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Pada tahun akademik 2018/2019 mendatang, 
Universitas Padjadjaran akan membuka dua 
program studi (prodi) baru pada jenjang Sarjana, 

yaitu Bisnis Digital pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
serta Aktuaria pada Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam.

Dua prodi ini dibuka untuk menjawab tantangan 
menghadapi perubahan global saat ini. Sesuai dengan 
amanat Presiden RI Joko Widodo dalam Dies Natalis 
ke-60 Unpad, disebutkan bahwa perguruan tinggi, 
termasuk Unpad, didorong untuk membuka program 
studi yang tidak konservatif.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono 
Achmad saat menggelar jumpa pers dengan para 
wartawan, Kamis (8/2) sore mengatakan, dibukanya 
prodi Bisnis Digital dan Aktuaria juga merupakan 
respons kebutuhan global terkait tantangan revolusi 
industri ke-4.

“Ini merespons kebutuhan global ‘zaman now’,” ujar 
Rektor.

Prodi Bisnis Digital memiliki kekuatan pada 
pembelajaran bisnis dengan menggunakan teknologi 
digital. Prodi ini dikembangkan untuk mempersiapkan 
sumber daya manusia di bidang penguasaan start 
up digital, market place, big data, hingga artificial 
intelligence.

Lebih lanjut Rektor mengatakan, bagi Unpad, 
pengembangan prodi ini dilakukan sebagai 
implementasi teknologi digital perguruan tinggi.

Para pengajar disiapkan tidak hanya dari FEB, tetapi 
juga lintas sektor keilmuan, seperti dari Fakultas 
Hukum terkait bidang implementasi Undang-undang 
ITE, Fakultas Ilmu Komunikasi, hingga dari prodi 
Teknik Informatika. Unpad juga akan memperluas 
kerja sama dengan praktisi bisnis yang sudah 
bergerak di bidang bisnis digital.

Untuk tahun akademik 2018/2019, prodi bisnis 
digital pertama di Indonesia ini dibuka dengan daya 
tampung 40 mahasiswa. Pendaftaran untuk prodi 
ini dibuka melalui jalur Seleksi Bersama Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Sementara untuk prodi Aktuaria, Rektor 
menjelaskan, prodi ini dibuka dalam rangka 
pemenuhan tenaga aktuaris di Indonesia. Tenaga ini 
dibutuhkan salah satunya untuk menghitung risiko 
dalam aktivitas bisnis, terutama di bidang asuransi.

“Tenaga Aktuaris belum banyak, padahal 
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Aktuaris ini 
sangat dibutuhkan,” jelas Rektor.

Prodi Aktuaria dibuka dengan daya tampung 50 
mahasiswa. Seperti prodi Bisnis Digital, pendaftaran 
prodi dibuka melalui jalur SBMPTN.*

MERESPONS KEBUTUHAN GLOBAL, 
UNPAD BUKA PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL DAN AKTUARIA
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Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad melantik 1617 lulusan pada 
Wisuda Lulusan Gelombang II Tahun Akademik 

2017/2018 yang digelar di Grha Sanusi Hardjadinata, 
kampus Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, 
pada Selasa (6/02) hingga Rabu (7/02).

 “Acara wisuda ini selain merupakan upacara 
pelantikan terhadap para mahasiswa setelah 
menuntaskan kegiatan akademiknya di berbagai 
jenjang, juga sebagai bentuk apresiasi dan selebrasi 
atas prestasi yang telah dicapai, serta merupakan 
momentum untuk melakukan refleksi dan evaluasi 
atas proses dan capaian akademik Universitas 
Padjadjaran,” kata Rektor.

Kepada para wisudawan, Rektor berpesan untuk 
selalu menjaga nama baik Unpad. Lulusan Unpad 
diharapkan dapat bersinergi untuk memberikan 
kontribusi positif terhadap institusi, serta 
memberikan maslahat bagi bangsa dan negara.

“Kami sangat berharap bahwa lulusan Unpad 
bukanlah hanya menjadi pegawai, namun memiliki 
jiwa entrepreneurship yang kuat sehingga mampu 
menjadi pionir dan membuka lapangan-lapangan 
kerja baru bagi masyarakat Indonesia,” tutur Rektor.

Secara khusus, Rektor mengucapkan selamat 
kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat 
terbaik pada masing-masing jenjang. Mereka adalah 
Brian Pratistha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
sebagai wisudawan terbaik Program Doktor, Yosep 
Oktavianus Sitohang dari Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai wisudawan 
terbaik Program Magister, Shinta Amini Prativi 
dari Fakultas Kedokteran Gigi sebagai wisudawan 
terbaik  Program Spesialis, Heidy Stefanie Yonathan 
dari Fakultas Kedokteran Gigi sebagai wisudawan 
terbaik Program Profesi, Santi Agustini dari Fakultas 
Peternakan sebagai wisudawan terbaik Program 
Sarjana, dan Malta Velliani Iskandar dari Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis sebagai wisudawan terbaik 
program Diploma.

Sementara itu, lulusan tertua pada pelaksanaan 
wisuda kali ini adalah Martua Suhunan Sianipar dari 
Fakultas Pertanian yang lulus pada usia 60 tahun 10 

bulan 9 hari, dan lulusan termuda adalah Ristanti 
Febriana Putri dari Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam yang lulus pada usia 19 tahun 1 
bulan 26 hari.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Yuliandre Darwis 
Ph.D. menyampaikan pidato sebagai perwakilan 
alumni. Diungkapkan Yuliandre, suatu keharusan 
bagi lulusan Unpad untuk dapat memberikan 
kontribusi kepada negara dan kemajuan bangsa.

“Bukan sekadar pemikiran-pemikiran, tapi bukti 
tindakan diperlukan untuk membawa perubahan,” 
ujar Yuliandre.

Semangat dengan bukti konkrit untuk menjadi 
manusia yang berguna bagi bangsa dan negara 
haruslah dinjunjung. Tidak terus tinggal pada zona 
nyaman, melainkan terus mencari, dan terus belajar 
adalah hal penting yang dibutuhkan anak muda 
pada saat ini. Disamping itu, dibutuhkan kerja keras, 
keberanian, dan keteguhan dalam mencapai masa 
depan.

Lebih lanjut Yuliandre menyampaikan, 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai kompetensi 
menjadi tantangan tersendiri di zaman ini. 
Perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya 
penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

“Penurunan ini dipredikasi akan terus terjadi di 
tahun mendatang. Teknologi menjadi penyebab 
utama dalam perubahan ini. Pemanfaatan teknologi 
dalam suatu bidang pekerjaan menjadi hal yang 
lazim karena mampu menghasilkan efisiensi dan 
efektivitas. Sehingga manusia yang tidak segera 
meningkatkan kompetensinya akan mudah 
tergantikan,” ujar Yuliandre.

Tantangan berikutnya adalah globalisasi dengan 
persaingannya yang begitu ketat, sehingga 
dibutuhkan masyarakat yang memiliki daya saing 
kuat. Kemauan untuk belajar dan bekerja keras 
adalah sikap yang dibutuhkan, karena tidak ada 
sesuatu yang hebat yang dapat dicapai dengan 
kemudahan.

“Kesuksesan merupakan keniscayaan bagi 
seseorang yang pantang menyerah,” ujar Yuliandre.

