertumbuhan tulang, sehingga membuat tulang 
semakin padat dan terhindar dari osteoporosis. 
Namun, faktanya, konsumsi susu di Indonesia masih 
terbilang rendah.

Hal ini mendorong sejumlah mahasiswa Fakultas 
Peternakan Universitas Padjadjaran untuk 
mengampanyekan gerakan minum susu kepada 
masyarakat. Melalui kampanye bertajuk “Gerakan 
Gemar Minum Susu” (Gerimis), mahasiswa sukses 
mengajak masyarakat di Kabupaten Bandung Barat 
untuk bersama-sama minum susu.

Bertempat di Kantor Bupati Bandung Barat, 
Padalarang, 22 Desember 2017 lalu, Dinas 
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa 
Barat dan sejumlah mahasiswa Fapert Unpad 
menggelar sosialisasi minum susu kepada 2.000 
partisipan. Partisipan tersebut terdiri atas kalangan 
anak-anak, remaja, hingga kelompok dewasa se-
kabupaten Bandung Barat.

Rangkaian acara diawali dengan senam bersama 
menggunakan lagu “Gemar Minum Susu”. Senam ini 
dipimpin oleh perwakilan dari Dinas Pemuda dan 
Olahraga sebagai bentuk kerjasama antar dinas 
pemerintah.

Acara selanjutnya diselenggarakan gelar wicara 
dengan tema “Pentingnya Konsumsi Susu Guna 
mengedukasi Anak-Anak dan Orang Tua” dengan 
pembicara dari Dinas Perikanan dan Peternakan, 
Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten 
Bandung Barat.

Salah satu materi yang disampaikan 
dalam gelar wicara tersebut yaitu 
pentingnya mengonsumsi susu murni 
dibanding susu kemasan. Ini disebabkan 
kandungan pada susu kemasan 
banyak ditambah dengan gula, perasa, 
dan zat tambahan lainnya, sehingga 
menyebabkan kandungan gizi dalam 
susu tersebut akan berkurang.

Selanjutnya, Bupati Bandung Barat 
Drs. H. Abu Bakar, M.Si., memandu 
partisipan untuk minum susu bersama. 
Setiap partisipan diberi dua susu murni 
dan satu telur gratis. Lagu “Gemar 
Minum Susu” pun kembali dinyanyikan 
dan dipandu oleh para mahasiswa Fapet 
Unpad.

Susu yang diberikan merupakan 
hasil dukungan dari kelompok Industri 
Pengolah Susu (IPS) di wilayah Bandung 
dan sekitarnya. Selain memberikan 
susu, kegiatan ini juga menjadi wadah 
bagi kelompok IPS untuk mengenalkan 
berbagai produknya, mulai dari susu 
murni hingga produk yoghurt.

Adapun tim mahasiswa Unpad yang 
terlibat dari acara tersebut berasal dari 
anggota UKM Cattle Buffalo Club (CDC) 
Fapet Unpad dan Kelompok Studi Profesi 
Ternak Perah (KSPTP) Unpad. Mahasiswa 
juga berharap kegiatannya dapat 
diselenggarakan di tempat lain dengan 
melibatkan partisipan yang lebih besar.*

MAHASISWA FAPET UNPAD BERKONTRIBUSI AJAK 
MASYARAKAT BANDUNG BARAT GEMAR MINUM SUSU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas 
Padjadjaran menjadi salah satu institusi yang 
terlibat dalam konsorsium riset independen 

untuk mendukung kebijakan publik di Indonesia. 
Konsorsium yang dibentuk di kampus FEB 
Universitas Indonesia, Jakarta, Jumat (26/01), lalu 
ini diberi nama Indonesian Bureau of Economic 
Research (IBER).

IBER didukung sejumlah perguruan tinggi, 
lembaga riset, lembaga survei, dan ekonom. Tujuan 
pembentukan jaringan penelitian ini adalah untuk 
memberikan masukan kepada pemerintah terkait 
kebijakan ekonomi dari sisi akademik.

Tim juga mendukung para ekonom melakukan 
riset berkualitas untuk dipublikasikan di jurnal 
nasional maupun internasional.

Sejumlah perguruan tinggi yang terlibat antara 
lain, FEB Unpad, FEB Universitas Indonesia, 
FEB Universitas Gadjah Mada, FEB Universitas 
Diponegoro, FEB Universitas Brawijaya, Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 
Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi 
Bandung, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, 
dan FEB Universitas Hasanudin.

Sementara lembaga penelitian dan survei yang 
terlibat diantaranya, SMERU Research Institute 
Jakarta, Centre for Strategic and International 
Studies (CSIS), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI).

