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Presiden National University of Singapore (NUS) 
Prof. Tan Eng Chye melakukan kunjungan kerja 
ke kampus Universitas Padjadjaran di Jatinangor, 

Kamis (8/3). Dalam agendanya di Unpad, Prof. Tan 
menandatangani MoU antara NUS dan Unpad 
serta mengisi “Studium Generale” di hadapan sivitas 
akademika Unpad.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan antara 
Prof. Tan dan Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono 
Achmad di Ruang Rektor, Gedung Rektorat Unpad 
kampus Jatinangor. Rektor mengatakan, kerja sama ini 
diharapkan dapat melahirkan kolaborasi yang dapat 
memberi manfaat bagi kampus maupun masyarakat.

Rektor juga mengungkapkan bahwa saat ini Unpad 
berkomitmen untuk berkontribusi lebih kuat lagi 
Untuk Jawa Barat, terutama dalam aspek hukum 
dan lingkungan. Dalam menghadapi tantangan 
yang semakin kompleks, kuncinya adalah kolaborasi 
dengan berbagai pihak.

“Kerja sama juga perlu dilakukan dengan negara-
negara tetangga khususnya di ASEAN. NUS memiliki 
reputasi, dimana kami bisa belajar banyak hal,” kata 
Rektor.

Sementara itu, Prof. Tan mengungkapkan bahwa 
pihaknya memilikli perhatian khusus pada penciptaan 
jiwa entrepreneurship untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi Asia Tenggara. Untuk itu, universitas 
memiliki peran penting dalam mendorong ekosistem 
wirausaha, dan diharapkan adanya konektivitas 
kewirausahaan di sejumlah negara di Asia Tenggara.

Penandatanganan juga disaksikan oleh sejumlah 
pimpinan Unpad dan UNS. Dari Unpad turut hadir 

sejumlah Wakil Rektor, Direktur, Sekretaris Direktur, 
dan Kepala Kantor.

Saat memberikan kuliah umum tentang strategi 
NUS menjadi universitas terbaik di Asia di Bale 
Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Prof. Tan 
mengatakan, perguruan tinggi harus siap menghadapi 
tantangan persaingan global saat ini, salah satunya 
menghadapi era revolusi industri tahap 4.

“Untuk siap bersaing, kita harus mempekerjakan 
dosen dan staf terbaik, serta merekrut mahasiswa-
mahasiswa terbaik,” buka Prof. Tan.

Sebagai perguruan tinggi terbaik pertama di Asia 
Tenggara dan peringkat 15 perguruan tinggi terbaik 
dunia versi QS World University Rankings, menyiapkan 
sumber daya manusia yang siap berdaya saing adalah 
sebuah keharusan. Setiap tahunnya, NUS merekrut 
7.000 mahasiswa baru.

Hal ini menjadi tantangan NUS dalam menyiapkan 
7.000 mahasiswa tersebut siap berdaya saing di 
tingkat Singapura maupun dunia.

Lebih lanjut Profesor Matematika tersebut 
menjelaskan, salah satu strategi yang dilakukan NUS 
adalah membuka diri terhadap dunia. Mahasiswa, 
dosen, maupun staf bukan hanya berasal dari 
Singapura, tetapi juga dari internasional. Sebaliknya, 
para mahasiswa NUS juga aktif dikirim ke sejumlah 
perguruan tinggi terbaik di dunia.

“Singapura itu kecil, Anda bisa lihat semua 
penerbangan di bandara adalah penerbangan 
internasional. Untuk itu, mahasiswa NUS kita dorong 
untuk bisa melihat dunia,” seloroh Prof. Tan.

Namun, program ini tidak menjadikan mahasiswa 
NUS hanya sekadar berkuliah dan berinteraksi dengan 
sesama warga negara Singapura. Mahasiswa didorong 
untuk terjun di masyarakat global, melakukan 
interaksi, dan memahami budayanya. Mereka juga 
didorong untuk melakukan kolaborasi akademik dan 
penelitian.

Keterbukaan ini yang menjadikan NUS bukan hanya 
milik warga Singapura. Sebanyak 50% jumlah profesor 
NUS saat ini berasal dari internasional. Di tingkat 
mahasiswa, 15% mahasiswa internasional mengisi 
program undergraduate, sedangkan di program 
graduate, 70% diisi oleh mahasiswa internasional.

Program joint degree banyak dilakukan NUS dengan 
sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia. Bahkan, 
saat ini NUS memiliki tiga program pendidikan hasil 
kerja sama dengan perguruan tinggi asing, yaitu 
Duke University, Peabody Institute of John Hopkins 
University, dan Yale University.

Siapkan untuk Gagal
Ada yang menarik saat Prof. Tan menjelaskan 

tentang upaya menguatkan softskillmahasiswa NUS. 
Ia mengatakan, perguruan tinggi harus berkreasi 
menciptakan diri untuk gagal. Ini jelas berbeda dengan 
langkah perguruan tinggi lain yang mendorong 
mahasiswa untuk berhasil.

“Gagal adalah pelajaran yang sangat penting. Di 
NUS, ketika gagal, kita beri kesempatan kedua. Ini 
mendorong mahasiswa untuk kembali berdiri dari 
kegagalannya dan bertarung kembali,” ujar Prof. Tan 
(Hal.2).

KUNJUNGI UNPAD, PRESIDEN NATIONAL UNIVERSITY OF 
SINGAPORE JALIN KERJASAMA DAN ISI “STUDIUM GENERALE”

Presiden National University 
of Singapore (NUS) Prof. 
Tan Eng Chye saat mengisi 
“Studium Generale” di Bale 
Sawala Gedung Rektorat 
Unpad, Jatinangor, Kamis 
(8/3). Dalam acara tersebut, 
Prof. Tan menyampaikan 
mengenai strategi NUS 
menjadi universitas terbaik 
di Asia. Selain memberikan 
kuliah umum, Prof. Tan 
juga menandatangani MoU 
dengan Rektor Unpad Prof. Tri 
Hanggono Achmad. (Foto: Tedi 
Yusup)*
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Dari kegagalan tersebut, mahasiswa akan 
menemukan pengalaman bagaimana menghindari 
kegagalan serupa. Ini akan mendorong mahasiswa 
memiliki motivasi untuk menghasilkan inovasi yang 
lebih baik. Konsep ini nyatanya banyak membuat 
mahasiswa NUS menjadi sukses berkat kegagalannya.

Konsep ini sangat diterapkan dalam aktivitas riset 
dan pembelajaran di NUS. Bahkan pada program 
kewirausahaan—salah satu program unggulan di 
NUS—konsep ini diterapkan saat magang di dunia 
industri.

“Kita attach mereka di industri start up. Mereka 
lakukan apa saja dalam mengembangkan usaha. 
Banyak yang gagal, tapi mereka pelajari kegagalannya. 
Mereka analisis kenapa bisa gagal,” kata Prof. Tan.