Unpad Menghadapi Revolusi Industri 4.0
Rektor menuturkan, revolusi industri keempat 

dapat digambarkan sebagai cyber-physical 
systems yang meliputi kemunculan kemampuan-
kemampuan baru, baik untuk manusia ataupun 
mesin. Pada era revolusi industri keempat ini, 
terdapat cara-cara yang sepenuhnya baru dimana 
teknologi terintegrasi dalam masyarakat dan 
bahkan dalam tubuh manusia.

“Perubahan dunia di Era Revolusi Industri 4.0 
ini akan memberikan tantangan yang besar dan 
juga peluang besar bagi umat manusia. Sudah 
seharusnya perguruan tinggi sebagai lembaga 
pendidikan tinggi yang berisi para insan cendekia 
menjadi pihak yang paling bisa menyesuaikan diri 
dan tanggap terhadap perubahan tersebut, sehingga 
bisa menangkap peluang-peluang yang ada dan bisa 
berkontribusi memberikan solusi atas tantangan-
tantangan yang dihadapi oleh masyarakat zaman 
sekarang,” tutur Rektor.

Unpad telah memiliki langkah-langkah 
strategis dalam menghadapi perubahan global 
ini, diantaranya adalah transformasi pendidikan 
berbasis teknologi dan reformasi birokrasi.

Diungkapkan Rektor, pada aspek transformasi 
pendidikan, Unpad telah mempersiapkan program 
pendidikan milenial yang diharapkan dapat 
menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan 
dan keterampilan kekinian dan sesuai dengan 
kebutuhan zaman “now”. Selain pengembangan 
keilmuan, Unpad sudah memiliki infrastruktur 
untuk memfasilitasi e-learning dan akan terus 
dikuatkan.

Dalam aspek reformasi birokrasi, sebagai 
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Unpad telah 
mengimplementasikan perbaikan tata kelola yang 
bertujuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip 
good governance dalam pengelolaan perguruan 
tinggi dan juga pendidikan karakter terutama 
pendidikan antikorupsi.*

LANTIK WISUDAWAN, REKTOR HARAPKAN 
LULUSAN UNPAD MILIKI JIWA ENTREPRENEURSHIP

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. 
Tri Hanggono Achmad melantik 
1617 lulusan pada Wisuda Lulusan 
Gelombang II Tahun Akademik 
2017/2018 yang digelar di Grha Sanusi 
Hardjadinata, kampus Unpad, Jln. 
Dipati Ukur No. 35 Bandung, pada 
Selasa (6/02) hingga Rabu (7/02). 
Dalam pidatonya, Rektor berharap 
lulusan Unpad dapat bersinergi 
untuk memberikan kontribusi positif 
terhadap institusi, serta memberikan 
maslahat bagi bangsa dan negara. 
(Foto: Tedi Yusup)*



GE N T RA
Edisi 3, Sabtu 13 Februari 2018P RO F I L

P R O F I L 3

Eksistensi Forum Privilegiatum—hak khusus pejabat 
tinggi untuk diadili pada pengadilan khusus—pada 
hukum pemerintahan di Indonesia menjadi conditio 

sine qua non atau tidak terelakkan dalam menghadapi 
beratnya penanganan kasus korupsi,  dan sebagai sarana 
pertanggungjawaban negara in casu para pejabat negara. 
Dengan demikian, diharapkan konsep pemerintahan bersih 
akan tercapai.

Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. H. Nandang Alamsah 
Deliarnoor, S.H., M.Hum saat membacakan orasi ilmiah 
berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam 
Bidang Ilmu Hukum Tata Pemerintahan pada Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  Universitas Padjadjaran di 
Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, 
Bandung, Kamis (8/2) siang. Orasi ilmiah tersebut berjudul 
“Forum Privilegiatum dalam Hukum Pemerintahan”.

Prof. Nandang menjelaskan bahwa Forum Privilegiatum 
adalah suatu sistem peradilan, baik itu dari segi 
penyelenggaraan peradilan maupun sebagai proses 
mengadili. Ia menggagas adanya Forum Privilegiatum 
dalam Hukum Tata Pemerintahan diantaranya untuk 
memeriksa pejabat negara apakah telah melanggar hukum 
tata pemerintahan atau hukum lain, baik pidana maupun 
perdata.

Lebih lanjut Prof. Nandang menyampaikan bahwa lembaga 
praperadilan saat ini dijadikan “pelarian” bagi para pejabat 
negara untuk memperoleh kepastian hukum secara cepat 
apakah dia bersalah atau tidak walaupun berdasarkan 
kewenangan baik secara atribusi dan derivasi praperadilan 
tidak memiliki kewenangan itu.

“Oleh karena itu Forum Privilegiatum yang khusus untuk 
mengadili para pejabat negara ini harus segera dibuat 
agar jelas legalitasnya dan tidak menjadi polemik serta 
perdebatan akademik lagi,” ujar Prof. Nandang.

Urgensi dan eksistensi Forum Privilegiatum ini juga untuk 
menjawab keterkaitan isu korupsi, yang seringkali menjadi 
jebakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi 
ketika menghadapi masalah yang harus direspons secara 
cepat (extra ordinary).

“Akibatnya, timbul ketakutan untuk mengambil 
keputusan atas persoalan yang mendesak dan harus 
segera diselesaikan. Sebab, di kemudian hari mereka bisa 
dipermasalahkan dan dituduh melakukan korupsi yang 
dikarenakan arti dari korupsi bisa menimbulkan multi tafsir 
terhadap tindakan diskresi yang dilakukan pejabat publik,” 
ujar Prof. Nandang.

Extra Ordinary Discretion (EOD) belum diatur dalam UU 
No. 30 Tahun 2014. Menurut Prof. Nandang, prosedur bisa 
dikesampingkan asalkan tetap dalam kerangka kewenangan 
pejabat yang bersangkutan dan substansinya tidak ada 
penyalahgunaan wewenang serta substansinya  bermanfaat 
bagi orang banyak.

“Untuk mengujinya apakah EOD ini melenceng dilakukan 
secara Forum Privilegiatum di Mahkamah Agung. Untuk 
mengakomodir gagasan ini bisa merevisi UUAP atau 
UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang 
memberikan kewenangan kepada MA mengadili untuk 
yang pertama dan terakhir pejabat negara karena dianggap 
telah penyalahgunakan wewenang, baik baik onrechtmatige 
overheidsdaad maupun detournement de papour/wilekeu,” ujar 
Prof. Nandang.*

PROF. NANDANG ALAMSAH DELIARNOOR, 
“FORUM PRIVILEGIATUM PADA HUKUM PEMERINTAHAN DI INDONESIA HARUS SEGERA DIBUAT”

Guru besar Fakultas Kedokteran Prof. Bethy S. 
Hernowo, Sp.PA(K), PhD, memaparkan cara 
penentuan proses patogenesis, prediktif, respons 

terapi, dan prognosis dokter kepada penderita tumor 
ganas/kanker melalui mendeteksi berbagai protein yang 
terkandung dalam sel tumor ganas melalui pemeriksaan 
imunohistokimia (IHK).

Deteksi dilakukan karena setiap sel tumor 
memproduksi berbagai jenis protein yang berperan 
dalam perangai tumor dan menentukan agesifitasnya. 
Setiap individu penderita kanker memiliki perangai 
tumor yang berbeda-beda walaupun dalam jenis kanker 
yang sama.

“IHK dapat mendeteksi protein dalam sel kanker 
dengan mengikatkan antara antiprotein yang dicari dan 
protein dalam sel dengan memakain prinsip antigen 
antibodi,” ujar Prof. Bethy saat menyampaikan orasi 
ilmiah dalam rangka pelantikan dan pengukuhan guru 
besarnya oleh Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad, di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kamis (8/2) pagi.