IBER juga diisi dengan anggota Dewan dari pakar 
dan ekonom Indonesia, yaitu Prof. Boediono 
(Mantan Wakil Presiden RI 2009-2014 dan Guru 
Besar UGM), Prof. Dr. Armida Alisjahbana (Unpad), 
Prof. Iwan Jaya Azis (UI), Dr. Moh. Chatib Basri (UI), 
Dr. Sudarno Sumarto (SMERU), dan Prof. Mari Elka 
Pangestu (UI dan CSIS).*

FEB UNPAD IKUT BENTUK KONSORSIUM RISET EKONOMI INDEPENDEN

Wakil Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Padjadjaran 
Mohamad Fahmi, S.E., M.T., 
PhD (keempat dari kanan) 
menandatangani piagam 
pembentukan Indonesian 
Bureau of Economic 
Research (IBER) di kampus 
FEB Universitas Indonesia, 
Jakarta, Jumat (26/01)*

Bupati Bandung Barat Drs. H. Abu 
Bakar, M.Si., (tengah, berkemeja putih) 
mengajak masyarakat Kabupaten 
Bandung Barat untuk minum susu 
bersama dalam acara sosialisasi 
“Gerakan Gemar Minum Susu” yang 
digelar di Kantor Bupati Bandung 
Barat, Padalarang, 22 Desember 
2017 lalu. Acara ini diinisasi Dinas 
Ketahanan Pangan dan Peternakan 
Provinsi Jawa Barat bekerja sama 
dengan sejumlah mahasiswa Fakultas 
Peternakan Unpad.*
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Seledri tidak hanya dikenal sebagai sayuran 
pelengkap masakan. Lebih dari itu, seledri 
juga dikenal sebagai tanaman yang memiliki 

berbagai khasiat untuk kesehatan. Salah satu 
manfaatnya yaitu, sebagai pencegah dan peluruh 
batu ginjal.

Hal tersebut mendasari dosen Fakultas Farmasi 
Unpad, Dr. Taofik Rusdiana, MSi, Apt., menciptakan 
minuman berbahan dasar ekstrak seledri yang 
diberi nama “Seledrink”. Diyakini Dr. Taofik, 
Seledrink mengandung  fitokimia yang telah terbukti 
secara ilmiah mampu menjaga kesehatan tubuh, 
terutama ginjal. Seledrink kaya akan flavonoid yang 
menjadikan minuman ini kaya antioksidan.

“Saya ingin menjadikan seledri ini selain sebagai 
produk sayur mayur, juga menjadi ikon minuman 
populer Indonesia, sebagai obat tonikum ginjal. 
Dengan mengonsumsi minuman yang berasal 
dari seledri bisa membersihkan, memelihara, 
atau menguatkan ginjal,” ujar dosen di bidang 
Farmasetika ini.

Seledrink sudah diproduksi dalam skala rumahan 
(home industry) dan telah dijual ke sejumlah apotek 
atau dijual langsung kepada masyarakat yang 
membutuhkan. Seledrink tersedia dalam dua varian, 
yakni original untuk konsumen yang benar-benar 
memiliki keluhan sakit dan varian manis dengan 
kadar ekstrak seledri yang lebih sedikit untuk 
konsumen yang tidak memiliki keluhan sakit namun 
ingin menjaga kesehatan.

Saat ini Seledrink tersedia dalam bentuk cair. Ke 
depan direncanakan akan dikembangkan ke arah 
sediaan serbuk atau granul.

Penelitian mengenai berbagai manfaat seledri 
sudah dilakukan Dr. Taofik sejak tahun 1997. Saat 
itu, Dr. Taofik yang sudah tertarik pada herbal 
berupaya mencari obat peluruh batu ginjal dari 
tanaman yang sangat mudah ditemui, dan umum 
digunakan oleh masyarakat.

Dr. Taofik pun menemukan tingginya potensi 
seledri di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Ia 
menyayangkan, tingginya potensi tersebut tidak 

diiringi dengan pemanfaatannya. Masyarakat lebih 
banyak menggunakan seledri sebagai pelengkap 
masakan. Tidak banyak masyarakat mengetahui 
bahwa tanaman ini memiliki manfaat luar biasa 
sebagai obat herbal.

Dari berbagai literatur yang didapat Dr. Taofik saat 
itu, diketahui seledri memiliki berbagai manfaat 
diantaranya sebagai diuretik (memperlancar buang 
air seni), dan menghilangkan gejala hematuria 
(kencing darah). Dr. Taofik kemudian mencoba 
menghubungkan manfaat tersebut melalui konsep 
kelarutan.

“Dari konsep kelarutan itu saya membayangkan, 
ketika seseorang mempunyai batu ginjal, bagaimana 
batu ginjal itu bisa larut, sehingga bisa dikeluarkan 
lewat air seni,” ujar Dr. Taofik.

Berdasarkan penelitian kelarutan yang 
dilakukan Dr. Taofik, ekstrak seledri terbukti dapat  
melarutkan batu ginjal sekira 1 cm. Selain itu, 
ekstrak seledri juga bermanfaat untuk menjaga 
kesehatan ginjal.

“Seledri ini bisa dipakai untuk pencegahan, supaya 
tidak terjadi penyatuan berbagai komponen dalam 
tubuh yang bisa menjadi batu, ataupun juga bisa 
dipakai meluruhkan yang sudah terbentuk menjadi 
kristal atau batu, dengan catatan batu tidak terlalu 
besar,” jelasnya.

Diungkapkan Dr. Taofik, Indonesia merupakan 
negara stone belt dimana masyarakatnya berisiko 
tinggi terkena batu ginjal. Penderita pun banyak 
yang tidak menyadarinya sejak dini, dan baru 
ditangani ketika batu ginjal sudah berukuran besar.

