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Unpad Masuk Jajaran Perguruan Tinggi Terbaik di Tingkat 
Global Versi QS World University Rankings

LAPORAN UTAMA
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Universitas Padjadjaran meraih peringkat di 
rentang 651-700 versi QS World University 

Rankings tahun 2019. Rektor Universitas  
Padjadjaran Prof Tri Hanggono Achmad  
mengungkapkan, capaian tersebut menunjukan 
pengakuan atas kinerja yang dilakukan Unpad.

“Yang lebih penting kalau sudah diakui harus 
kita pertahankan,” kata Rektor saat ditemui di 
ruang kerjanya, Rabu (6/6).

Lebih lanjut Rektor menuturkan bahwa yang 
paling penting bagi Unpad adalah progres  
kinerja Unpad harus terus ditingkatkan.  
Peringkat dunia tersebut juga harus menjadi 
pendorong bagi Unpad untuk berkinerja lebih 
baik lagi.

“Harus menjadi pendorong kita untuk lebih 
maju,” kata Rektor.

Adapun indikator penilaian dilihat dari  
academic reputation, employer reputation,  
citations per faculty, faculty student,  
international faculty, dan international  
students. Secara keseluruhan, penilaian  
dilakukan terhadap 1.233 perguruan tinggi yang 
ada di dunia.

Dari jumlah perguruan tinggi yang dinilai,  
pemeringkatan ditentukan untuk 1.011  
perguruan tinggi terbaik. Di Indonesia, Unpad 
berada di posisi keempat dari 9 perguruan  
tinggi yang masuk pemeringkatan tersebut.

Peringkat dunia ini juga menunjukkan bahwa 
Unpad diakui secara internasional. Bisa  
dikatakan, Unpad merupakan perguruan tinggi 
berkelas dunia.

“Kalau target di visi kita masuk menjadi world 
class university, artinya kalau sudah masuk liga 
ini sudah world class sebetulnya. Tinggal kita 
harus pertahankan bahkan kita tingkatkan,” ujar 
Rektor.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, 
Perencanaan, dan Sistem Informasi Unpad Dr. Sigid 
Suseno, SH., M.Hum., mengungkapkan bahwa  
peringkat tersebut merupakan salah satu capaian 
dari reformasi birokrasi yang dilakukan Unpad.  
Perjalanan reformasi birokrasi ini membawa  
transformasi kemandirian dan keunggulan yang 
ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.

Perjalanan reformasi birokrasi Unpad yang  
dilakukan di berbagai bidang melalui sejumlah 
program yang terencana dan terukur meraih  
berbagai capaian, termasuk pada level  
internasional.

“Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, semangat 
dan perjuangan seluruh sivitas akademika dengan 
komitmen yang tinggi untuk membawa Unpad  
memasuki level dunia yang tecermin lewat  
semangat untuk reformasi birokrasi, membawa  
Unpad mencapai hasil yang baik pada  
pemeringkatan dunia menurut QS World University 
Rankings, sebuah lembaga pemeringkatan  
universitas yang bereputasi,” kata Sigid.

Menurut Sigid, hasil peringkat tersebut bukanlah 
tujuan dan akhir dari proses, namun merupakan 
bentuk nyata hasil kerja keras seluruh sivitas  
akademika dan tenaga kependidikan Unpad. (am)*
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Gubernur Jawa Barat Resmikan Pembangunan  
Rumah Sakit Hewan Pendidikan di Unpad
Gubernur Jawa Barat Dr. Ahmad Heryawan 

menggelar sejumlah agenda dinas di  
kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 
Sabtu (9/6). Agenda yang dilakukan Gubernur 
antara lain pemberian kuliah umum, peresmian 
Pusat Data Jawa Barat Unpad, serta peletakan 
batu pertama pembangunan Rumah Sakit  
Hewan Pendidikan.

Ihwal pembangunan gedung Rumah Sakit 
Hewan Pendidikan merupakan kelanjutan dari 
pembukaan program studi Kedokteran Hewan 
di Unpad sejak 2016. Rencana ini merupakan 
inisiasi dari Pemprov dalam meningkatkan  
jumlah tenaga dokter hewan di Jawa Barat.

Lebih lanjut Aher mengatakan, Rumah Sakit 
Hewan Pendidikan menjadi media penting 
dalam mengasah keahlian calon dokter hewan. 
Untuk itu, ia harapkan Rumah Sakit Hewan 
Pendidikan Unpad menjadi bagian penting dari 
kualitas sumber daya manusia yang akan  
diluluskan prodi Kedokteran Hewan.