Dalam kesempatan itu, Guru Besar bidang Patologi 
Anatomik ini menyampaikan orasi ilmiahnya berjudul 
“Deteksi Berbagai Protein di dalam Sel Tumor Ganas dengan 
Cara Imunohistokimia untuk Menentukan Patogenesis, 
Prediktif, Respons Terapi, dan Prognosis” .

Ada sepuluh jenis kanker yang dijelaskan karakteristik 
proteinnya oleh Prof. Bethy. Sepuluh kanker itu yaitu, kanker 
payudara, kanker leher rahim, kanker nasofaring, kanker 
tiroid, kanker kulit, kelenjar limfe, kanker rektum, keganasan 
jaringan lunak, kanker ovarium, dan kanker prostat.

Pada kanker payudara sebagai penyumbang kematian 
terbesar kelima akibat kanker secara umum, standar 
internasional telah menetapkan bahwa setiap kanker 

payudara minimal harus diperiksa empat macam 
protein, diantaranya reseptor estrogen, reseptor 
progesteron, Her2Neu/CERB2 atau faktor pertumbuhan 
yang berperan dalam progesivitas sel, dan Ki-67 atau 
penandang yang menilai indeks proliferasi sel yang 
berkaitan dengan kecepatan pertumbuhan sel tumor.

Kombinasi imunoreaktivitas empat protein ini dapat 
memberikan klasifikasi molekuler untuk tiap kanker 
payudara. Dokter juga dapat memperkirakan prognosis 
penderita dan terapi apa yang diinginkan.

Sementara pada kasus kanker leher rahim, 
pemeriksaan IHK VEGF pada karsinoma serviks, dapat 
memprediksi respons terapi anti VEGF (bevacizumab). 
Studi yang dilakukan American Society of Clinical 
Oncology (ASCO) pada 2014 menunjukkan, VEGF-targeted 
therapy dalam tata laksana kanker serviks memberikan 
hasil bevacizumab pada regimen kemoterapi 
berhubungan dengan meningkatnya angka survival 
secara keseluruhan pada pasien dengan karsinoma 
servik yang persisten, rekuren, atau metastasis.

Prof. Bethy yang lahir di Bandung, 9 Agustus 1955 ini 
memulai karirnya sebagai dokter pascalulus dari Fakultas 
Kedokteran Unpad pada 1983. Kemudian, ia meneruskan 
studi Dokter Spesialis Patologi Anatomik dan lulus pada 1988. 
Gelar doktor ia peroleh dari Universitas Kobe Jepang pada 
1995. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Satuan 
Penjaminan Mutu Unpad 2009-2012.*

PROF. BETHY S. HERNOWO, 
“DETEKSI PROTEIN DALAM SEL TUMOR GANAS UNTUK MENENTUKAN RESPONS TERAPINYA”

Karies gigi pada balita masih menjadi permasalahan 
dental tertinggi di Indonesia. Angka prevalensi karies 
pada anak balita di Indonesia berada di angka 90,05%. 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) PBB juga menyebut, 
Indonesia memiliki prevalensi Early Childhood Caries (ECC) 
tertinggi pada anak usia 3-5 tahun

Demikian disampaikan Guru Besar bidang Ilmu 
Kesehatan Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Unpad Prof. 
Dr. Yetty Herdiyati  Sumantadiredja, drg., Sp.Ped(K), saat 
menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pelantikan dan 
pengukuhan sebagai guru besar oleh Rektor Unpad Prof. 
Tri Hanggono Achmad di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, 
Bandung, Kamis (8/2) pagi.

Orasi ilmiah yang dibacakan Prof. Yetti itu berjudul 
“Peranan Gen gtf B/C yang Mengekspresikan Enzim 
Glukosiltransferase Streptococcus Mutans pada ECC untuk 
Menuju Anak Indonesia Sehat”.

Menurutnya, ECC atau karies gigi pada balita disebabkan 
empat faktor yaitu gigi yang rentan, plak, substrat, dan 
waktu. Jika dikaitkan, penyebab karies ini didasarkan adanya 
hubungan yang tidak seimbang antara daya tahan gigi dan 
faktor kariogenik, yaitu gigi yang kuat akan lebih tahan 
terhadap serangan karies dibandingkan gigi yang rentan.

ECC ini awalnya ditandai adanya gambaran titik putih 
(white spot) pada gigi insisif sulung rahang atas sepanjang 
margin gingiva atau bagian tepi gusi yang menyelimuti gigi. 
Gambaran ini terlihat pada usia satu tahun yang diikuti 
kerusakan pada inisisif lateral gigi.

Apabila gejala ini tidak diintervensi, menjelang usia dua 
tahun karies dalam berlanjut hingga merusak seluruh 
mahkota gigi insisif sentral rahang atas dan diikuti kerusakan 
pada molar satu rahang bawah. Jika masih tetap dibiarkan, 
pada usia tiga dan empat tahun, karies ini dapat berlanjut 
mengenai gigi molar kedua rahang bawah. Puncaknya, 
ketika di usia lima tahun, seluruh gigi sulung, kecuali kaninus 
sulung, seluruhnya telah terkena karies.

“Penyebab ECC dikarakteristikkan adanya kolonisasi awal 
Streptococcus mutans dalam rongga mulut. Ini merupakan 
bakteri komensal dalam rongga mulut dan berperan penting 
dalam pembentukan karies,” jelas Prof. Yetty.

Penanganan ECC tidak bisa hanya melibatkan anak dan 
dokter gigi saja. Peran orang tua, pengasuh, dan pemerintah 
juga penting dilibatkan dalam penanganan tersebut. Sebab, 
pencegahan ECC mengutamakan pada promosi tingkah laku 
dalam merawat gigi, seperti menyikat gigi, keterjangkauan 
fluoride atau senyawa dalam pasta gigi yang berfungsi 
menyehatkan gigi, hingga kebiasaan pola makan sehat.

Guru besar yang lahir Bandung, 16 April 1953 tersebut 
mengatakan, orang tua perlu mendampingi anak dalam 
menyikat gigi. Penggunaan pasta gigi ber-fluoride minimal 
dua hari sekali dilakukan sesegera mungkin jika gigi 
sulung anak mengalami erupsi. Proses ini dilakukan untuk 
mengurangi terjadinya ECC.

Selain itu, kontrol terhadap makanan yang dapat 
menyebabkan karies perlu dilakukan dari usia 12 bulan 
dan terus dijaga selama masa anak-anak. Orang tua juga 
perlu melatih bayi untuk menghentikan kebiasaan minum 
susu dalam botol antara usia 12 – 16 bulan, dan mulai 
membiasakan minum dari gelas.*

PROF. YETTI HERDIYATI SUMANTADIREJA, 
“KARIES GIGI PADA BALITA DI INDONESIA MASIH TINGGI”
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Penanganan gangguan jiwa di Indonesia masih 
mengandalkan obat sebagai terapi utama. Padahal, 
penyebab gangguan jiwa itu multikompleks. Sudah 

saatnya mengatasi penyakit tersebut dengan pemberdayaan 
pasien, melalui sebuah proses recovery dengan dukungan 
dari lingkungan, masyarakat, pemerintah, dan tenaga 
kesehatan.