Buka Peluang Pertukaran Mahasiswa
Sebagai perguruan tinggi bertaraf internasional, NUS 

berupaya menghadirkan dunia ke dalam kampusnya. 
Internasionalisasi menjadi visi tunggal perguruan 
tinggi tersebut.

Di hadapan peserta kuliah, Prof. Tan membuka 
peluang melakukan pertukaran mahasiswa ke NUS. 
Saat di NUS, mahasiswa Unpad juga berkesempatan 
diikutsertakan pada program pengiriman mahasiswa 
dengan perguruan tinggi mitra NUS.

Tidak hanya itu, mahasiswa NUS juga akan dikirim 
ke Unpad. Saat di Unpad, Prof. Tan mendorong 
mahasiswa tersebut juga diikutsertakan pada program 
pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi mitra 
Unpad.*

Pemerintah provinsi telah menunjukkan 
komitmennya dalam  mengimplementasikan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/

Sustainable Development Goals (SDGs) di Jawa Barat. 
Pada pelaksanaannya, Universitas Padjadjaran 
menjadi pihak yang terlibat dalam kerja sama 
mendukung implementasi ini.

Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad 
menyatakan, Unpad siap mendukung implementasi 
SDGs di Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah 
penduduk terbesar di Indonesia, implementasi ini 
merupakan langkah penting bagi Jawa Barat dalam 
berperan di tingkat global.

“Keberhasilan dalam proses mewujudkannya tidak 
mungkin terjadi tanpa kontribusi seluruh pihak,” ujar 
Rektor saat memberikan sambutan seminar “Jawa 
Barat Menyongsong SDGs” di ruang Soehoed Warnaen 
kantor Bappeda Jabar, Selasa (20/2). Seminar ini 
digelar atas kerja sama Bappeda Jabar dengan SDGs 
Center Unpad.

Rektor mengatakan, salah satu tantangan 
pelaksanaan TPB di daerah adalah adanya kerja-kerja 
sektoral. Beberapa kota dan kabupaten, atau bahkan 
dalam satu wilayah, anta perangkat daerah lebih fokus 
menjalankan tugas fungsinya masing-masing. Sangat 
sulit untuk dapat menjalankan sinergi satu sama lain.

Melalui SDGs ini, Rektor mendorong para perangkat 
daerah dapat mengintegrasikan ke dalam bidang 
kerjanya. Sebanyak 17 capaian dan 169 indikator yang 
terkandung dalam SDGs memiliki keterkaitan satu 
sama lain.

“Kita sadari masing-masing punya indikator kinerja 
khas di tugasnya masing-masing, maka kita sering 
fokus pada tugas sendiri dan mengesampingkan dinas 
lain. Dengan berpegang pada SDGs, mudah-mudahan 
kita selalu diingatkan bahwa antar satu dengan yang 
lain pasti terkait,” kata Rektor di hadapan pejabat 
maupun perwakilan kedinasan di lingkungan Pemprov 
Jabar.

Walaupun tertinggal 2 tahun pasca pengesahan 
dokumen resmi SDGs pada 2015 lalu, upaya 
implementasi ini dinilai belum terlambat. Rektor 
menjelaskan, SDGs sejatinya bukan hal baru di 
Indonesia. Poin capaian dan indikator dalam SDGs 
sudah menjadi bagian dalam keseharian masyarakat 
Indonesia.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Jabar Ir. Yerry Yanuar, M.M., 
mengatakan, komitmen ini dilakukan guna 
menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 
2017 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs. Salah 
satu bunyi Perpres itu menyebut pemerintah daerah 
turut bersama mencapai SDGs dengan agenda 
pelaksanaan hingga 2030 mendatang.

“Keberhasilan kita membangun 17 gol dan 169 
indikator SDGs merupakan performa bangsa yang 
berdaulat,” ujar Yerry.

Mewujudkan komitmen tersebut, perlu disusun 
Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk lima tahun 
mendatang. Penyusunan ini dilakukan Gubernur 
dengan melibatkan unsur pemerintahan lainnya, 
akademisi, organisasi masyarakat, filantropis, pelaku 
usaha, dan pihak terkait lainnya.

Lebih lanjut Yerry mengatakan, melalui seminar 
yang digelar Bappeda dan SDGs Center Unpad 
ini menandakan langkah simbolis pemerintah 
daerah dalam melaksanakan pencapaian SDGs. “Ini 
diharapkan dapat menghasilkan pemahaman bahwa 
SDGs merupakan komitmen bersama,” kata Yerry.

Seminar ini diisi oleh pembicara dari Bappenas 
Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat 
Statistik, dan SDGs Center Unpad. Selain pemaparan, 
acara ini juga diisi dengan peluncuran buku “Seri 
Menyongsong SDGs: Kesiapan Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat” yang ditulis oleh peneliti di SDGs 
Center Unpad.*

Pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan 
Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018 sudah dibuka 
sejak Rabu (21/2) kemarin hingga 6 Maret 2018 

mendatang. Universitas Padjadjaran akan menerima 
2.292 mahasiswa dari jalur seleksi ini.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 
Unpad, Dr. Arry Bainus, M.A. mengatakan bahwa 
ketika mendaftar, sangat penting untuk hati-hati 
dalam memilih program studi. Jangan sampai memilih 
program studi yang tidak sesuai minat dan bakat 
calon mahasiswa.

“Sebagian besar kegagalan di universitas, seperti 
drop out atau mengundurkan diri, itu karena siswa itu 
mengikuti pendidikan di perguruan tinggi tidak sesuai 
dengan minat dan bakatnya, tapi karena kemauan dari 
orang tua. Saya sangat mendorong, biarkan siswa itu 
yang mengembangkan bakat dan minatnya,” kata Dr. 
Arry saat melakukan sosialisasi SNMPTN dan SBMPTN 
kepada orang tua siswa,  di SMAN 5 Bandung, Kamis 
(22/02).

Untuk itu, peran orang tua sangat diperlukan 
untuk mengenal lebih dalam minat dan bakat 
anak, serta mencari tahu lebih banyak mengenai 
program studi di perguruan tinggi yang diminati.

“Orang tua mengarahkan dengan baik, tetapi 
bukan intervensi. Kalau mereka tidah tahu atau 
tidak memahami prodi tertentu, kita bantu mencari 
tahu,” ujar Dr. Arry.

Selain itu, perhatikan juga tingkat keketatan 
program studi di beberapa tahun terakhir. Angka 
keketatan merupakan perbandingan antara 
jumlah peminat dengan daya tampung. Dengan 
memperhatikan tingkat keketatan, diharapkan 
calon peserta memiliki strategi yang tepat untuk 
menentukan urutan pilhan program studinya.

Selain mengenai seleksi calon mahasiswa baru, pada 
kesempatan tersebut Dr. Arry juga menyampaikan 
mengenai profil Unpad, seperti sejarah, lokasi 
kampus, akreditasi, fasilitas penunjang pendidikan, 
pusat-pusat unggulan, program pendidikan, sejumlah 
prestasi mahasiswa, serta pengenalan fakultas dan 
program studi.