“Tentu setiap program kedokteran hewan di 
perguruan tinggi lain sudah memiliki Rumah 
Sakit Hewannya. Tetapi, di Unpad ada  
keistimewaannya, karena baru dua tahun berdiri 
sudah dibangun rumah sakitnya,” kata Aher.

Peletakan batu pertama pembangunan rumah 
sakit dilakukan Aher bersama Rektor Unpad 
Prof. Tri Hanggono Achmad, Ketua program  
studi Kedokteran Hewan Dr. Endang Yuni 
Setyowati, drh., M.Sc.Ag., serta sejumlah  

perwakilan dinas terkait, di area Kawasan 
Sains dan Teknologi Unpad, Jatinangor.

Peresmian ini juga dihadiri pimpinan  
universitas dan fakultas, perwakilan  
mahasiswa, perwakilan kepala dinas, 
serta perwakilan pengurus  
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Rektor  
mengapresiasi langkah berlanjut  
Pemprov dalam mendukung peningkatan 
dokter hewan di Jawa Barat. Dukungan 
pembangunan Rumah Sakit Hewan  
Pendidikan di Unpad dinilai sebagai  
upaya nyata Gubernur dalam  
mewujudkan komitmen tersebut.

“Tugas pemimpin itu bukan hanya  
memberi challenge, tapi juga bisa  
memfasilitasi,” kata Rektor.

Resmikan Pusat Data Jawa Barat
Gubernur juga meresmikan berdirinya  
Pusat Data Jawa Barat Unpad. Pusat data yang 
berlokasi di lantai 2 Gedung Rektorat Unpad, 
Jatinangor ini menyajikan berbagai data yang 
terjadi di Jawa Barat serta berbagai program 
Aliansi Strategis Unpad (ASUP) Jabar yang 
menjadi program unggulan Unpad.

Dalam mendukung penyediaan data, Unpad 
sendiri menggandeng Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah provinsi Jawa Barat 
beserta Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa 

Barat terkait kerja sama pemanfaatan data dan pertukaran data  
sektoral.

Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian 
Kerja Sama oleh Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian kepada  
Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri 
Lestari, M.Si., dengan Kepala Bappeda Jabar Ir. Yerry Yanuar, M.M., dan 
Kepala Diskominfo Jabar Hening Widiatmoko. (am)*

UNIVERSITAS

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad dan Gubernur Jawa 
Barat Dr. Ahmad Heryawan menandatangani prasasti pembangunan gedung 
Rumah Sakit Hewan Pendidikan Unpad di area kampus Unpad, Jatinangor, Sabtu 
(9/6). (Foto: Tedi Yusup)*
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Unpad Tingkatkan Kebersamaan di Bulan Ramadan

Memasuki Bulan Ramadan 1439 H, Rektor 
Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono 

Achmad menggelar “Safari Ramadan”. Pada 
kegiatan ini, Rektor akan berkeliling ke 16  
fakultas untuk melakukan silaturahmi dan 
menindaklanjuti berbagai program unggulan 
yang dilakukan setiap fakultas.

Rektor secara resmi membuka rangkaian  
kegiatan Safari Ramadan dalam acara buka 
puasa bersama yang digelar di Masjid Raya 
Unpad Jatinangor, Sabtu (19/5). Diungkapkan 
Rektor, kegiatan Safari Ramadan merupakan 
agenda rutin yang dilakukan Unpad setiap  
bulan Ramadan. Ini menjadi upaya Unpad  
dalam mendukung peribadatan selama  
Ramadan berlangsung.

 “Dengan terus kita jaga tradisi ini ke  
generasi berikutnya, berbagai kebaikan yang 
dirintis dapat semakin berkembang untuk  
kebaikan berikutnya,” kata Rektor.

Acara Safari Ramadan ini diharapkan tidak 
hanya diikuti oleh pimpinan, dosen, dan tenaga 
kependidikan dari setiap fakultas. Rektor juga 
mengajak para mahasiswa di tiap fakultas  
untuk dapat hadir menyemarakkan kegiatan ini.

“Saya minta Dekan mengundang para  
mahasiswa ikut hadir pada kegiatan buka puasa 
bersama,” kata Rektor.

Pada kegiatan ini, Rektor juga mengharapkan 
para mahasiswa, khususnya mahasiswa  
senior, untuk menyampaikan berbagai  
inspirasi kebaikan kepada mahasiswa di 

bawahnya. Pemberian inspirasi ini dilakukan 
dalam setiap forum-forum Ramadan.