“Trend pelayanan global untuk mengatasi gangguan 
jiwa sudah bergerak ke arah pemberdayaan individu yang 
mengalami gangguan jiwa melalui sebuah proses recovery 
dengan dukungan dari lingkungan, masyarakat, pemerintah, 
dan tenaga kesehatan. Dibutuhkan pelayanan yang 
memadai di masyarakat untuk mendukung proses recovery 
orang yang mengalami gangguan jiwa. Sudah saatnya ada 
community mental health center  dengan fasilitas dan tenaga 
professional dibidang kesehatan jiwa,” ujar Prof. Suryani, 
S.Kp., MHSc., Ph.D.

Prof. Suryani menyampaikan hal tersebut saat membaca 
orasi ilmiah berkenaan dengan Penerimaan Jabatan Guru 
Besar dalam Bidang Ilmu Keperawatan Jiwa pada Fakultas 
Keperawatan Unpad, di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jumat (9/02). Orasi ilmiah 
tersebut berjudul Pendekatan “Model Recovery sebagai 
Alternatif dalam Penyembuhan dan Pemulihan Gangguan 
Jiwa Kronis”.

Diungkapkan Prof. Suryani,  gangguan jiwa merupakan 
salah satu penyakit yang sedang dan menjadi trend global. 
Secara global, 1 dari 4 orang menderita gangguan jiwa baik 
di negara maju maupun negara berkembang. Penyakit ini 
bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. 
Di Indonesia, dengan jumlah penduduk 251 juta, prevalensi 
gangguan jiwa berat termasuk skizofrenia meningkat dari 
0,5% (2007) menjadi 1,7% (2013).

“Program penanganan gangguan jiwa yang ada di 
Indonesia hingga saat ini masih berfokus pada pengobatan 
dan mengandalkan rumah sakit jiwa sebagai pelayanan 
utama bagi penderita gangguan jiwa, sehingga banyak 
penderita yang kambuh setelah pulang ke rumah,  
disebabkan tidak adanya pelayanan kesehatan jiwa di 
masyarakat. Keadaan ini tidak cost efektif, karena jika pasien 
sering kambuh maka biaya akan lebih sering dan lebih 
banyak dikeluarkan,” ujar perempuan kelahiran Pariaman, 2 
Februari 1968 ini.

Program lainnya seperti layanan konseling, health 
promotion, dan lain – lain tidak berjalan. Bahkan obat untuk 
penderita gangguan jiwa di Puskesmas sering tidak ada. Di 
Puskesmas tidak ada psikiater, psikolog, atau perawat jiwa.

Recovery yang dijalani pasien bukan hanya untuk sekadar 
pulih dari penyakit, tapi untuk membuat kehidupan orang 
yang mengalami keterbatasan akibat penyakitnya menjadi 
lebih berarti. Recovery menekankan bahwa meskipun 
individu tidak bisa mengontrol gejala penyakitnya tapi 
mereka bisa mengontrol kehidupan mereka.

Selama menjalani proses recovery, individu membutuhkan 
dukungan dari lingkungan. Mereka membutuhkan supportive 
environmentdari keluarga, tetangga, masyarakat, pemerintah, 
dan swasta.*

PROF. SURYANI:
PEMULIHAN GANGGUAN JIWA BUTUH DUKUNGAN SELURUH PIHAK

Proses penemuan dan pendesainan obat baru 
merupakan proses kompleks, serta dibutuhkan 
waktu panjang dan biaya tinggi. Hal ini menjadi 

tantangan bagi peneliti dalam strategi, upaya efektif, 
dan ekonomis dalam penemuan obat. Salah satu solusi 
adalah dengan menggunakan teknik komputasi.

“Teknik komputasi dalam perancangan obat yang 
sering disebut  computer-aided drug design telah 
diaplikasikan dalam 15 tahun terakhir sebagai 
komplemen dari in vitro dan in vivo oleh para peneliti 
kimia medisinal dalam mengeksplorasi dan menemukan 
senyawa pemandu hingga memodifikasi menjadi 
kandidat obat,” ujar Prof. Muchtaridi, S.Si, M.Si., Ph.D., 
saat membacakan orasi ilmiah berkenaan dengan 
Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Analisis 
Farmasi dan Kimia Medisinal pada Fakultas Farmasi 
Unpad, di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur No. 35 Bandung, Jumat (9/02).

Pada kesempatan tersebut, Prof. Muchtaridi 
membacakan orasi ilmiah berjudul “Penemuan Senyawa 
Pemandu dari Bahan Alam Melalui Teknologi Komputer: 
Kasus Pada Pengembangan Obat Flu Burung Dan Kanker 
Payudara Dengan Metode Structure – Ligand-Based Drug 
Design (S/LBDD)”.

Dijelaskan Prof. Muchtaridi bahwa sudah 25 tahun terakhir, 
penemuan dan pengembangan obat baru dilakukan dengan 
metode Perancangan Obat Rasional (POR). POR bertujuan 

untuk menemukan obat baru dengan waktu yang lebih 
singkat, murah, dan strategis .

Teknik komputasi telah diaplikasikan dalam proses POR 
dengan tujuan penemuan senyawa pemandu yang dapat 
dengan sangat cepat dikembangkan sebagai obat dengan 
terapi yang efektif dan aman sesuai kebutuhan pengobatan.

Ada empat metode yang sering digunakan untuk 
menemukan senyawa pemandu dalam Computer-aided drug 

design, yaitu; penapisan acak, ligand-based drug design 
(LBDD), structure-based drug design dan de novo design.

Melalui berbagai penelitian yang dikembangkan Prof. 
Muchtaridi dan tim, teknik komputasi dimanfaatkan 
dalam menegmbangkan obat flu burung dan kanker 
payudara, yaitu dengan metode Structure – Ligand-Based 
Drug Design.

Beberapa metode SBDD telah dipopulerkan seperti 
penambatan molekul atau dikenal dengan molekular 
docking, dinamika molekuler, dan modeling homologi. 
Prof. Muchtaridi menjelaskan, dinamika molekuler 
sangat bermanfaat dalam menginvestigasi mekanisme 
kerja suatu obat,  kanker, jantung, dan diabetes.

“Mencari mekanisme aktivitas suatu senyawa bahan 
alam terhadap kanker payudara apakah agonis atau 
antagonis juga telah kami lakukan dengan metode 
dinamika molekuler,” ungkap pria kelahiran Palembang, 
2 Juni 1974 ini.

Berdasarkan penelitiannya, diketahui bahwa senyawa 
yang terkandung dari manggis paling banyak memiliki nilai fit 
value yang baik dan energi bebas dari afinitas ikatan dengan 
kantung aktif neuraminidase yang baik.

“Penelitian selanjutnya, kami telah melakukan formulasi 
sediaan tablet dan sirup berdasarkan uji aktivitas yang baik. 
Saat ini sediaan tersebut sedang masuk pada fase uji pre-
klinik,” ungkap Prof. Muchtaridi.*

PROF. MUCHTARIDI: 
TEKNIK KOMPUTASI HASILKAN OBAT BARU SECARA SINGKAT, MURAH, DAN STRATEGIS

Tidak banyak yang menyadari bahwa keseimbangan 
antara ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan 
amanat yang tertuang dalam UUD 1945. Sayangnya, 

keseimbangan tersebut nampaknya belum dapat 
sepenuhnya terwujudkan setelah lebih dari 70 tahun 
Indonesia merdeka.