Tahun ini, Unpad akan menerima mahasiswa 
Sarjana dari SNMPTN (38%) dan Seleksi Bersama 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (62%). Untuk tahun 
ini, jalur mandiri hanya dibuka untuk calon mahasiswa 
Sarjana Terapan atau Diploma IV.

“Jalur mandiri itu tidak ada tesnya, hanya registrasi, 
lalu nilainya diambil dari hasil hasil nilai SBMPTN,” 
jelas Dr. Arry.*

JAWA BARAT MULAI IMPLEMENTASI SDGS

PENDAFTARAN SNMPTN DIBUKA, PILIH 
PROGRAM STUDI SESUAI MINAT DAN BAKAT

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono 
Achmad menjelaskan perlunya sinergi antar 
dinas, kota, dan kabupaten dalam mewujudkan 
pencapaian SDGs di Jawa Barat, dalam seminar 
“Jawa Barat Menyongsong SDGs” di ruang Soehoed 
Warnaen kantor Bappeda Jabar, Selasa (20/2). 
Seminar ini digelar atas kerja sama Bappeda Jabar 
dengan SDGs Center Unpad. (Foto: Tedi Yusup)*

Wakil Rektor bidang Akademik dan Pembelajaran 
Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., saat memaparkan 
presentasi mengenai profil Unpad serta mekanisme 
SNMPTN dan SBMPTN di hadapan orang tua siswa SMA 
Negeri 5 Bandung, Kamis (22/2). Dalam kesempatan 
tersebut, Dr. Arry menekankan pendaftar agar jangan 
salah pilih program studi. (Foto: Arief Maulana)*
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Meski semakin “seksi” dan sangat menguntungkan, 
tidak banyak generasi muda yang tertarik bergelut di 
dunia pertanian. Petani muda yang mau melanjutkan 

bisnis pertanian keluarga pun sedikit.

“Ini adalah paradoks yang terjadi saat ini. Di sisi lain 
harga naik, di sisi lain future sepertinya cerah di pertanian. 
Tapi di sisi lain, yang mengarah kesana sedikit sekali,” kata 
Managing Director PT East West Seed Indonesia (Ewindo), Ir. 
Glenn Pardee, MBA, saat menjadi salah satu pembicara pada 
Seminar Nasional dan Kongres Perhimpunan Ilmu Pemuliaan 
Indonesia (Peripi) Komda Jabar, yang digelar di Bale Sawala, 
Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Selasa (27/02).

Dalam kesempatan tersebut, Glenn mengatakan bahwa 
pemuliaan tanaman merupakan suatu kegiatan mulia. 
Seorang ahli pemulia tanaman dapat membuat nilai tambah 
bagi tanaman sehingga dapat lebih berharga, dan itu 
bukanlah pekerjaan yang sepele.

Menurut Glenn, seorang pemulia harus tahu mengapa 
mereka itu harus memuliakan tanaman. Salah satu yang 
terpenting adalah untuk membantu para petani. Jika petani 
terbantu, maka keuntungan pun akan didapat.

“Jadi kalau kalian sekarang sudah ada di breeding, saya 
sampaikan it’s the right choice. Karena tugasnya adalah 
seorang pemulia. Seorang pemulia itu tugasnya sangat mulia. 
Dalam dunia bisnis, seorang pemulia akan mendapatkan 
penghargaan yang lebih besar daripada yang lain. Tapi yang 

paling utama tugas seorang pemulia adalah bisa membantu 
petani,” kata Glenn.

Pembicara lain, Guru Besar Emeritus Fakultas Pertanian 
Unpad Prof. Achmad Baihaki, Ir. M.Sc. Ph.D, mengungkapkan 
bahwa peran pendidikan tinggi pemuliaan tanaman dalam 
akselerasi pembangunan pertanian di Indonesia akan 
lebih kompleks. Permasalahan yang dihadapi selama ini 
diantaranya adalah lahan pertanian yang semakin sempit, 
sangat kontras dengan jumlah dan pertambahan penduduk.

Ditegaskan Prof. Baihaki, penelitian di perguruan 
tinggi, khususnya pemuliaan tanaman, harus mempunyai 
manfaat. Penelitian harus mampu menghasilkan produk, 
mengembangkan ilmu dan teknologi secara sinambung, 
menghasilkan generasi baru di bidang pemuliaan tanaman, 
serta menghasilkan karya ilmiah dan bahan untuk 
pengabdian.

“Kemudian menghasilkan informasi baru untuk mengajar. 
Terus menerus bahan ajar itu diperbarui dari hasil penelitian, 
dan dibuat menjadi text book,” ujarnya.

Seminar dan Kongres Peripi tahun ini mengangkat tema 
“Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pemanfaatan 
Kenakeragaman Hayati Guna Mendukung Program 
Pertanian Secara Berkelanjutan”. Dalam kesempatan 
tersebut dicetuskan Deklarasi Bandung sebanyak tujuh 
butir. Deklarasi Bandung ini bertujuan untuk meningkatkan 
peran pemuliaan dalam pembangunan pertanian Indonesia. 

Sementara itu, dari hasil kongres terpilih Dr. Sc. Agr. Agung 
Karuniawan dari Fakultas Pertanian Unpad sebagai Ketua 
Peripi Komda Jawa Barat periode 2018-2022.*

WAKTUNYA GENERASI MUDA JADI AHLI PEMULIA TANAMAN

Sejumlah pembicara mengisi Seminar Nasional 
dan Kongres Perhimpunan Ilmu Pemuliaan 
Indonesia (Peripi) Komda Jabar, yang digelar di 
Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad kampus 
Jatinangor, Selasa (27/02). (Foto: Tedi Yusup)*

Memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan 
yang melimpah, Indonesia semestinya dapat  
berkontribusi secara signifikan pada pencapaian 

salah satu poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
nomor 14 mengenai kelautan dan perikanan. Pembangunan 
sektor perikanan pun tidak bisa hanya fokus di bidang 
perikanan saja, melainkan sangat ditentukan pada ekosistem 
dan berbagai sektor lainnya.

“SDGs 14, merupakan salah satu komitmen global, yang 
mana Indonesia mampu berkontribusi lebih signifikan 
seharusnya, dengan posisinya sebagai negara kepulauan 
terbesar dengan potensi sumber daya ikan yang sangat 
melimpah sebagai bahan pangan,” kata Sekretaris Utama 
Bappenas sekaligus Ketua Umum ISPIKANI, Dr. Ir. Gellwyn 
Yusuf, M.Sc., dalam acara Kuliah Perdana FPIK Unpad 
bertema “The Future of Fisheries and Marine Resources” di Bale 
Sawala, Gedung Rektorat Unpad, kampus Jatinangor, Senin 
(19/02).