Dekan, lanjut Rektor, menjadi penggerak untuk 
berbagai kegiatan keagamaan di tingkat  
fakultas. Adanya masjid atau musala di setiap 
fakultas menjadi momentum untuk  
dimanfaatkan sebagai media kegiatan  
Ramadan. Salah satu kegiatan yang dapat 
dilakukan adalah melaksanakan salat wajib 
berjamaah.

“Dekan diharapkan bisa memberi tugas siapa 
imam salat (secara) bergiliran,” kata Rektor.

Acara buka puasa bersama ini dihadiri 
pimpinan, perwakilan Senat Akademik, Dewan 
Profesor, pimpinan, pengelola Masjid, ketua  
Ikatan Alumni Unpad, serta sivitas akademika 
dan tenaga kependidikan Unpad. Acara juga  
diisi dengan pelaksanaan salat tarawih  
berjamaah dengan imam dan khatib oleh  
Rektor.

Berikan Dana Bantuan
Dalam acara tersebut, Rektor secara simbolis 
memberikan dana bantuan program Ramadan 
kepada para pengurus masjid di lingkungan 
Unpad. Bantuan diberikan untuk mendukung 
operasional masjid dalam menjalankan  
berbagai kegiatan selama Ramadan.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid 
Raya Unpad Dr. Hadiyanto A. Rachim,  
mengatakan, pihaknya telah membentuk  
koordinasi antar masjid kampus. Koordinasi 
dilakukan dengan  

mengelompokkan masjid fakultas sesuai dengan rumpun  
keilmuannya.

“Ada empat subkoordinasi masjid kampus di Unpad, yaitu DKM 
rumpun Agrokompleks, Sosiohumaniora, Kesehatan, serta Sains dan 
Teknologi. Setiap rumpun sudah memiliki koordinatornya,” ujar  
Dr. Hadiyanto.

Penyerahan tersebut dilakukan Rektor kepada setiap koordinator  
masjid, yaitu Prof. Warid Ali Qosim selaku koordinator DKM  
Agrokompleks, Dr. Margo Purnomo selaku koordinator DKM  
Sosiohumaniora, dr. Gaga Irawan., mewakili DKM Kesehatan, dan  
Sunardi, PhD selaku koordinator DKM Sains dan Teknologi.

Bantuan juga diberikan kepada Dr. Dudi selaku perwakilan DKM Masjid 
Raya Unpad dan Masjid Nurul Iman di kampus FISIP Bandung , serta 
Dr. Cukup Mulyana selaku koordinator Masjid Al Jihad kampus Unpad 
Dipati Ukur. (am)*

UNIVERSITAS

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad saat 
membuka rangkaian kegiatan Safari Ramadan di lingkungan Unpad 
di Masjid Raya Unpad Jatinangor, Sabtu (19/5). (Foto: Tedi Yusup)*
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Dukung Ciletuh Jadi Geopark UNESCO, Unpad Raih 
Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat
Universitas Padjadjaran menerima  

penghargaan dari Gubernur Jawa Barat 
sebagai perguruan tinggi yang aktif mendukung 
pencapaian Geopark Ciletuh-Palabuharatu 
menjadi taman kebumian global UNESCO atau 
UNESCO Global Geopark (UGG).

Penghargaan tersebut diberikan langsung  
Gubernur Jawa Barat Dr. Ahmad Heryawan 
kepada Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono  
Achmad dan Ketua Pusat Penelitian Geopark 
dan Kebencanaan Geologi Unpad Prof. Ir. 
Mega Fatimah Rosana, M.Sc., PhD, dalam acara 
Syukuran Penetapan Geopark Ciletuh- 
Palabuhanratu Menjadi UNESCO Global 
Geopark, di Aula Timur Gedung Sate, Bandung, 
Minggu (3/6) siang.

Prof. Mega menjelaskan, Unpad dinilai  
sebagai tim yang aktif dalam proses  
pencapaian Geopark Ciletuh-Palabuharatu 
menjadi UGG. Ini terlihat dari banyak aktivitas 
riset yang telah lama dilakukan Prof. Mega 
maupun sivitas akademika Unpad lainnya di 
Ciletuh.

Dukungan Unpad untuk Ciletuh telah menjadi 
program unggulan universitas. Adanya pusat 
penelitian Geopark di Unpad menunjukkan 
komitmen universitas dalam mengembangkan 
Geopark Ciletuh dari segi kajian keilmuan.

“Penghargaan ini mendorong saya dan Puslit 
Geopark untuk terus meningkatkan berbagai 
program penelitian bidang kegeologian  

serta memberikan edukasi konservasi geologi 
dan pencegahan bencana geologi kepada  
masyarakat,” kata Prof. Mega.