Demikian disampaikan Prof. Arief Anshory Yusuf, S.E, M.Sc., 
Ph.D, saat membacakan orasi ilmiah berkenaan dengan 
Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam bidang Ekonomi 
Lingkungan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Padjadjaran, di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jumat (9/02). Pada kesempatan 
tersebut, orasi ilmiah dibacakan Prof. Arief dengan judul 
“Trade off Antara Pertumbuhan, Keadilan, dan Lingkungan: 
Mitos atau Realitas?”.

Diungkapkan Prof. Arief, selain masalah sosial seperti 
ketimpangan dan kemiskinan, Indonesia juga menghadapi 
tantangan besar dalam isu pengelolaan sumber daya alam 
dan lingkungan. Indonesia adalah salah satu negara  yang 
sangat rentan dengan bencana terkait perubahan iklim.

“Adanya konflik antara agenda pertumbuhan ekonomi, 
keadilan ekonomi, dan lingkungan sering diartikan sebagai 
sesuatu yang alamiah. Sehingga, trade-off antara ketiganya 
sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari,” 
ujar Prof. Arief.

Lebih lanjut Prof. Arief menjelaskan bahwa green economy 
sering didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang selain 
mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial 
juga bisa mengurangi kerusakan alam dan lingkungan. 
Paradigma ini dapat menjadi anti-tesis dari trade-off antara 
pertumbuhan dan lingkungan.

Dijelaskan pria kelahiran Bandung, 19 Oktober 1972 
ini, pertumbuhan inklusif dapat menghilangkan trade-off 
antara pertumbuhan dan ketimpangan, dan green economy 
dapat menghilangkan trade-off antara pertumbuhan dan 
lingkungan.

“Pertumbuhan inklusif dan green economy tidak bisa terjadi 
dengan sendirinya karena sistem ekonomi pasar yang kita 
anut, buta dengan keadilan dan eksternalitas lingkungan. 
Ketimpangan dan kerusakan alam bukan bagian dari 
hitung-hitungan untung rugi para pelaku ekonomi. Oleh 
karena itu peran negara sangat diperlukan untuk melakukan 
koreksi-koreksi. Dalam keadilan ekonomi, misalnya, melalui 
pemerataan kesempatan dalam konteks pengembangan 
human capital terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, 
serta penguatan perlindungan sosial,” papar Prof. Arief.

Dalam konteks pengelolaan SDA dan lingkungan, 
lanjut Prof. Arief, setidaknya diperlukan dua hal dimana 
pemerintah berperan penting. Pertama, adalah optimalisasi 
pengelolaan hasil SDA agar manfaatnya masih dapat 
dirasakan oleh generasi mendatang.

Kedua, adalah bagaimana jasa-jasa ekosistem bukan hanya 
dapat dikenali oleh pelaku ekonomi, tetapi menjadi bagian 
terpisahkan dari keputusan-keputusan ekonomi mereka. 
Pemerintah dapat berperan untuk membantu internalisasi 
eksternalitas lingkungan melalui berbagai instrumen 
kebijakan.*

PROF. ARIEF ANSHORY YUSUF, “SELAIN MASALAH SOSIAL, INDONESIA HADAPI 
TANTANGAN BESAR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN”
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Unit Perisai Diri Universitas Padjadjaran 
berhasil meraih juara umum 3 dengan 
memperoleh 2 emas dan 1 perunggu pada 

kompetisi Putra Sunda Cup IV 2018, di Universitas 
Sebelas April, Sumedang 19-21 Januari 2018 lalu.

Medali emas diraih oleh Dhila Gania Raras dari 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Sopa Samrotul 
Paujah dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, 
sedangkan medali perunggu diraih Jaka Komara 
Nurrohman dari Fakultas Ilmu Budaya.

Putra Sunda Cup merupakan kompetisi tahunan 
yang diikuti oleh sejumlah perguruan pencak silat 
se-Kabupaten Sumedang. Tahun ini, Perisai Diri 
Unpad mengirimkan 3 perwakilan mahasiswa 
terpilih untuk mengikuti kompetisi tersebut. Sopa 
bertanding di Kelas A Putri, Dhila di Kelas B Putri, 
dan Jaka di Kelas D Putra.

Sebelum mengikuti kompetisi, ketiganya 
mengikuti latihan intensif bersama pelatih selama 
2 minggu. “Latihan tanding, latihan fisik, latihan 
teknik, latihan pernafasan,” ungkap Dhila saat 

ditemui di Ruang Humas Unpad, Gedung Rektorat 
Unpad kampus Jatinangor, Kamis (1/02).

Sementara itu, Sopa mengakui jika prestasi 
dapat diraih dengan latihan yang serius. Selain 
latihan, kunci sukses prestasi di pencak silat 
menurut Sopa adalah menjaga stamina dan 
kesehatan, serta berdoa.

“Alhamdulillah bersyukur masih diberi 
kesempatan buat juara. Jangan pernah merasa 
puas dan harus banyak belajar lagi,” ujar Sopa.

Ke depannya, mereka pun mengharapkan 
Perisai Diri Unpad akan lebih banyak lagi meraih 
prestasi, baik nasional maupun internasional. 
Motivasi latihan pun harus semakin ditingkatkan. 
“Unpad memiliki potensi yang bagus,” ungkap 
Dhila.

Perisai Diri kerap mengikuti kompetisi dan 
meraih juara. Salah satu prestasi tingkat 
internasional  yang Dhila raih yaitu menjadi First 
Winner of Artistic Female team Original Technique in 
9th Perisai Diri International Championship 2017 
di Universitas Brawijaya pada Oktober hingga 
November 2017 lalu. Selain itu, Dhila juga meraih 
Perak di Kejuaraan Nasional Piala Presiden 2017.*

UNIT PERISAI DIRI UNPAD RAIH EMAS DI KOMPETISI PUTRA SUNDA CUP IV

Tim unit Perisai Diri Universitas Padjadjaran meraih 
juara umum 3 dalam kompetisi Putra Sunda Cup 
IV 2018 di Universitas Sebelas April, Sumedang, 
19 – 21 Januari lalu. Dalam kompetisi tersebut, tim 
berhasil memperoleh 2 emas dan 1 perunggu.*

Kelompok Studi Ekonomi Islam, Islamic Studies 
and Economic Group (KSEI ISEG) Universitas 
Padjadjaran berhasil memboyong sejumlah 

prestasi pada acara Temu Ilmiah Regional (Temilreg) 
Jawa Barat 2018 di Universitas Kuningan, 1 – 4 
Februari lalu.

Temilreg merupakan kegiatan rutin yang diikuti 
Kelompok Studi Ekonomi Islam se-Jawa Barat. 
Kegiatan ini terdiri dari seminar nasional dan 
sejumlah kompetisi. Dalam ajang ini, KSEI ISEG 
Unpad mengirimkan tiga tim untuk mengikuti tiga 
kompetisi.

Pada kompetisi Olimpiade Ekonomi Islam, tim 
terdiri dari Zidna Qoulan (Akuntansi), Retna Farrah 
(Akuntansi), dan Nurun Najmi (Ekonomi Islam) 
berhasil meraih juara pertama.

Sementara pada kompetisi Lomba Karya Tulis 
Ekonomi Islam (LKTEI), tim yang terdiri dari Radifan 
Hilfi (Ilmu Ekonomi), Maulana Malik (Ekonomi Islam), 

dan Fandy Arief (Ekonomi Islam) berhasil 
meraih juara harapan satu. Pada kompetisi 
Bussiness Plan, tim yang terdiri dari Tarada 
Berlian (Ekonomi Islam), Tanti Sri (Ekonomi 
Islam), dan Adinda Ayu (Ekonomi Islam) 
meraih juara harapan satu.