Pembangunan sektor perikanan juga perlu didukung oleh 
semua pihak, dan ditingkatkan pertumbuhannya menjadi 
sektor andalan. Salah satu pihak yang harus ikut terlibat dan 
bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan adalah akademisi.

“Sangat kita harapkan memberikan input ilmiah dan 
advokasi bagi pelaksanaan SDGs,” ujar Dr. Gellwyn.

Perguruan tinggi pun diharapkan menjadi center of 
excellence dalam pencapaian SDGs. Dr. Gellwyn pun 
mengapresiasi telah berdirinya SDGs Center di Unpad. Peran 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pun diharapkan dapat 
lebih kuat lagi untuk mendukung tercapainya SDG nomor 14.

Selain itu, diperlukan juga jaringan center of excellence 
kelautan dan perikanan di setiap provinsi untuk mengawal 
upaya pencapaian SDGs.  “Komunitas akademisi perikanan 
sangat kita harapkan perannya dalam menjalin network 
untuk keberhasilan bersama,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir pula sebagai 
pembicara Ketua Komunitas Migas Indonesia, S. Herry 
Putranto, Chief Ex. Officer PT. Jardin Lloyd Thompson, Sabam 
Hutajulu, PhD, dan Presiden Direktur Pt. Gani Arta Dwi 
Tunggal, Budiprawira Sunadim.

Acara dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian 
Pada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik 
Unpad Dr. Keri Lestari, S.Si., M.Si., Apt. Dalam kesempatan 
tersebut, dilakukan juga pengukuhan pengurus cabang 
Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia Jawa Barat periode 
2018-2022.*

PERGURUAN TINGGI IKUT ANDIL DALAM MEMBANGUN 
PERIKANAN DAN KELAUTAN BERKELANJUTAN

Sekretaris Utama Bappenas sekaligus Ketua 
Umum ISPIKANI, Dr. Ir. Gellwyn Yusuf, M.Sc., 
saat memberikan kuliah umum di acara Kuliah 
Perdana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Unpad bertema “The Future of Fisheries and Marine 
Resources” di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad, 
kampus Jatinangor, Senin (19/02). (Foto: Tedi Yusup)*
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TELITI MANFAAT TANAMAN RAMI 
UNTUK TEKSTIL DAN BIOBRIKET

ASRI PENI WULANDARI, PHD

Indonesia mempunyai potensi biomassa yang belum 
terolah secara efektif. Salah satu tanaman yang berpotensi 
untuk dikembangkan adalah rami. Tanaman rami 

(Boehmeria nivea) selama ini dikenal sebagai bahan baku 
tekstil pengganti kapas yang sudah dibudidayakan sejak 
masa penjajahan Belanda. Seratnya diambil untuk diolah 
menjadi bahan baku tekstil, dengan kualitas yang baik jika 
dibandingkan dengan bahan baku serat alam lainnya.

Bagi Asri Peni Wulandari, PhD., ahli Mikrobiologi FMIPA 
Unpad, tanaman rami memiliki karakteristik yang unik. 
Tanaman ini bisa tumbuh di wilayah manapun dan memiliki 
masa produktif yang baik. Dalam 3 -4 bulan, tanaman ini 
sudah bisa dipanen dan berlangsung hingga 8 tahun.

“Daun, batang, dan akar tanaman rami memiliki manfaat. 
Daunnya memiliki antioksidan yang setara dengan teh 
hijau. Batangnya bisa dijadikan serat, akarnya juga bisa 
dimanfaatkan sebagai benih,” ujar Asri.

Meski memiliki kualitas bagus, saat ini tanaman rami 
sulit berkembang. Padahal, Indonesia sudah berusaha 
mengembangkan tanaman ini sejak 20 tahun yang lalu. 
Menurut Asri, penyebabnya adalah gagalnya sistem 
pengembangan agribisnis yang tidak dirancang secara hulu 
hilir teknologi.

“Program pengembangan masih diselesaikan kasus per 
kasus, misalkan petani ingin mengembangkan tanaman 
untuk serat tekstil, teknologi produksi seratnya saja yang 
dikembangkan tetapi teknik budidaya tidak dikembangkan. 
Sehingga pada saat kebutuhan meningkat, sistem 
budidayanya tidak siap. Diversifikasi produk seratnyapun 
tidak dikembangkan pula , sehingga segmen pasarnya masih 
terlalu sempit,” jelas dosen program studi Biologi FMIPA 
Unpad ini.

Pada pengolahan serat rami menjadi tekstil, teknologi 
yang digunakan memakan biaya yang cukup tinggi. Pasalnya, 
pada saat proses degummming (pemanasan) dilakukan, 

dibutuhkan campuran bahan-bahan kimia. Ketergantungan 
akan bahan-bahan kimia yang notabene impor dan mahal 
turut berpengaruh ke harga jual tekstil yang jauh lebih tinggi 
dari harga tekstil biasa.

Masalah ini menjadi perhatian Asri. Penelitian awalnya 
terkait rami adalah menemukan teknologi yang murah 
dan ramah lingkungan untuk proses degumming, yakni 
mengisolasi mikroorganisme untuk mengganti bahan-bahan 
kimia dengan menggunakan jamur rhizopus sp.

“Teknologi ini jauh lebih murah dan ramah lingkungan,” 
ujar dosen kelahiran Bandung.

Dengan menghasilkan teknologi yang jauh lebih murah, 
tekstil rami bisa kembali bangkit. “Kita negara tekstil tapi 
95% kapasnya itu impor, jadi kita hanya mampu sediakan 
bahan baku 5%. Seharusnya kita tidak usah impor lagi kalau 
bisa produksi serat rami,” kata Asri.

Biobriket Ramah Lingkungan
Dari situ, Asri melihat begitu banyak potensi serat rami. 

Salah satu penelitian lanjutan yang dikembangkan adalah 
pembuatan biobriket dan kompos dari limbah rami. Biobriket 
yang dihasilkan mampu menjadi bahan bakar alternatif 
pengganti LPG.

Pada awalnya, Asri melihat banyak limbah hasil 
pengolahan serat rami di Desa Wanaraja Garut, sentra 
budidaya tanaman rami di Jawa Barat. Di sana ditemukan 
banyak masyarakat yang menggunakan kayu bakar karena 
sulitnya mendapatkan LPG. Kalaupun ada, harganya akan 
jauh lebih mahal 2 kali lipat.

“Solusi yang paling mudah yaitu membuat biobriket 
dan paling tepat untuk kebutuhan masyarakat pedesaan. 
Dibuat dengan teknologi sederhana sehingga mereka bisa 
menggunakan teknologi itu dan mereka bisa mandiri,” 
ujarnya.