Gubernur juga meminta Unpad terus  
memberikan dorongan berbagai riset  
multidisiplin dari seluruh bidang keilmuan yang 
ada. Di sisi lain, program pengabdian kepada 
masyarakat pun dapat terus dilakukan Unpad di 
kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu.

“Program pengabdian masyarakat ini  
(diharapkan) bisa menumbuhkan perekonomian 
masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal 
di Geopark,” imbuhnya.

Pasca penetapan menjadi UGG pada April lalu, 
Unpad melalui Puslit Geopark terus melakukan 
kegiatan Tridarma di 74 desa dan 8 kecamatan 
yang berada di wilayah Geopark. Prof. Mega 
juga mengharapkan seluruh fakultas di Unpad 
lebih aktif meningkatkan riset dan pengabdian 
masyarakat di kawasan Geopark Ciletuh.

Penghargaan itu juga diberikan Gubernur  
kepada tim dari Puslit Geopark dan  
Kebencanaan Geologi Unpad, yaitu: Adi  
Hardiyono, M.T., drs. Ronald Agusta, Nugraha, 
S.T., Rinaldi Ikhram, S.T., dan Katon Sena, S.T. 
(am)*

UNIVERSITAS

Gubernur Jawa Barat Dr. Ahmad Heryawan menyerahkan piagam penghargaan 
kepada Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad dalam acara 
Syukuran Penetapan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Menjadi UNESCO Global 
Geopark, di Aula Timur Gedung Sate, Bandung, Minggu (3/6) siang. Penghargaan 
diberikan atas kontribusi aktif Unpad dalam mendukung mendukung pencapaian 
Geopark Ciletuh-Palabuharatu menjadi taman kebumian global UNESCO atau 
UNESCO Global Geopark (UGG).*
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University of Shizuoka Jepang Kunjungi Unpad Jalin Sejumlah 
Kerja Sama
Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian 

Pada Masyarakat, Kerja Sama, dan  
Korporasi Akademik Universitas Padjadjaran  
Dr. Keri Lestari, S.Si., M.Si., Apt. menandatangani  
Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent) 
dengan Pembantu Rektor/Ketua Komite Kerja 
Sama Internasional  University of Shizuoka 
Akihiro Okumura. Penandatanganan dilakukan 
di Ruang Serba Guna Gedung 2 lantai 4, Jalan 
Dipati Ukur No. 35 Bandung, Kamis (31/5).

Kegiatan kerja sama akan diawali melalui 
kolaborasi dengan Fakultas Keperawatan dan 
Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dr. Keri  
mengharapkan, ke depannya kerja sama akan 
dikembangkan dengan sejumlah fakultas lain 
yang ada di Unpad.

 “Saya harap kita bisa melakukan kerja sama 
yang saling menguntungkan untuk  
meningkatkan kapasitas University of Shizuoka 
dan Universitas Padjadjaran,” harap Dr. Keri.

Sementara itu, Akihiro Okumura mengatakan 
bahwa kerja sama ini sangat penting bagi 
pihaknya. Kunjungannya ke kampus Unpad, 
semakin meyakinkannya bahwa Unpad  
merupakan kampus yang luar biasa.

Kerja sama tersebut diharapkan bukan hanya 
bermanfaat bagi kedua universitas, tetapi juga 
bagi Jawa Barat dan Shizouka.  
Penandatanganan kerja sama tersebut juga 
dihadiri oleh Gubernur Shizuoka Prefectural 
Government Heita Kawakatsu.

“Saya rasa ini menjadi langkah yang penting 
juga bagi provinsi Jawa Barat dan provinsi 
Shizouka,” ujar Okumura.

Sebelumnya, Okumura didampingi Dekan  
Sekolah Keperawatan Yoriko Watanabe,  
Direktur Public Relation dan Planning Office 
Mayumi Ohishi, Assistant Profesor Sekolah 
Keperawatan Mayumi Negishi, dan staf Divisi 
Diplomasi Regional Pemerintah Prefektur  
Shizuoka Wataru Fukuda melakukan  
pertemuan dengan Rektor Unpad Prof. Tri 
Hanggono Achmad di ruang rektor Gedung 
Rektorat Unpad, Jatinangor, Rabu (30/5).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai 
kemungkinan kerja sama penyediaan tenaga 
perawat di Jepang. Menurut Okumura,  
penjajakan kerja sama dengan Unpad ini sangat 
membanggakan. Pasalnya, Unpad memiliki 
Fakultas Keperawatan yang bisa  
mengimplementasikan tawaran kerja sama ini. 
Di sisi lain, Unpad juga punya program  
studi Sastra Jepang yang bisa menunjang pada 
bidang kompetensi kebahasaannya.