Dengan meraih tiga prestasi ini, KSEI 
ISEG Unpad untuk ketiga kalinya berhasil 
memboyong Piala Gubernur Jawa Barat.

Dalam perjalanannya, KSEI ISEG Unpad 
cukup rutin menyumbangkan prestasi 
di skala regional, nasional, maupun 
internasional. Dalam waktu dekat, dua 
anggota KSEI ISEG Unpad pun akan 
berangkat ke Jerman dalam rangka 
mengikuti acara The 3rd International 
Conference of Integrated Intellectual 
Community (ICONIC) yang diselenggarakan 
PPI Jerman.*

KSEI UNPAD BERHASIL BAWA PRESTASI DI TEMU ILMIAH REGIONAL KSEI JAWA BARAT

Tim Kelompok Studi Ekonomi Islam Islamic Studies and 
Economic Group (ISEG) Unpad meraih tiga prestasi sekaligus 
dalam Temu Ilmiah Regional Jawa Barat 2018 di Universitas 
Kuningan, 1-4 Februari lalu. Dalam acara tersebut satu tim 
berhasil meraih juara 1, dan dua tim meraih juara harapan 1.*
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Jelang masa penerimaan mahasiswa baru tahun 
akademik 2018/2019, Universitas Padjadjaran 
menerima mahasiswa baru program Sarjana 

melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Sementara 
untuk program Sarjana Terapan dan Program 
Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) penerimaan 
dilakukan melalui jalur SBMPTN.

Hal tersebut disampaikan Rektor Unpad Prof. 
Tri Hanggono Achmad saat menggelar jumpa 
pers di ruang Executive Lounge, Jalan Dipati Ukur 
No. 35, Bandung, Kamis (8/2) sore. Dalam jumpa 
pers tersebut, turut hadir Wakil Rektor bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Arry Bainus, M.A., 
Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik Aulia 
Iskandarsyah, PhD., dan Kepala Kantor Komunikasi 
Publik Ade Kadarisman, M.T.

Untuk tahun ini, persentase alokasi daya tampung 
kedua jalur sebesar 30% untuk SNMPTN dan 70% 
untuk SBMPTN. Jika dinominalkan, Unpad menerima 
2.292 mahasiswa baru dari jalur SNMPTN dan 4.433 
mahasiswa dari jalur SBMPTN.

Rektor menjelaskan, sebanyak 51 program studi 
dibuka untuk pendaftaran SNMPTN. Sementara 
di jalur SBMPTN, dibuka pendaftaran untuk 59 

program studi. Delapan program 
studi tambahan di SBMPTN 
merupakan program studi 
Sarjana Terapan/Diploma-IV 
serta dua program studi baru 
yang akan dibuka tahun ini, yaitu 
Bisnis Digital dan Aktuaria.

Berbeda dengan seleksi tahun 
sebelumnya, dimana Unpad membuka jalur seleksi 
mandiri untuk program Sarjana Terapan dan PSDKU, 
maka tahun ini tidak ada seleksi mandiri untuk dua 
program tersebut. Seleksi seluruhnya dilakukan 
melalui jalur SBMPTN.

Adapun untuk mekanisme pendaftaran program 
studi PSDKU Pangandaran dan Garut, peserta tinggal 
mendaftar ke program studi Sarjana regulernya. 
Misalnya, ketika ingin mendaftar di program 
studi Peternakan di PSDKU Pangandaran, peserta 
tingga memiliki program studi Peternakan Unpad. 
Selanjutnya, akan keluar opsi pendaftaran untuk 
Peternakan reguler maupun Peternakan PSDKU.

“Begitu pula dengan Keperawatan, dimana 
prodinya dibuka di Jatinangor, Pangandaran, dan 
Garut. Nanti ada tiga (opsi) pendaftaran,” kata 
Rektor.

Bebaskan Biaya Pendidikan Dokter
Unpad kembali berkomitmen untuk menggratis-

kan biaya program Sarjana Pendidikan Dokter dan 
Dokter Spesialis. Program bebas biaya yang telah 
memasuki tahun ketiga ini dilakukan dalam rangka 
pemenuhan tenaga dokter dan dokter spesialis di 
daerah.

“Kalau mau sekolah dokter di Unpad, harus siap 
ditempatkan di daerah yang membutuhkan. Dalam 
hal ini Unpad memberikan penghargaan dengan 
tidak perlu membayar uang kuliah,” ujar Rektor.*

UNPAD BUKA PENERIMAAN PROGRAM SARJANA, SARJANA 
TERAPAN, DAN PSDKU LEWAT JALUR SNMPTN DAN SBMPTN

Rektor Universitas 
Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad 
didampingi Wakil Rektor 
bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Unpad 
Dr. Arry Bainus, M.A., saat 
menggelar jumpa pers 
penerimaan mahasiswa 
baru dan pembukaan 
dua program studi baru 
Sarjana di Unpad dengan 
para wartawan di Ruang 
Executive Lounge Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35, 
Bandung, Kamis (8/2). (Foto: 
Tedi Yusup)*

Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan 
Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten 
Bandung melakukan program pengembangan 

agribisnis pertanian untuk komoditas bawang 
merah di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, 
Kabupaten Bandung. Program dilakukan dalam 
rangka mendukung Kabupaten Bandung menjadi 
sentra komoditas bawang merah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan 
penandatanganan Nota Kesepahaman antara Rektor 
Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad, Kepala Kantor 
Perwakilan BI Jawa Barat Wiwiek Sisto Widayat, 
dan Bupati Bandung Dadang M. Naser di Kampung 
Cikawari, Desa Mekarmanik, Cimenyan, Selasa 
(30/01).

Wiwiek mengatakan, pengembangan klaster 
bawang merah di Kab. Bandung dilakukan 
dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus 
mengendalikan laju inflasi bawang merah. Ini 
didasarkan, bawang merah menyumbang inflasi 
terbesar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Untuk itu, BI selaku bank sentral Indonesia 
mencoba mengembangkan berbagai komoditas 
potensial, salah satunya bawang merah. Wilayah 
Bandung memiliki potensi yang cukup kuat sebagai 
basis komoditas bawang merah. Pengembangan 
ini diharapkan menjadi alternatif sentra komoditas 
bawang merah Indonesia selain di Brebes, Jawa 
Tengah.

Wiwiek melanjutkan, pihaknya menggandeng 
Pemkab Bandung dari sisi dukungan birokrasi dan 
Unpad dari sisi akademik. Diharapkan, kerja sama 
terintegrasi ini dapat mendorong penguatan UMKM 
pada komoditas bawang merah. Pengembangan 
usaha juga didorong dari hulu ke hilir, hingga 
bawang menjadi suatu produk yang siap pakai.

Dalam 
implementasinya, 
BI memilih 
kelompok tani 
Tricipta di Desa 
Mekarmanik 
sebagai mitra 
binaan. Selama 
tiga tahun, BI 
menyediakan 
berbagai fasilitas 
pengembangan, 
mulai dari bibit, 
pupuk, alat 
pertanian, serta 
pelatihan. BI juga 
meminta Unpad 
sebagai fasilitator 
di bidang teknologi 
dan agribisnis.

“Diharapkan 
kelompok tani 
Tricipta dapat 
menularkan 
berbagai ilmunya 
ke kelompok tani 
lainnya,” kata Wiwiek

Rektor menjelaskan, pengembangan agribisnis 
tidak lepas dari aspek masyarakat lainnya. 
Tantangan keberlanjutan pengembangan ini tidak 
hanya muncul dari bidang pertanian. Aspek ekonomi 
dan sosial petani turut memengaruhi keberlanjutan 
usaha.