Untuk itu, melalui penelitiannya Dr. Taofik 
berupaya mencari solusi  dengan mengembangkan 
bahan alami, yaitu seledri, untuk mencegah dan 
mengobati batu ginjal sejak dini. Ini diharapkan 
dapat meminimalisasi terlambatnya penanganan 
penderita batu ginjal yang baru diobati setelah 
berukuran besar.

“Setiap orang punya potensi batu ginjal. Minimal 
kristal-kristalnya. Sebaiknya segera dibersihkan dan 
diluruhkan dengan seledri,” kata Dr. Taofik.

Selain Seledrink, pengembangan penelitian terkait 
seledri yang mengarah pada produk fitofarmaka 
terus dilakukan Dr. Taofik. Hingga saat ini, baik uji 
preklinis, uji toksisitas, dan standarisasi esktrak 
sudah dilakukan.

“Sampai level obat herbal terstandar sebetulnya 
sudah tercapai,” ujar pria kelahiran Tasikmalaya, 30 
Maret 1973 ini.

Selain menjaga kesehatan ginjal, sejumlah 
manfaat lain dimiliki seledri, seperti anti hipertensi, 
mengobati asam urat, anti inflamasi, anti bakteri, 
dan penurun kadar kolesterol.

“Seledri lebih banyak diarahkan sebagai tanaman 
sayur biasa, padahal seledri termasuk tanaman yang 
ajaib, potensinya banyak. Kandungannya macam-
macam,  kemudian khasiatnya macam-macam. Ini 
juga sudah banyak dibuktikan di berbagai penelitian 
mancanegara,” ujar Dr. Taofik.

Tingkatkan Ekonomi Petani
Selain untuk kesehatan, Dr. Taofik 

mengembangkan penelitiannya tersebut untuk 
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. 
Dr. Taofik menilai, seledri memiliki potensi 
tinggi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat, khususnya di Ciwidey.

Jika hanya dikonsumsi sebagai sayuran pelengkap 
masakan, seledri memiliki harga yang sangat 
fluktuatif. Ada kalanya seledri dinilai tinggi, namun 
seringkali pula seledri memiliki harga yang sangat 
rendah.

Untuk itu, dalam mengembangkan produk-produk 
penelitiannya, Dr. Taofik bekerja sama dengan 
sejumlah kelompok tani dan menetapkan harga 
yang tetap dan sesuai. Di satu sisi kesejahteraan 
petani dapat meningkat, di sisi lain, Dr. Taofik 
mendapat kepastian sediaan seledri yang banyak 
dan berkualitas untuk produk penelitiannya.

“Dengan konsep ini, kita bisa membuat kontrak 
dengan petani. Mudah-mudahan itu bisa membantu 
masyarakat di sana,” harap Dr. Taofik.*

DR. TAOFIK RUSDIANA, MSI, APT. 

HASILKAN MINUMAN 
EKSTRAK SELEDRI UNTUK 
KESEHATAN GINJAL
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Empat mahasiswa Universitas Padjadjaran 
berhasil masuk ke dalam 30 finalis terbaik di 
ajang Indonesia Next 2017. Ajang ini merupakan 

program Corporate Social Responsibility (CSR) 
Telkomsel di bidang pendidikan yang bertujuan 
meningkatkan kompetensi mahasiswa Indonesia di 
tingkat global.

Mereka adalah Isman Muayyad (Fakultas 
Psikologi), Erma Rosalina (Fakultas Ilmu 
Komunikasi), Aini Novianty (Fakultas MIPA), dan 
Astri Septiani (Fakultas Peternakan). Keempatnya 
berhasil lolos sebagai finalis terbaik mewakili kota 
Bandung setelah melalui serangkaian seleksi dan 
pelatihan.

Dalam acara pengumuman pemenang Indonesia 
Next 2017 yang digelar di Grha Sanusi Hardjadinata 
Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kamis 
(18/01), ketua dewan juri Indonesia Next 2017 
Handry Satriago mengatakan, lebih dari 10.000 
peserta se-Indonesia yang mendaftar di tahap 
pertama.

Selanjutnya, 4.562 mahasiswa terpilih untuk 
mengikuti seleksi selanjutnya. Seleksi ini kemudian 
meloloskan 4.036 mahasiswa pelatihan dan ujian 
berstandar internasional. Pelatihan tersebut terdiri 
dari 4 peminatan, diantaranya desain komunikasi, 

komunikasi visual, presentasi, dan manajemen 
presentasi. Usai mengikuti pelatihan, peserta 
dihadapkan pada ujian berstandar internasional.

Selanjutnya, 1.300 mahasiswa yang lolos uji 
sertifikasi dan mengikuti local bootcamp dan 
mendapat berbagai materi pengembangan 
kemampuan diri. Dari jumlah tersebut, panitia 
kembali memiliki 20 terbaik untuk melakukan 
presentasi di hadapan panelis dari pihak Telkomsel.

Dari 20 tersebut, dipilih 5 terbaik dari setiap 
kota untuk memperebutkan gelar terbaik dari 
yang terbaik dan berkesempatan mengikuti kuliah 
singkat di Stanford University, San Fransisco, 
Amerika Serikat.

Adapun 30 finalis terbaik tersebut berasal dari 6 
kota, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, 
Surabaya, dan Makassar. Selain keempat mahasiswa 
Unpad, finalis terbaik dari kota Bandung diraih oleh 
Angela Belinda dari Institut Teknologi Bandung.