Biobriket yang dihasilkan memiliki kualitas baik. Setelah 
dilakukan analisis, jumlah kalori yang dihasilkan lebih besar 
dari batu bara, yakni 6.200 kal/gram, sedangkan untuk batu 
bara 5.000 kal/gram. Di sisi lain, harga jualnya pun jauh 
lebih rendah dari harga LPG. Sedangkan kompos rami yang 
dihasilkannya dapat berperan mengurangi penggunaan 
pupuk anorganik sebanyak 50%

Melalui penelitian tersebut, Asri mendapat hibah Dana 
Riset, Inovatif, Produktif (Rispro) dari Lembaga Pengelola 
Dana Pendidikan (LPDP) tahun 2014 sebesar Rp 1,54 miliar/
tahun dalam jangka waktu 2 tahun. Perolehan tersebut 
didasarkan pada penelitiannya yang mampu mengatasi 
permasalahan energi dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

Selain itu, Asri juga mendapat hibah Penelitian Unggulan 
Strategis Nasional tahun 2014 selama 3 tahun untuk 
penelitian mengenai pengolahan serat rami sebagai bahan 
baku pembuatan propelan.

Dalam dua tahun penelitiannya adalah membangun pabrik 
prototipe biobriket yang akan bersinergis dalam produksi 
serat rami di Desa Wanaraja. Pabrik ini sekaligus sebagai 
tempat untuk memproduksi kompor biobriket. Dalam 
pengembangannya, tim telah melakukan mitra dengan 
produsen kompor.

“Masyarakat di sana juga sangat antusias dan mereka akan 
terlibat memproduksi bersama. Beberapa pondok pesantren 
pun sudah tandatangan untuk menggunakan biobriket ini,” 
jelasnya.

“Penelitian yang saya lakukan justru berangkat dari 
bagaimana pendekatan teknologi tepat guna bisa 
menjangkau masyarakat, sehingga masyarakat lokal 
bisa lebih berpartisipasi dan ekonomi daerah pun bisa 
berkembang,” pungkasnya.*
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Delegasi Association of Students in Agricultural 
and Related Sciences (IAAS) Local Committee 
(LC) Universitas Padjadjaran kembali 

mengenalkan produk pangan olahan potensi lokal 
dari Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Sumedang 
pada acara IAAS Indonesia National Congress XXIII, 
di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan 
Selatan, 20 – 24 Januari lalu.

Produk bernama “Citrong” merupakan penganan 
lokal yang terbuat dari bahan dasar terung. Produk 
ini dikembangkan atas dasar adanya permasalahan 
penjualan terung di desa tersebut. Produksi dan 
distribusi Citrong saat ini sudah sampai ke beberapa 
wilayah, mulai dari Jatinangor, Bandung, Yogyakarta, 
hingga Mataram.

Setelah tahun lalu diperkenalkan di kongres 
serupa, tahun ini Citrong dipromosikan dan 
diperkenalkan kembali di Village Concept Project 
(VCP) Exhibition. Pada ajang ini, setiap LC di 
Indonesia melaporkan dan menjelaskan hasil 

kegiatan mereka di desa binaan masing-masing.
Dalam kegiatan tersebut, Citrong mendapatkan 

tanggapan positif dari para peserta karena 
rasanya yang lezat dan tidak mengandung 
bahan pengawet. Bahkan, Citrong mendapatkan 
penghargaan sebagai produk VCP terbaik.

Pada kesempatan kali ini IAAS LC UNPAD 
mengirimkan 15 delegasi yang terdiri dari 
berbagai fakultas. Selain VCP Exhibition, 
dilaksanakan seminar internasional bertema 
“Wetlands 3S Actions : Save Food, Save Water, Save 
Biodiversity with Culture of South Kalimantan” dan 
juga agenda lainnya.

Pada malam penganugerahan, anggota IAAS LC 
menorehkan prestasi lain yaitu memenangkan 
kompetisi video bertemakan “Wetlands 3S Action”. 
Selain itu, Willa Kusumah Wardani sebagai 
Direktur Deputi Lokal Terbaik tahun jabatan 
2017/2018.*

IAAS LC UNPAD ANGKAT POTENSI LOKAL SUMEDANG 
DI IAAS INDONESIA NATIONAL CONGRESS XXIII

Delegasi IAAS LC Unpad pada acara 
IAAS Indonesia National Congress XXIII, 
di Universitas Lambung Mangkurat, 
Kalimantan Selatan, 20 – 24 Januari lalu.*

Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) 
Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan 
Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan (FSMP) 

Universiti Malaysia Sabah melaksanakan program 
pertukaran pelajar bagi mahasiswa tingkat akhir, 
Senin (12/2) lalu. Kegiatan ini diselenggarakan dalam 
rangka mengimplementasikan Letter of Intent yang 
sudah ditandatangani keduanya sejak Oktober 2016.

Kegiatan pertukaran pelajar tahap pertama diikuti 
3 orang mahasiswa Teknologi Pangan FTIP, yaitu 
Florensia Irena, Casey Dio, dan Winaldy. ”Ketiga 
mahasiswa tersebut akan tinggal di UMS selama 
3 bulan dengan mengikuti beberapa aktivitas, 
diantaranya melakukan riset yang hasilnya 
digunakan sebagai bahan skripsi mahasiswa dan 
dibimbing oleh pembimbing dari kedua institusi, 
serta sosialisasi budaya antar bangsa,” demikian 
disampaikan Robi Andoyo, Ph.D sebagai penanggug 
jawab kegiatan tersebut.

Selanjutnya, mahasiswa UMS juga akan 
mengirimkan mahasiswanya ke FTIP Unpad dan 
akan mengikuti perkuliahan mulai Semester Ganjil 
tahun akademik 2018-2019.  Misi yang dibawa juga 
sama dengan yang dilakukan FTIP Unpad.

Luaran dari kegiatan tersebut untuk 
mempercepat waktu kelulusan studi mahasiswa 
dari kedua institusi serta memberikan wawasan 
internasional kepada para mahasiswa. Ke depan, 
kerja sama ini juga akan dikembangkan pada 
bidang riset dan publikasi bersama di antara staf 
dosen di kedua institusi.

Kerjasama ini sangat berpotensi untuk 
diperluas di bidang lainnya yang didasarkan pada 
banyaknya persamaan antara kedua institusi 
ini, seperti pada bidang kajian riset pangan 
fungsional. Kerja sama ini memungkinkan 
terjadinya lintas potensi pengembangan pangan, 
karena dua kampus tersebut terletak di dua 
kondisi geografis berbeda.