Hal ini menjadi komitmen Unpad untuk melakukan 
pendekatan transdisiplin dalam kerja sama 
tersebut. Pihaknya akan menyasar pengembangan 

sektor lainnya, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, 
lingkungan, dan kesehatan masyarakat Cikawari.

Melalui pendekatan ini, Rektor berupaya 
mengembangkan konsep eco-development. Konsep 
ini selaras dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad yang 
terus konsisten di bidang hukum dan keberlanjutan 
lingkungan. Rektor menilai, peningkatan ekonomi di 
Cimenyan jangan sampai merusak lingkungan yang 
ada.

“Ini jadi tantangan kita. Kita ingin bangun 
ekonomi, tetapi jangan sampai lingkungan jadi 
korban,” ujar Rektor.*

UNPAD, BANK INDONESIA, DAN PEMKAB BANDUNG LAKUKAN KERJA 
SAMA PENGEMBANGAN KOMODITAS BAWANG MERAH DI CIMENYAN
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Provinsi Jawa Barat menduduki provinsi kedua 
dengan kasus penderita difteri terbanyak 
di Indonesia, setelah Jawa Timur di posisi 

pertama. Ini pula yang menjadikan angka penderita 
difteri di Indonesia meningkat dalam dua tahun 
terakhir. Tidak hanya menyerang kelompok usia 
anak-anak, namun juga menyerang usia remaja dan 
orang tua. 

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran 
Universitas Padjadjaran Prof. Alex Chairul Fatah, 
dr., Sp.A(K), rentannya usia dewasa terserang difteri 
disebabkan meningkatnya jumlah populasi dewasa 
dengan kekebalan tubuh yang lemah.

“Ini dapat mengancam kehidupan. Apabila 
tidak diobati dan penderita tidak mempunyai 

kekebalan, angka kematiannya akan mencapai 50%. 
Bila diobati akan turun 10%,” ujar Prof. Alex saat 
menjadi pembicara dalam diskusi “Mengupas Tuntas 
Waspada Difteri” yang digelar Dewan Profesor 
Unpad di Auditorium Rumah Sakit Pendidikan 
Unpad, Jalan Eijkman No. 38, Bandung, Senin (5/2).

Selain Prof. Alex, turut hadir sebagai pembicara 
Guru Besar Fakultas Kedokteran Unpad Prof. Dr. 
Kusnadi Rusmil, dr., Sp.A(K), Guru Besar FMIPA 
Unpad Prof. Dr. Toto Subroto, M.S., Dosen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Unpad Adhiatma Y.M. Siregar, 
PhD, dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Unpad Prof. Dr. Obsatar Sinaga, M.Si.

Sebelumnya, difteri rentan menular ke anak-anak. 
Namun, saat ini telah menyerang kelompok usia 4 

– 8 tahun dan kelompok usia 15 tahun ke atas. Prof. 
Alex ini menilai, perubahan paradigma masyarakat 
yang menolak vaksin menjadi penyebab tingginya 
penyebaran difteri pada orang dewasa.

Beberapa faktor lainnya yaitu perubahan jadwal 
imunisasi pada kelompok usia tertentu dan masih 
buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia. Prof. 
Kusnadi mengatakan, pola imunisasi ulangan 
(booster) tidak banyak dilakukan di Indonesia.

Rendahnya pola imunisasi ini menjadikan 
kekebalan imunitas (herd immunity) masyarakat 
Indonesia rendah. Dalam beberapa lama, berbagai 
macam penyakit akan dengan mudah menyerang 
populasi dengan kekebalan yang rendah dan 
menularkan kembali kepada yang lainnya.

Untuk itu, ia mendorong pihak terkait melakukan 
imunisasi massal. Imunisasi ulangan penting 
dilakukan terutama bagi kelompok usia prasekolah, 
remaja, hingga kelompok lanjut usia. Saat ini, pola 
imunisasi lengkap masih pada kelompok usia 0 – 1 
tahun, 2 tahun, dan usia sekolah.

Sementara itu, menguatnya paradigma antivaksin 
menyebabkan beberapa masyarakat menghindari 
imunisasi. Padahal, penyakit ini dapat dicegah 
melalui imunisasi. Namun, isu vaksin bertentangan 
dengan agama ditambah dengan isu hoaks yang 
beredar menyebabkan masyarakat menolak 
melakukan imunisasi.

Penyebaran difteri di Indonesia memang sudah 
berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB). Namun, 
bagi Prof. Obsatar Sinaga, status KLB belum bisa 
meningkatkan pengawasan Pemerintah terhadap 
penanggulangan difteri.

Ia berpendapat, kasus difteri dapat berstatus 
sekuritisasi, atau isu yang berkaitan dengan 
keamanan negara. Jika disekuritisasi, ia menilai 
penanganan difteri akan ada dorongan untuk 
bisa diberantas serta ditangani secara khusus dan 
serius. Untuk itu, ia menilai kasus difteri layak 
disandingkan sebagai kasus terorisme, karena 
sejatinya mengancam stabilitas negara.*

Sebagian besar negara di dunia sepakat 
mengembangkan energi baru dan terbarukan 
sebagai upaya mengurangi pemanasan global 

melalui penandatangan Perjanjian Paris terkait 
perubahan iklim, 2016 lalu. Indonesia, sebagai 
salah satu negara yang menandatangani perjanjian 
tersebut, sudah siapkah mengembangkan energi 
baru dan terbarukan?

Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) Nur Pamudji mengatakan, Indonesia kaya 
dengan potensi energi baru dan terbarukan. Potensi 
ini perlu didukung dengan komitmen Pemerintah 
dalam mengeluarkan kebijakan yang mendukung 
pengembangan energi terbarukan.

Saat menjadi pembicara dalam seminar “Climate 
Change and the Development of Renewables and 
Industries: From Strategy to Policy” yang digelar 
SDGs Center Universitas Padjadjaran, di gedung 
Unpad Training Center, Jalan Ir. H. Djuanda No. 4, 
Bandung, Selasa (6/2),  Nur menyampaikan data 
mengenai pemanfaatan energi baru dan terbarukan 
di Indonesia.

Ia memaparkan, penggunaan energi baru dan 
terbarukan di bidang transportasi, kelistrikan, 
maupun industri pada 2015 masih sebatas 10%. 
Sementara, pemanfaatan energi minyak masih 
berada di kisaran 34%, batu bara 32%, dan gas 24%. 
Dibandingkan dengan China yang konsisten dalam 
mengembangkan energi baru dan terbarukan, 
Indonesia masih tertinggal jauh.

Pada capaian 2016, persentase pemanfaatan 
energi air, angin, dan surya sudah berada di atas 
30%. Sementara pemanfaatan energi batu bara 
masih di angka 58%. Namun, China berkomitmen 
bahwa pengembangan energi tersebut akan terus 
ditingkatkan hingga lebih dari 60% pada 2040.

“Kita punya energi baru yang bisa dimanfaatkan, 
diantaranya energi surya, angin, dan laut,” kata Nur.