Acara pengumuman pemenang Indonesia Next 
2017 ini dihadiri langsung Rektor Unpad dan 
sejumlah pimpinan Telkomsel. Dalam sambutannya 
Rektor mengatakan, ada optimisme terbangun 
tatkala melihat talenta luar biasa dari para peserta 
Indonesia Next 2017.

“Saya yakin yang datang ke Indonesia Next 2017 
ini bukan semata karena ada aspek reward. Tapi, 
reward terbesar yang memotivasi untuk hadir di 
sini adalah panggilan untuk menjawab tantangan 
Indonesia ke depan, serta kesempatan untuk 
meningkatkan kapasitas,” ujar Rektor.

Di hadapan peserta acara, Rektor berpesan agar 
para finalis Indonesia Next 2017 dapat membagikan 
berbagai pengalaman dan keilmuan yang didapat. 
“Proses ini adalah langkah awal saudara untuk 
dapat berbagi di masyarakat,” kata Rektor.*

MAHASISWA UNPAD MASUK 30 TERBAIK 
PROGRAM INDONESIA NEXT 2017 TELKOMSEL

Lima finalis terbaik Indonesia Next 2017 dari 
kota Bandung pada acara penutupan Indonesia 
Next 2017 di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kamis (19/01). 
Dari lima finalis tersebut, empat diantaranya 
merupakan mahasiswa Unpad. (Foto: Tedi Yusup)*

Rianto dan Putri Salma Suhardi, mahasiswa 
program studi Hubungan Masyarakat Fakultas 
Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran 

berhasil meraih juara 1 di ajang “Retorikalbis 2018” 
dalam cabang lomba PR Campaign. Kompetisi ini 
diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi (Himik) Kalbis Institute, di kampus 
Kalbis Institute, Jakarta Timur, 10-13 Januari 2018 
lalu.

Dalam kompetisi ini, Rianto dan Putri yang 
tergabung dalam Tim Astrajingga membuat proposal 
dan poster destination branding dari tempat wisata 
tersembunyi yang ada di Indonesia.

“Kami awalnya membuat proposal dan poster 
mengenai destination branding Pantai Rancabuaya 
yang ada di Garut. Alhamdulillah, kami dinyatakan 
lolos ke final dan berhak mempresentasikan 
gagasan kami di hadapan dewan juri,” kata Rianto 
dalam rilis yang diterima Humas Unpad.

Lebih lanjut Rianto mengungkapkan, berdasarkan 
data dari Pemerintah Kabupaten Garut, jumlah 
kunjungan wisatawan ke pantai Rancabuaya masih 
kalah jika dibandingkan dengan pemandian air 
panas di Cipanas maupun wisata pantai Santolo. 
Selain itu, pendapatan Pemkab Garut dari retribusi 

tiket masuk pantai Rancabuaya selalu 
berada di bawah target.

“Kita memilih Rancabuaya karena 
pantai itu sebenarnya memiliki potensi 
yang bagus jika dipromosikan lebih baik. 
Namun, jika melihat kondisi saat ini, pantai 
tesebut perlu diberi sentuhan branding 
yang terencana dan melibatkan banyak 
pihak dalam menyukseskannya,” tutur 
Putri.

Tim Astrajingga menggagas pantai 
yang dijadikan lokasi syuting film Perahu 
Kertas ini sebagai tempat yang romantis 
dan penuh cinta. “Konon ‘kan di sana tuh 
dulunya banyak buaya. Jadi namanya 
Rancabuaya. Menurut penelitian, buaya itu 
adalah hewan yang setia. 

Jadi kita ingin pantai tersebut menjadi destinasi 
makhluk Tuhan yang setia,” tambah Rianto.

Dengan pemandangan matahari terbenam 
yang eksotis, pantai dan suasana yang indah, 
Tim Astrajingga mengusulkan pantai Rancabuaya 
menjadi destinasi wisata yang menarik.

“Dengan potensi yang ada, kami ingin menjadikan 
siapapun yang datang ke Pantai 

Rancabuaya merasakan cinta. Tidak hanya cinta 
kepada sesama makhluk Tuhan, tapi juga kepada 
lingkungan dan kebudayaan yang ada di sana,” 
sambung Putri.

Selain PR Campaign, ada beberapa cabang 
perlombaan lainnya yang digelar di Retorikalbis 
2018, yaitu lomba News Presenter, Vlog, TV Program, 
dan Documentary Expo.*

MAHASISWA HUMAS FIKOM UNPAD JUARA 
1 PR CAMPAIGN RETORIKALBIS 2018

Mahasiswa program studi Hubungan 
Masyarakat Fikom Unpad, Rianto dan Putri 
Salma Suhardi pemenang juara 1 di ajang 
“Retorikalbis 2018” di Kalbis Institute, Jakarta, 
10-13 Januari lalu.*
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Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad meresmikan berdirinya 
Komite Etik Penelitian Unpad, Selasa (24/01). 

Komite ini diharapkan mampu meningkatkan 
kualitas riset dan pembelajaran di Unpad sehingga 
dapat menguatkan kebermanfaatannya di 
masyarakat.