Kampus FSMP UMS berada di pesisir pantai Kota 
Kinabalu yang memungkinkan mengembangkan 
potensi unggulan di bidang produk hasil laut. 
Sementara FTIP Unpad lebih banyak mengkaji 
pangan fungsional berbasis produk hasil pertanian 
unggulan di Jawa Barat.*

FTIP UNPAD DAN FAKULTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN UNIVERSITI MALAYSIA 
SABAH LAKUKAN KERJA SAMA PERTUKARAN MAHASISWA

M A H AS I SWA

M A H A S I SWA 5

www.kandaga.unpad.ac.id

Kandaga /kan.da.ga/ - (Bahasa Sunda) 
Tempat untuk menyimpan sesuatu 
yang sangat berharga

Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran Lt.1
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor 

Sumedang Jawa Barat 45363
(022) 842 888 88 (ext. 1603)

Untuk info kerjasama media partner
e-mail : radio@unpad.ac.id

ONLINE 
STREAMING
radio.unpad.ac.id

BELANJA SEKARANG!
www.kkiammart.com

BELANJA DI KKIA MART
Hemat belanjanya Hebat SHU-nya

Tiga mahasiswa Fakultas Teknologi 
Industri PErtanian (FTIP) Unpad 
mengikuti kegiatan pertukaran pelajar di 
Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan 
(FSMP) Universiti Malaysia Sabah.*
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Menyiapkan generasi muda Indonesia yang 
sehat merupakan upaya penting dalam 
menghadapi bonus demografi. Upaya ini 

bukan hanya menjadi peran sektor kesehatan, 
tetapi melibatkan seluruh sektor yang ada di 
masyarakat.

“Definisi sehat saat ini tidak cukup berbicara 
bebas dari penyakit, tetapi mental dan sosialnya 
juga sehat,” ujar Rektor Universitas Padjadjaran 
Prof. Tri Hanggono Achmad saat memberikan kuliah 
umum di hadapan mahasiswa Institut Teknologi 
Bandung (ITB) yang digelar di Aula Barat Kampus 
ITB, Bandung, Rabu (28/2).

Rektor mengatakan, ukuran kesehatan saat ini 
dinilai dari perilaku dan lingkungannya. Aspek 

perilaku secara khusus memberikan peran pada 
tingkat kesehatan generasi muda. Banyaknya 
penyakit yang menyerang generasi muda saat ini 
lebih diakibatkan oleh gaya hidup yang berlebihan.

Kondisi ini membuat sektor kesehatan Indonesia 
perlu mendapatkan perhatian. Rektor menilai, 
sebelumnya Indonesia disebut sebagai negara 
ketiga karena banyaknya penyakit yang disebabkan 
faktor infeksi dan kekurangan gizi.

Dua faktor tersebut rupanya belum sepenuhnya 
hilang dari negara ini. Jika ditambah dengan 
permasalahan maraknya penyakit kardiovaskuler, 
maka bisa jadi tingkat kesehatan Indonesia bergeser 
lebih rendah dari apa yang dipersepsikan sebagai 
negara ketiga.

Di hadapan mahasiswa, Rektor memaparkan 
data permasalahan pada generasi muda yang 
mengancam kesehatan. Obesitas, perundungan, 
narkotika dan penyalahgunaan obat-obat terlarang 
menjadi tiga sektor yang mendominasi penyebab 
kematian pada generasi muda.

Faktor selanjutnya yaitu pelecehan terhadap 
anak, konten nakal, rokok, kekerasan di sekolah, 
depresi, hingga seks bebas. Sementara penyebab 
kematian terbesar saat ini banyak diakibatkan oleh 
penyakit kardiovaskuler dan kecelakaan lalu lintas. 
“(Penyebab) ini semua akibat perilaku,” imbuh 
Rektor.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi 
juga dinilai mengancam generasi muda. Di satu 
sisi penggunaan teknologi dapat membantu 
meningkatkan pelayanan kesehatan. Namun di sisi 
lain, teknologi juga memberikan risiko terhadap 
kesehatan.

Lebih lanjut Rektor menjelaskan, teknologi digital 
berisiko mengganggu kondisi mental dan sosial 
generasi muda. Muncul sindrom Internet Gaming 
Disorder atau bahaya psikopatologi akibat terlalu 
banyak bermain permainan daring menjadi salah 
satu faktor risiko tersebut. Dampak lainnya adalah 
cenderung mengisolasi diri dan menyebabkan 
beberapa penyakit Computer Vision Syndrome.

“Teknologi saat ini memang diperlukan, tetapi 
tetap secara nature kita membutuhkan sosialisasi 
lainnya,” kata Rektor.

Untuk itu, Rektor mendorong agar mahasiswa 
dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. 
Meskipun angka harapan hidup pada bonus 
demografi ini diperkirakan naik, generasi muda juga 
perlu memikirkan kesehatan generasi selanjutnya.

“Saudara merupakan makhluk sosial yang akan 
bereproduksi, jadi harus ada keberlangsungan. Jika 
kesehatannya saat ini tidak diperhatikan, kesehatan 
generasi selanjutnya juga akan tidak sehat,” pesan 
Rektor.*

BERI KULIAH UMUM DI ITB, REKTOR DORONG 
GENERASI MUDA PEDULI KESEHATAN

Rektor Universitas 
Padjadjaran Prof. Tri 
Hanggono Achmad 
saat memberikan 
kuliah umum bertema 
tantangan kesehatan 
untuk generasi muda di 
hadapan mahasiswa Institut 
Teknologi Bandung (ITB) 
di Aula Barat kampus ITB, 
Bandung, Rabu (28/2). 
(Foto: Tedi Yusup)*

Universitas Padjadjaran menggelar sosialisasi 
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), awal Maret ini. 
Sosialisasi dilakukan di sejumlah kota/kabupaten di 
Jawa Barat.

Di hari pertama dan kedua, Kamis (1/3) dan 
Jumat (2/3), sosialisasi dilakukan di kota Banjar, 
Pangandaran, Cianjur, Sukabumi, dan Tasikmalaya. 
Sementara Selasa (6/3), sosialisasi dilaksanakan di 
Kab. Tasikmalaya, Sumedang dan Garut.

Di Banjar, Pangandaran, dan Sumedang sosialisasi 
dijelaskan Wakil Dekan Fakultas Farmasi Unpad 
Prof. Muchtaridi, M.Si., PhD, Apt., yang bertempat di 
aula SMAN 1 Banjar, gedung olah raga SMAN 1 Parigi 
dan SMAN 1 Cimalaka.

Di hadapan siswa dan guru SMA/SMK di kota 
Banjar, Prof. Muchtaridi menjelaskan mengenai 
profil Unpad serta mekanisme pelaksanaan 
SNMPTN dan SBMPTN 2018. Terkait persentase 
jumlah mahasiswa asal Banjar yang berkuliah di 
Unpad, Prof. Muchtaridi mengatakan, jumlahnya 
masih sedikit.

Sementara di hadapan guru dan siswa SMA/
SMK di Pangandaran, Prof. Muchtaridi mendorong 
generasi muda di Pangandaran untuk dapat 
melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hadirnya 
Unpad di Pangandaran melalui Program Studi di 
Luar Kampus Utama (PSDKU) salah satunya untuk 
mendorong peningkatan jumlah generasi muda 
untuk menempuh pendidikan tinggi.