Konsultan dalam industri penyediaan tenaga 
listrik ini menjelaskan, Indonesia perlu belajar dari 
komitmen China dalam mengembangkan energi 
baru dan terbarukan. Di sisi lain, ada keunikan 
dari potensi yang dimiliki Indonesia. Setiap daerah 
memiliki karakteristik potensi tersendiri.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah memetakan 
potensi energi baru dan terbarukan. Ia menilai, 
energi surya potensial dikembangkan di wilayah 
Kupang sebesar 5 Megawatt dan Gorontalo sebesar 
2 Megawatt. Sementara untuk energi angin, pantai 
selatan Jawa, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara 
merupakan wilayah yang layak dikembangkan.

Dari segi investasi, Pemerintah juga harus 
konsisten dalam memfasilitasi investasi swasta 
terhadap pengembangan energi baru dan 
terbarukan.

Peneliti dari Department of Geography and 
Resource Management The Chinese University of 
Hongkong, Xu Yuan mengatakan, meningkatnya 
emisi karbon dioksida (CO2) di China mendorong 
dilakukan perubahan. Secara bertahap, China terus 
mengembangkan energi baru dan terbarukan. 
Hingga saat ini, China berhasil menjadi negara 
dengan pengembangan industri listrik berbasis 
angin dan surya terbesar di dunia.

Ini didukung dengan komitmen Pemerintah 
melalui kebijakan yang merespons pada perubahan 
iklim. Melalui strategi “Giant Panda”, China 
mengintegrasikan isu perubahan iklim ini terhadap 
transformasi ekonomi, ketahanan energi, dan 
perlindungan terhadap lingkungan.*

SIAPKAH INDONESIA TINGKATKAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN?

Mantan Direktur Utama 
Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) Nur Pamudji Saat 
menjadi pembicara dalam 
seminar “Climate Change 
and the Development of 
Renewables and Industries: 
From Strategy to Policy” 
yang digelar SDGs Center 
Universitas Padjadjaran, 
di gedung Unpad Training 
Center, Jalan Ir. H. Djuanda 
No. 4, Bandung, Selasa 
(6/2). (Foto: Arief Maulana)*

WABAH DIFTERI: KEKEBALAN TUBUH RENDAH, 
DILEMA ANTIVAKSIN, DAN ISU SEKURITISASI

Sejumlah Guru 
Besar dan Dosen 
Universitas 
Padjadjaran 
membahas 
mengenai penyakit 
difteri dalam Diskusi 
“Mengupas Tuntas 
Waspada Difteri” 
yang digelar Dewan 
Profesor Unpad di 
Auditorium Rumah 
Sakit Pendidikan 
Unpad, Jalan Eijkman 
No. 38, Bandung, 
Senin (5/2). (Foto: 
Tedi Yusup)*
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Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas 
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho saat 
memaparkan data capaian kinerja pemerintahan Presiden 
RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Bale 
Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Selasa (13/2). 
Acara yang digelar Kantor Staf Kepresidenan RI bekerja 
sama dengan Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad 
ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor bidang Akademik 
dan Kemahasiswaan Unpad, Dr. Arry Bainus, M.A. (Foto: 
Tedi Yusup)*

Pencari kerja sedang bertanya kepada salah satu stan 
perusahaan dalam acara “Extraordinary Job Expo” yang 
digelar Ikatan Alumni (Ika) Universitas Padjadjaran di Grha 
Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, 
Bandung, Senin (12/2). Pameran bursa kerja yang digelar 
hingga Rabu (14/2) ini tidak hanya menghadirkan sejumlah 
perusahaan yang membuka lowongan kerja, tetapi juga 
lembaga pemberi beasiswa dan pelaku UMKM. (Foto: Arief 
Maulana)*

Dosen FTIP Unpad Dr. Dwi Purnomo (jongkok, kedua dari 
kiri) saat melakukan rapat persiapan pelaksanaan program 
konsorsium Horizon 2020, di kantor Lembaga Kerja Sama 
Internasional Jerman (GIZ), Munich, Jerman, 28 Januari – 1 
Februari lalu.*

Kantor Komunikasi Publik Unpad menerima kunjungan SMA 
Al Manar Depok, MA Pembangunan UIN Jakarta, dan SMA 
Unggulan Ar Rahman Kab.Sukabumi, Rabu, 15 Februari 2018 
di Bale Santika Unpad, Jatinangor.*

Panitia Ujian Tulis Berbasis Komputer atau Computer 
Based Test (CBT) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SBMPTN) 2018 mengenalkan metode ujian dengan 
menggunakan basis perangkat mobile. Metode baru ini 
rencananya akan digunakan dalam pelaksanaan SBMPTN 
2018 yang digelar pada 8 Mei mendatang. Uji coba aplikasi 
Mobile Assisted Testing (MAT) SBMPTN 2018 digelar di 
Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 
35, Bandung, Sabtu (3/2) lalu diikuti perwakilan Tenaga 
Kependidikan di lingkungan Unpad.*

Lulusan Fakultas Peternakan Unpad, Santi Agustini, terpilih 
menjadi wisudawan terbaik Program Sarjana pada Wisuda 
Lulusan Gelombang II Tahun Akademik 2017/2018. Santi 
diwisuda pada pelaksanaan wisuda Sesi II di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, 
Selasa (6/02) kemarin. (Foto: Tedi Yusup)*

5 Duta Besar RI alumni Hubungan Internasional Unpad 
hadir di Bale Sawala Unpad dlm acara “Ambassadorial 
Home Coming Day 2018” (17/2). Mereka adalah 
Ambassador Tatang Razak (HI 80) Dubes RI untuk Kuwait, 
Ambassador Rahmat Pramono (HI 81) Dubes RI utk 
Kazakhstan dan Tajikistan, Ambassador Helmi Fauzi (HI 82) 
Dubes RI utk Mesir, Ambassador Andy Rachmianto (HI 84) 
Dubes RI utk Yordania dan Palestina, Ambassador Umar 
Hadu (HI 86) Dubes RI utk Korea Selatan,Febrian Ruddyard 
(HI 84) Dirjen Kerjasama Multilateral Kemlu RI.

Menteri Ketenagakerjaan RI M.Hanif Dhakiri bersama Wakil 
Rektor 3 Unpad Dr Keri Lestari  dalam acara IKA Unpad 
Extraordinary Job Expo. Graha Sanusi, Kampus Dipati Ukur 
Unpad (12/2)

Ketua Umum Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan 
Indonesia (MPPI) Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si., 
memberikan sambutan pada acara MPPI Goes to Campus 
yang diselenggarakan atas kerja sama MPPI dan Fakultas 
Pertanian Unpad di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, 
Jatinangor, Kamis (15/2).*

Guru Besar Emeritus bidang ilmu kesehatan anak Fakultas 
Kedokteran Unpad Prof. H.M. Sambas Wiradisurya, Sp.A(K), 
meninggal dunia pada usia 83 tahun di Rumah Sakit Hasan 
Sadikin Bandung, Kamis (15/2) sekira pukul 05.00 WIB.

Dr. H. Sapta Nirwandar, S.E., DESS menjelaskan tentang 
potensi bisnis halal di Indonesia lewat buku Halal Lifestyle, 
Tren Global, & Peluang Bisnis yang ditulis olehnya. Buku 
tersebut diluncurkan secara resmi dalam acara bedah 
buku yang digelar Universitas Padjadjaran di Grha Sanusi 
Hardjadinata kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, 
Bandung. (Foto: Tedi Yusup)*

Direktur Keuangan dan Logistik Unpad  Edi Jaenudin 
SE.,Ak.,M.Si mendampingi visitasi Tim Revaluasi Aset 
Kemenristekdikti (13/2)
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