Peresmian Komite Etik Penelitian ini dilakukan 
Rektor saat membuka pelatihan etik dasar dan 
lanjut yang diikuti sejumlah dosen di lingkungan 
Unpad yang digelar di Unpad Training Center, 
Jalan Ir. H. Djuanda No. 4, Bandung. Dalam acara 

tersebut, turut hadir pimpinan Senat Akademik, 
pimpinan Dewan Profesor, serta pimpinan fakultas 
di lingkungan Unpad.

Rektor mengatakan, riset menjadi bagian dalam 
strategi pengembangan keilmuan di perguruan 
tinggi. Pengembangan ini bertujuan agar perguruan 
tinggi lebih banyak memberikan kebermanfaatan di 
masyarakat untuk menjawab tantangan yang ada.

“Sejal awal mendesain riset harus memikirkan 
betul sisi maslahatnya. Di sinilah pentingnya kita 
memahami betul aspek etika riset,” ujar Rektor.

Upaya pembentukan komite etik penelitian di 
lingkungan Unpad diinisiasi pertama kali oleh 
Fakultas Kedokteran. Didirikan sejak 1990, Komite 
Penelitian FK Unpad dibentuk sejalan dengan 
peningkatan jumlah riset di FK, baik riset mandiri 
maupun kolaborasi dengan institusi dalam dan luar 
negeri.

Komite ini berperan penting dalam menjaga 
mutu penelitian. Peran tersebut tidak hanya untuk 
melindungi hak-hak subjek penelitian, tetapi juga 
memastikan hak dan kewajiban peneliti tetap 
terjaga. Hingga saat ini Komite Penelitian FK Unpad 
berhasil mendapat re-rekognisi internasional dan 
menjadi rujukan permohonan etik bagi peneliti di 
tingkat nasional.

Mengacu pada tradisi etik yang telah 
dikembangkan FK, Komite Etik Penelitan Unpad 
didirikan untuk mendorong peningkatan mutu 
bidang ilmu lainnya. Komisi ini nantinya tidak hanya 
berbicara etika dari sisi penelitian, tetapi juga 
seluruh unsur tridarma yang dilakukan.

“Semua harus memahami betul aspek etik 
ini. Tantangan ke depan seperti bagaimana kita 
memahami betul dari sisi paten, misalnya, itu juga 
terkait erat dengan sisi etik ini,” kata Rektor.

Selain itu, komisi ini diharapkan menjadi fasilitator 
kolaborasi antar keilmuan. Para dosen dari seluruh 
bidang ilmu diharapkan dapat membangun 
komunikasi dan kerja sama akademik. “Kita bisa 
saling belajar dan memperkuat kebersamaan kita,” 
kata Rektor.

Komisi Etik Penelitian Unpad diketuai oleh 
Dr. Meita Dhamayanti, dr., Sp.A(K), M.Kes., dan 
sekretaris Nur Atik, dr., M.Kes., PhD.

Pelatihan ini diisi oleh penyampaian materi 
dari sejumlah dosen Unpad yang telah mengikuti 
pelatihan di Rutgers University, mitra Unpad dalam 
pengembangan komisi etik. Selain itu, Dr. Debabrata 
Banerjee dan Dr. Smita Thakker Varia dari Rutgers 
University juga hadir menjadi pembicara.*

TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DAN PENELITIAN, 
REKTOR RESMIKAN KOMITE ETIK PENELITIAN

Rektor Universitas 
Padjadjaran Prof. 
Tri Hanggono 
Achmad (kanan) 
menyampaikan 
selamat atas 
berdirinya Komite 
Etik Penelitian Unpad 
kepada ketua komite 
Dr. Meita Dhamayanti, 
dr., Sp.A(K), M.Kes., 
(kiri) dan sekretaris 
komite Nur Atik, dr., 
M.Kes., PhD., (tengah) 
saat meresmikan 
komite sekaligus 
membuka pelatihan 
komite etik dasar 
dan lanjut di Unpad 
Training Center, Jalan 
Ir. H. Djuanda, No. 
4., Bandung, Rabu 
(24/01). (Foto: Tedi 
Yusup)*

Universitas Padjadjaran memenangkan dua 
penghargaan di ajang Anugerah Humas PTN 
dan Kopertis 2017 yang diselenggarakan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti). Dua penghargaan tersebut, 
yaitu terbaik pertama untuk kategori publisitas dan 
terbaik ketiga untuk kategori website.

Pengumuman penghargaan tersebut digelar 
dalam acara jamuan makan malam Rapat Kerja 
Nasional Kemenristekdikti 2018 di Gedung Pancasila 
Universitas Sumatera Utara, Medan, Selasa (16/01) 
malam. Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad 
beserta Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Ade 
Kadarisman, M.Si., M.T., hadir dalam acara tersebut.

“Alhamdulillah, ke depan harus ditingkatkan lagi 
berbagai upaya sehingga bisa berprestasi lebih 
baik,” ujar Rektor usai menerima penghargaan.

Anugerah Humas PTN dan Kopertis 2017 
merupakan gelaran perdana yang diselenggarakan 
Kemenristekdikti. Proses penjurian yang sudah 
dilakukan sejak pertengahan tahun 2017 
ini bertujuan sebagai bentuk apresiasi atas 
kinerja Humas PTN dan Kopertis sebagai garda 
terdepan pengelolaan dan publikasi informasi 
Kemenristekdikti.