Kampus ini diprioritaskan terutama bagi 
mahasiswa asal Priangan Timur, seperti 
Pangandaran, Banjar, Ciamis, dan Kabupaten 

Tasikmalaya.“Masih sedikit jumlah mahasiswa 
asal Pangandaran yang berkuliah di PSDKU 
Unpad-Pangandaran. Sebagian besar didominasi 
mahasiswa di luar Jawa Barat. Ini disayangkan,” kata 
Prof. Muchtaridi.

Di Tasikmalaya, sosialisasi digelar di Auditorium 
SMAN 1 Tasikmalaya, Jumat (2/3) sedangkan 
di Garut, digelar di SMAN 1 Garut. Pemaparan 
disampaikan Dr. Denie Heriyadi, M.S., S.U., selaku 
tim SMUP. Saat ditanyakan mengenai peluang siswa 
SMK untuk diterima di jalur SNMPTN, Dr. Denie 
menjawab bahwa jalur SNMPTN memang terbatas 
bagi pelajar SMK. Namun, siswa berpeluang masuk 
ke perguruan tinggi negeri via jalur SBMPTN.

“SBMPTN benar-benar kompetisi murni dari hasil 
SBMPTN. Tidak melihat dari IPA/IPS/Bahasa pada 
SMA/SMK/sederajat, yang penting pada saat testing 
SBMPTN, dia nilainya terbaik,” kata Dr. Denie.

Sosialisasi di Cianjur dan Kabupaten Sukabumi 
digelar di SMAN 1 Cianjur, Kamis (1/3) dan SMAN 1 
Cibadak, Jumat (2/3). Bertindak sebagai penyampai 
materi sosialisasi Kepala Kantor Komunikasi Publik 
Ade Kadarisman, S.Sos., M.Sc., M.T. Sementara itu 
sosialisasi di Kabupaten Tasikmalaya digelar di 
SMAN 1 Manonjaya, Selasa (6/3) dengan pemateri 
Dr. Drs. Slamet Usman Ismanto , M.Si.

Para peserta, baik dari kalangan siswa, guru, 
maupun anggota musyawarah guru Bimbingan 
Konseling (BK) sangat antusias mengikuti acara 
yang rutin dilakukan oleh Unpad ini. Banyak 
pertanyaan yang diajukan diantaranya tentang 
program kedokteran gratis, penggunaan asrama, 
dan program “Unpad Nyaah Ka Jabar”.

UNPAD GELAR SOSIALISASI SNMPTN DAN SBMPTN
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Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung 
Gede Ngurah Puspayoga mendorong 
generasi milenial Indonesia untuk menjadi 

pengusaha. Ia menilai, peningkatan jumlah 
pengusaha di Indonesia akan memberikan peluang 
lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, 
selain dari sisi meningkatkan perekonomian.

“Mindset anak muda sekarang harus berubah. 
Kuliah bukan dalam rangka menjadi pegawai, tetapi 
jadikan diri kita wirausahawan,” ujar Puspayoga 
saat menjadi pembicara dalam acara “Viva Youth 
Festival” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rabu (21/2).

Lebih lanjut Puspayoga mengatakan, peningkatan 
pertumbuhan ekonomi harus mampu memberikan 
pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. 
Selama ini, upaya peningkatan pertumbuhan 
ekonomi dikejar tanpa memikirkan pemerataan 
kesejahteraan. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi 
saat ini hanya dapat dinikmati segelintir golongan.

Melalui peningkatan jumlah pengusaha, 
Puspayoga optimis akan banyak memberikan 
lapangan kerja. Dengan membuka banyak 
kesempatan kerja, jumlah pengangguran akan 
menurun dan otomatis akan mengurangi jumlah 
kemiskinan dan kesenjangan.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan 
Informatika RI Rudiantara merefleksi kondisi 
Indonesia pada 2030. Pada tahun tersebut akan 
terjadi bonus demografi, yaitu jumlah kelompok 
usia produktif lebih banyak dari kelompok usia 
nonproduktif. Sektor ekonomi Indonesia juga 
diprediksi akan menduduki nomor lima terbesar di 
dunia.

Senada dengan Puspayoga, Rudiantara juga 
mengharapkan generasi muda dapat menjadi 
generasi pembuat kerja. Dengan pertumbuhan 
teknologi digital yang begitu pesat saat ini mestinya 
memberikan keleluasaan dalam menciptakan 
lapangan pekerjaan.

Upaya ini juga semakin dipermudah lewat 
kebijakan Kemenkominfo yang menyediakan 1 
juta domain situs gratis bagi generasi muda yang 
ingin membuka start up digital. Lebih dari itu, 
pihaknya juga memberikan kesempatan masyarakat 
Indonesia untuk membuka start up tanpa perlu 
meminta lisensi dari Kemenkominfo. Kementrian 
hanya bertugas melakukan registrasi saja.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono 
Achmad mengatakan, di era tantangan revolusi 
industri ke-4, perguruan tinggi harus betul-betul 
inovatif. Lulusan perguruan tinggi diharapkan bisa 
ikut andil dalam menciptakan peluang kegiatan 
ekonomi.

Di sisi lain, perguruan tinggi juga harus 
menyiapkan kompetensi untuk menghasilkan 
lulusan yang  bergerak di bidang kewirausahaan. 
Kreativitas generasi muda dalam menciptakan 
inovasi harus didukung dengan kekuatan akademik. 
“Jadilah entrepreneur yang merupakan produk 
perguruan tinggi,” kata Rektor.

Acara “Viva Youth Festival” digelar atas kerja sama 
Unpad dengan portal media Viva. Selain Menteri dan 
Rektor, turut hadir sebagai pembicara presenter TV 
One Brigita Manohara, bintang YouTube (Youtuber) 
Andovi da Lopez and Jovial da Lopez, Founder 
& CEO Young on Top Billy Boen, serta Founder 
Amblefootwear Agit Bambang.*

Universitas Padjadjaran menjadi fasilitator 
utama yang dilibatkan British Council 
Indonesia dalam pengembangan kurikulum 

transformatif kewirausahaan sosial tingkat 
nasional. Ini didasarkan keberhasilan Unpad dalam 
mengintegrasikan kewirausahaan sosial dalam 
ekosistem perguruan tinggi, baik pada kurikulum 
maupun di kegiatan kemahasiswaan.

Sebagai upaya menyebarkan nilai positif tersebut, 
British Council mengajak Unpad menjadi fasilitator 
utama dalam Workshop yang digelar di Universitas 
Prasetya Mulya, Jakarta, 13 – 14 Februari lalu. 
Workshop ini diikuti 24 perguruan tinggi se-
Indonesia.

British Council menilai Unpad berhasil 
mengembangkan pendekatan design thinking 
(DT) dalam menggerakkan kewirausahaan sosial. 
Keberhasilan ini patut menjadi contoh dan 
dikembangkan di seluruh Indonesia.

Secara singkat, DT merupakan pendekatan 
bertahap untuk menciptakan inovasi yang 
diharapkan dapat terlaksana secara berkelanjutan. 
Tahapan tersebut mencakup proses observasi, 
sintesis, curah pikiran (brainstorming), pengambilan 
keputusan, purwarupa, hingga inovasi.

Kurikulum dengan pendekatan DT ini 
menghasilkan kemampuan kognitif, afektif, serta 
psikomotorik yang baik bagi mahasiswa. Di sisi lain, 
pendekatan ini juga selaras dengan pengembangan 
keilmuan secara kolaboratif.

Lebih lanjut, Unpad direkognisi berhasil 
menyesuaikan  pendekatan kewirausahaan sosial 
dalam konteks lokal. Ini dipandang menarik dan 
menimbulkan manfaat luas bagi pengembangan 
kesejahteraan masyarakat melalui peran mahasiswa 
sebagai lokmotif perubahan di masyarakat.

Dalam workshop tersebut, pihak Unpad diwakili 
Wakil Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian 
Unpad Dr. Dwi Purnomo, S.TP., M.T. Saat menjadi 
pembicara, Dr. Dwi menyampaikan berbagai 
pengelamannya di Unpad dalam membangun 
kurikulum transformatif.

Tidak hanya di satu bidang ilmu, kurikulum ini 
juga ditularkan pada progam studi lain, kegiatan 
kemahasiswaan, serta pada kegiatan kemasyarakat.

“Ragam temuan dan sistem kurikulum 
kewirausahaan sosial di Unpad dinilai lebih mapan 
dibanding perguruan tinggi lainnya, sehingga 
dapat dijadikan salah satu rujukan pengembangan 
kurikulum kewirausahaan sosial,” ujar Dr. Dwi.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pihak 
British Council juga berencana mengundang Unpad 
ke Inggris untuk dipertemukan dengan beragam 

pemangku kepentingan terkait pengembangan 
kewirausahaan sosial, Maret mendatang. 
Pertemuan tersebut juga dilakukan dalam konteks 
pengembangan kurikulum pendidikan tinggi 
transformatif.

Deputi Direktur British Council Indonesia 
Ian Robinson dalam kesempatan tersebut 
mengapresiasi komitmen perguruan tinggi 
di Indonesia yang menaruh perhatian dalam 
mengintegrasikan aspek kewirausahaan sosial 
dalam konten edukasinya.

Ian menjelaskan, kewriausahaan sosial dapat 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 
Hal ini mendorong British Council aktif melakukan 
pengembangan berbagai kegiatan kewirausahaan 
sosial di seluruh dunia.*

UNPAD JADI FASILITATOR UTAMA PENGEMBANGAN 
KURIKULUM TRANSFORMATIF KEWIRAUSAHAAN SOSIAL

Wakil Dekan Fakultas Teknologi 
Industri Pertanian Unpad Dr. Dwi 
Purnomo, S.TP., M.T., saat menjadi 
pembicara dalam Workshop 
pengembangan kurikulum 
transformatif kewirausahaan 
sosial yang digelar British Council 
Indonesia di Universitas Prasetya 
Mulya, Jakarta, 13 – 14 Februari lalu. 
Unpad dipercaya menjadi fasilitator 
utama oleh British Council Indonesia 
dalam pengembangan kurikulum 
transformatif kewirausahaan sosial 
tingkat nasional. Ini didasarkan 
keberhasilan Unpad dalam 
mengintegrasikan kewirausahaan 
sosial dalam ekosistem perguruan 
tinggi, baik pada kurikulum maupun 
di kegiatan kemahasiswaan.

UBAH PEMIKIRAN MENJADI PEGAWAI, GENERASI 
MILENIAL DIDORONG MENJADI PENGUSAHA

Menteri Koperasi 
dan UKM RI Anak 
Agung Gede Ngurah 
Pupayoga saat 
menjadi pembicara 
dalam acara “Viva 
Youth Festival” 
di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 
35, Bandung, Rabu 
(21/2). (Foto: Tedi 
Yusup)*
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Setelah diujicobakan kepada perwakilan tenaga 
kependidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran, Panitia 
Ujian Tulis Berbasis Komputer atau Computer Based Test 
(CBT) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SBMPTN) 2018 kembali mengenalkan metode ujian dengan 
menggunakan basis perangkat mobile  di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, 
Sabtu (24/2) lalu dengan diikuti sejumlah pelajar SMA/
sederajat dari Kota Bandung.

Presiden One Asia Foundation Mr. Yoji Sato memberikan 
beasiswa kepada 20 mahasiswa Unpad terpilih dalam 
acara penutupan Asian Community Lectures di kampus 
Universitas Padjadjaran, di Bale Sawala Gedung Rektorat 
Unpad, Jatinangor, Rabu (7/3). Gelaran Asian Community 
Lectures digelar atas kerja sama One Asia Foundation dengan 
Unpad, dan menghadirkan sejumlah pemateri dari berbagai 
negara sejak September 2017 lalu. (Foto: Tedi Yusup)*

Suasana pelatihan Penguji Ujian Kompetensi Apoteker 
Indonesia (UKAI) metode Objective Structural Clinical 
Examination (OSCE) yang digelar Fakultas Farmasi Unpad 
pada 14-15 Februari lalu.*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
usai menandatangani Nota Kesepahaman dengan Direktur 
Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin. 
Pendandatanganan dilakukan di Ruang Serba Guna Gedung 
1 Lantai 3 Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Senin 
(5/03). (Foto: Tedi Yusup)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
menandatangani Nota Kesepahaman dengan Short Term 
Awards Senior Manager Australia Awards in Indonesia Reza 
Irwansyah di Ruang Rektor, Gedung Rektorat Unpad 
Jatinangor, Kamis (1/03). (Foto: Purnomo Sidik)

Tim Ekspedisi Timor Fakultas Peternakan Unpad sedang 
meneliti kuda lokal timor di Fulan Fehan, Desa Dirun, 
Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur 20 Februari sampai 
1 Maret lalu. Ekspedisi Timor dilakukan sivitas akademika 
Fapet Unpad dalam rangka pengembangan kuda lokal asal 
Timor agar tetap lestari di tengah modernitas.*

Sebanyak 20 tenaga jabatan fungsional Arsiparis dari 
berbagai tingkat dan jabatan di lingkungan Unpad 
mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis di 
Auditorium Gedung Magister Manajemen lantai 1, jalan 
Dipati Ukur No. 46 Bandung mulai Senin (5/03) hingga Rabu 
(7/03). (Foto: Tedi Yusup)*

Tim Kantor Komunikasi Publik Unpad menerima kunjungan 
siswa siswi dari SMA Sulthon Aulia Boarding School, Bekasi 
di Bale Santika Unpad, Jatinangor, Selasa (6/3).

Suasana kunjungan pimpinan Ajou University ke Universitas 
Padjadjaran, di Bale Rucita, Gedung Rektorat Unpad 
kampus Jatinangor, Selasa (20/2). (Foto: Tedi Yusup)*
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