Ada lima kelompok perguruan tinggi yang dinilai, 
yaitu PTN Badan Hukum, PTN Badan Layanan Umum 
dan Satker, PTN baru, Politeknik, serta Kopertis. 
Unpad berada pada kelompok PTN Badan Hukum. 
Setiap kelompok memiliki tiga kategori penilaian, 
yakni kategori publisitas, website, serta media 
sosial.

Kategori publisitas menilai berbagai media karya 
Humas berupa cetak, audio visual, kliping, siaran 

pers beserta kliping pemuatannya, konferensi pers, 
serta pers tur. Untuk kategori website menilai media 
yang dikelola Humas dalam bentuk situs layanan 
informasi. 

Sementara kategori media sosial menilai segala 
aspek terkait media engagement dan pengelolaan 
akun media sosial oleh Humas.

Dewan juri yang ditunjuk dalam penilaian ini 
merupakan para profesional di bidang komunikasi 
dan kehumasan dari berbagai latar belakang, antara 
lain akademisi, tenaga ahli, maupun praktisi. Dewan 
juri ini bekerja secara independen dalam menilai 
kinerja humas PTN dan Kopertis.

Pemberian penghargaan kategori publisitas 
diberikan langsung Menristekdikti Prof. Mohamad 
Nasir kepada Rektor Unpad. Sementara pemberian 
pengharaan kategori website diberikan langsung 
Direktur Jenderal Kelembagaan dan Iptek 
Kemenristekdikti Dr. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc., 
kepada Ade Kadarisman.

Diraihnya penghargaan ini merupakan hasil 
kerja sama seluruh unsur universitas. Ade 
mengungkapkan, capaian prestasi ini tidak lepas 
dari dukungan Rektor, pimpinan universitas dan 
fakultas, seluruh direktorat, tim Kantor Komunikasi 
Publik, serta dukungan fakultas, mahasiswa, alumni, 
media, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Unpad saat ini sedang berupaya mengembangkan 
transformasi digital dengan pengarusutamaan riset 
dalam platform kehumasannya. Ini merupakan 
tantangan yang harus dijawab kedepan seiring 
dengan arah dan kebijakan universitas,” ujar Ade 
terkait kinerja Humas ke depannya.*

UNPAD RAIH JUARA ANUGERAH HUMAS PTN DAN 
KOPERTIS 2017 KATEGORI PUBLISITAS DAN WEBSITE

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. 
Tri Hanggono Achmad menerima 
penghargaan dari Menteri Riset, 
Teknologi dan Pendidikan TInggi 
RI Prof. Mohamad Nasir dalam 
acara pengumuman pemenang 
Anugerah Humas PTN dan Kopertis 
2017 Kemenristekdikti di Gedung 
Pancasila, Universitas Sumatera 
Utara, Medan, Selasa (16/01) malam. 
Unpad meraih terbaik pertama 
kategori publisitas dan terbaik ketiga 
website untuk kelompok PTN Badan 
Hukum. (Foto: Humas Unpad)*

RAGA MGE N T RA
Edisi 2, Sabtu 27 Januari 2018

6 R A G A M



GE N T RA
Edisi 2, Sabtu 27 Januari 2018RAGA M

R AG A M 7

KENALKAN BUDAYA, UNIVERSITI SAINS 
ISLAM MALAYSIA KUNJUNGI UNPAD

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 
melakukan kunjungan ke Universitas 
Padjadjaran Jatinangor, Senin (22/01). 

Kunjungan dilakukan dalam rangka pertukaran 
informasi akademik dan budaya antara Malaysia 
dan Indonesia.

 “Pertukaran informasi yang berkaitan dengan 
akademik di taraf universitas, juga untuk pertukaran 
budaya dan tradisi antara dua negara, yaitu antara 
Indonesia dan Malaysia,” ungkap dosen Fakultas 
Hukum dan Syariah USIM  Dr. Setiawan saat ditemui 
di sela kunjungan.

Lebih lanjut Dr. Setiawan mengungkapkan bahwa 
kunjungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan 
wawasan mahasiswa. Mahasiswa diharapkan 
dapat melihat langsung apa saja perbedaan dan 
persamaan yang dimiliki Indonesia dan Malaysia. 
“Dari situ kita akan melihat harmonisasi,” ujar Dr. 
Setiawan.

Rombongan yang terdiri dari 24 mahasiswa dan 1 
orang dosen ini diterima di Gedung Rektorat Unpad 
kampus Jatinangor oleh Sekretaris Direktorat Kerja 
Sama dan Korporasi Akademik Ofiar Murwanti, 
S.Pd., MIB., Kepala Kantor Internasional Unpad 
Ronny Lesmana, MD, M.Kes., AIFO, PhD, serta 
sejumlah pegawai dan mahasiswa Unpad.

Dalam kegiatan tersebut, 
rombongan dari USIM 
melakukan sejumlah 
presentasi akademik dan 
kebudayaan. Presentasi yang 
dilakukan yaitu mengenai 
sistem kehakiman di Malaysia, 
sejarah Tok Kenali sebagai 
tokoh ulama di Malaysia, 
kuliner khas Malaysia, hingga 
tari tradisional Malaysia.

Kuliner khas yang 
dikenalkan yaitu mie mamak, 
mie bandung, roti canai, dan 
teh tarik. Selain dipersilakan 
mencicipi kuliner khas 
tersebut, sivitas akademika 
Unpad juga mendapatkan 
demonstrasi langsung bagaimana pembuatan mie 
mamak dan teh tarik oleh mahasiswa USIM.

Di akhir kegiatan, sebagai pengenalan budaya 
tradisional Malaysia, sejumah mahasiswa USIM 
mempertunjukan pengenalan budaya Dikir Barat, 
yaitu nyanyian yang diiringi gerak tarian.

Diungkapkan Dr. Setiawan, dengan adanya 
kegiatan tersebut diharapkan kerja sama antara 
Unpad dan USIM akan diperluas. “Diharapkan kita 
bisa melakukan kerja sama di bidang akademik, 
pengajaran, pertukaran pelajar, pertukaran 
budaya, joint seminar, atau joint research,” harap Dr. 
Setiawan.*

Sejumlah mahasiswa Unpad mencoba memasak Mie Mamak, sejenis 
kuliner khas dari Malaysia saat berpartisipasi dalam penerimaan kunjungan 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) di Gedung Rektorat Unpad kampus 
Jatinangor, Senin (22/01). (Foto: Tedi Yusup)*

Jelang 200 pelaksanaan Asian Games 2018, panitia 
pelaksana (Inasgoc) menggandeng International 
Games Broadcast Services (IGBS) mengajak 

mahasiswa Indonesia untuk aktif berpartisipasi 
dalam perhelatan akbar tersebut.

Melalui program bertajuk “Broadcast Legacy 
Asian Games 2018”, Inasgoc dan IGBS selaku 
mitra penyiaran resmi pelaksanaan Asian Games 
2018 menawarkan kesempatan bagi mahasiswa 
untuk menambah pengalaman dan meningkatkan 
wawasan terutama di bidang sport broadcasting.

“Setelah 56 tahun lalu Indonesia menjadi tuan 
rumah Asian Games, ini kesempatan luar biasa 
untuk mewariskan ilmu pengetahuan, skill, dan 
keterampilan kita di Asian Games,” ujar Direktur 
Penyiaran Inasgoc 2018 Linda Wahyudi saat mengisi 
sosialisasi “Broadcast Legacy Asian Games 2018” 
di Bale Sawala Gedung Rektorat, Jatinangor, Senin 
(22/01).

Linda menjelaskan, saat menjadi tuan rumah 
pertama kali pada 1962 silam, Asian Games telah 

mewarisi beberapa infrastruktur besar 
yang ada di Jakarta, seperti stadion 
Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, 
dan Jembatan Semanggi. Kali ini, ia ingin 
warisan tersebut tidak hanya berupa 
bangunan fisik, tetapi suatu warisan 
yang dinamis.

“Kalau mewariskan pengalaman dan 
ilmu pengetahuan itu pasti beda. Karena 
ke depan kalian yang akan meneruskan 
ilmu dan keterampilan ini,” kata Linda di 
hadapan mahasiswa.

(baca juga: Program “Broadcast Legacy 
Asian Games 2018” Buka Kesempatan 
Mahasiswa Unpad Berpartisipasi di 
Asian Games 2018 )

Digandengnya IGBS selaku media 
broadcasting resmi didasarkan pada 
kualitasnya yang sudah berskala 
internasional. IGBS yang merupakan 
gabungan dua media olahraga besar 
dunia, yakni HBS dan IMG Media telah 
banyak menyiarkan gelaran kompetisi 
olahraga tingkat dunia.

Untuk itu, sebagai tuan rumah 
pelaksanaan kompetisi olahraga terbesar kedua 
di dunia, Inasgoc ingin memberikan pelayanan 
terbaik kepada dunia. Tidak kurang dari 45 negara 
akan hadir berpartisipasi dalam 40 cabang olahraga 
yang akan digelar di 3 klaster tempat, yakni Jakarta, 
Palembang, dan beberapa kota di Jawa Barat.

Ada dua kegiatan utama yang ditawarkan dalam 
program tersebut, yaitu vignette competition 
(kompetisi video pendek) dan program magang di 
IGBS. Kompetisi film/video pendek berupa pencarian 
bakat-bakat muda untuk membuat video promosi 
Indonesia di ajang Asian Games 2018 yang akan 
ditonton oleh jutaan masyarakat dunia.

Video berdurasi 30 detik ini harus menampilkan 
sisi unik dari dua kota utama penyelenggara Asian 
Games, yaitu Jakarta dan Palembang dengan 
mengusung empat tema besar.

Empat tema tersebut antara lain unity in diversity 
(menggambarkan keindahan Indonesia secara 
universal dilihat dari keanekaragamannya), energy 

of Asia (bagaimana keindahan alam, budaya, dan 
kearifan lokal dari kota Jakarta dan Palembang 
yang layak dipromosikan di tingkat internasional, 
the world is watching (kelebihan apa yang ingin 
ditonjolkan Asian Games di Indonesia untuk 
masyarakat dunia), serta preparing for triumph 
(segala persiapan menuju kemenangan).

Peserta dapat menggunakan beberapa video 
referensi yang ada di IGBS untuk keperluan 
pembuatan video. Ini disebabkan, kompetisi ini 
bukan sekadar melihat keterampilan mengambil 
gambar, namun lebih pada orisinalitas ide si 
pembuat film.

Nantinya, ide terpilih akan dikembangkan lebih 
lanjut dalam bentuk storyboard dengan dibantu 
seorang Produser Senior IGBS David White. Gagasan 
yang benar-benar terpilih akan divisualisasikan dan 
disempurnakan oleh tim IGBS.

Video inilah yang akan dipertontonkan ke 
seluruh masyarakat dunia. Selain itu, pemenang 
juga berkesempatan jalan-jalan ke kota London, 
mengikuti pelatihan singkat pembuatan film 
pendek, serta melihat studio IMG Media.

Sementara untuk program magang, IGBS 
menawarkan 11 posisi teknis maupun nonteknis 
kepada para mahasiswa. Sebelas posisi tersebut 
diantaranya camera assistant, audio asisstant, 
engineering assistant, loggers, venue assistant, 
contribution distribution transmission, off tube/
commentary assistant, IBC information assistant, 
logistics assistant, legacy assistant, dan liaison/
information.

Lebih dari 500 partisipan dibutuhkan untuk 
mengisi 11 posisi tersebut. Pelamar juga 
diperkenakan mendaftar dari seluruh bidang 
keilmuan dan maksimal mendaftar di 2 posisi.

Dengan berpartisipasi di ajang Asian Games 2018, 
mahasiswa akan mendapat sejumlah kompensasi 
dan sertifikat dari IGBS dan Inasgoc. Namun, 
pengalaman dan penguatan kemampuan menjadi 
nilai lebih yang akan didapat mahasiswa.

Informasi dan pendaftaran dua kegiatan 
tersebut bisa langsung mengakses laman http://
asiangames2018.igbs.tv/ .*

TERTARIK MENJADI PARTISIPAN ASIAN GAMES 2018?

Tim Indonesian Asian Games Organizing Commitee 
(inasgoc) 2018 dan International Games Broadcast Services 
(IGBS) saat melakukan sosialisasi program “Broadcasting 
Legacy Asian Games 2018” di Bale Sawala Gedung Rektorat 
Unpad, Jatinangor, Senin (22/01). (Foto: Tedi Yusup)*



R E D A K S I  G E N T R A

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

Pelindung : Rektor Universitas Padjadjaran
Penasehat : Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran
Penanggung jawab : Direktur Tata Kelola,Komunikasi Publik,
Kantor Internasional
Pemimpin Umum : Kepala Kantor Komunikasi Publik
Pemimpin Redaksi : Marlia
Reporter : Arief Maulana, Artanti Hendriyana, Winda Eka Putri
Fotografer : Tedi Yusup, Purnomo Sidik
Sekretariat : Safa Annisaa, Derisa Ambar P, Rury Ratnasari
Distribusi : Atep Rustandi, Lilis Lisnawati

Kantor Komunikasi Publik 
Direktorat Tata Kelola, Komunikasi Publik, 

Kantor Internasional Universitas Padjadjaran

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

Jatinangor, Kab. Sumedang

B U K U 
C I V I TA S

G A L E R I

Pertemuan Rektor Unpad dengan perwakilan Azerbaijan 
University of Languages, Prof. Habib Zarbaliyev dalam 
rangka kerja sama dalam bidang akademik di Rektorat 
Unpad, Jatinangor, Jumat (19/1).

Kunjungan delegasi dari Ngee Ann Polytechniques - 
Singapore dalam rangka kerja sama dengan Unpad dalam 
bidang pengembangan kurikulum Fintech (Financial 
Technology), riset dan pertukaran dosen dan mahasiswa 
di Executive Lounge Gedung 2 Unpad, Jl. Dipati Ukur No 35 
Bandung, Kamis (25/1).

Setelah sukses menggelar konser amal di Sasana Budaya 
Ganesha, Bandung, 9 Desember 2017 lalu, panitia ajang 
“Smilemotion” 2017 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Padjadjaran dibantu oleh Bank Syariah Mandiri berhasil 
mengumpulkan sebanyak Rp150 juta untuk membantu 
membiayai operasi pasien penderita bibir sumbing di kota 
Bandung. Donasi tersebut kemudian diserahkan secara 
simbolis oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unpad 
Dr. Nina Djustiana, drg., M.Kes., kepada ketua pengurus 
Yayasan Pembina Penderita Celah Bibir dan Langit-langit 
(YPPCBL) di aula Gedung B kampus FKG  komplek Rumah 
Sakit Gigi dan Mulut Unpad, Jalan Sekeloa Selatan No. 1, 
Bandung, Senin (8/01).*

Sosialisasi Unpad pada acara Campus Expo di SMAN 26 
Bandung oleh tim Kantor Komunikasi Publik Unpad, Rabu 
(24/01).

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
saat menjadi pembicara dalam acara “Sosialisasi Citarum 
Harum” yang digelar Kodam III/Siliwangi di Grha Tirta 
Siliwangi, Jalan Lombok No. 10, Bandung, Sabtu (20/01). 
(Foto: Humas Unpad)

Mahasiswa program studi Hubungan Internasional Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, 
Randi Herdiansyah, menjadi perwakilan Indonesia dalam 
program “Español como Lengua Extranjera (ELE) Foro de 
Cooperación América Latina y Asia del Este (FOCALAE)” 
yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri Kolombia Juli-
November 2017 lalu.
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