Pada kesempatan tersebut Rektor mengatakan 
bahwa kualitas lulusan keperawatan di Unpad 
mampu bersaing di tingkat internasional. Hal 
ini didukung dengan pengembangan kurikulum 
pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan 
tuntutan profesi di masyarakat. Rektor juga  
berharap University of Shizuoka dapat  
membantu dalam hal peningkatan kompetensi 
perawat Indonesia. (art, am)*

UNIVERSITAS

Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan  
Korporasi Akademik Universitas Padjadjaran Dr. Keri Lestari, M.Si., usai  
penandatanganan Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent) dengan Pembantu 
Rektor/Ketua Komite Kerja Sama Internasional University of Shizuoka Akihiro  
Okumura di Ruang Serba Guna Gedung 2 lantai 4, Jalan Dipati Ukur No. 35  
Bandung, Kamis (31/5). (Foto: Tedi Yusup)*
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Calon Mahasiswa Baru Unpad Asal Cirebon Diharapkan Jadi 
Agen Perubahan
Sebanyak 68 peserta Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) asal 
kota Cirebon berhasl diterima di Universitas 
Padjadjaran tahun akademik 2018/2019.  
Peserta yang lulus ini mendapat apresiasi 
langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon 
Dr. H. Dedi Taufik, M.Si.

“Saya berharap mereka bisa menjadi salah satu 
agent of change, terutama untuk kemajuan 
kota Cirebon,” ujar Dedi dalam acara pemberian 
apresiasi di hadapan para siswa yang lulus  
SNMPTN Ke Unpad, di salah satu hotel di  
Cirebon, Jumat (11/5). Acara ini dihadiri 
langsung Wakil Rektor bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A.

Dilansir dari laman resmi Pemkot Cirebon,  
dalam mendukung upaya tersebut, Dedi  
beserta segenap jajarannya berupaya  
menyediakan beasiswa bagi mereka yang 
berkuliah di Unpad. Ia juga telah  
memerintahkan Kepala Badan Perencanaan, 
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan 
Daerah (BP4D) Pemkot Cirebon untuk dapat 
membantu mahasiswa saat mengerjakan skripsi 
nantinya.

Selanjutnya Dedi mendorong agar skripsi yang 
ditulis mahasiswa di tingkat akhir nanti relevan 
dengan upaya memajukan Cirebon. Sebagai 
contoh, bagi mahasiswa yang mengambil studi 
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad 
bisa mengambil tema skripsi tentang sektor 
kemaritiman di Cirebon.

Sementara itu, Dr. Arry  
menyampaikan, animo siswa yang 
mendaftar ke Unpad melalui jalur 
SNMPTN sangat tinggi. Unpad 
sendiri terus meningkatkan kuota 
penerimaan mahasiswa baru asal 
kota Cirebon dari jalur SNMPTN. 
Meski memiliki peminat sangat 
tinggi, Dr. Arry tetap mendorong 
agar pola pendaftaran SNMPTN 
tersebut tidak menumpuk di satu 
program studi tertentu.

“Strategi untuk mengambil jalur 
undangan (SNMPTN) itu harus 
benar-benar dipelajari. Jangan 
berkumpul di satu program studi 
favorit. Harus menyebar,” ujarnya.

Pemilihan program studi  
diharapkan juga bisa disesuaikan 
dengan strategi kebijakan yang 
akan dilakukan Cirebon ke de-
pannya. Hal ini akan melahirkan sumber daya 
manusia yang siap dan relevan dengan  
berbagai program pembangunan di Cirebon.

“Kalau tidak ada SDM-nya, justru orang dari luar 
yang akan masuk,” kata Dr. Arry. (am)*

UNIVERSITAS

Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, 
M.A., (keenam dari kiri) bersama Penjabat Wali Kota Cirebon Dr. H. Dedi 
Taufikurohman, M.Si., (ketujuh dari kiri) dan perwakilan calon mahasiswa 
baru Unpad asal kota Cirebon dalam acara pemberian apresiasi yang digelar 
di salah satu hotel di Cirebon, Jumat (11/5). (Foto: Pemkot Cirebon)*
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Gelar Seminar Internasional, Rektor Harapkan Fakultas 
Keperawatan Hasilkan Riset yang Bisa Dimanfaatkan  
di Masyarakat
Sebagai bagian dari sektor pelayanan  

kesehatan, praktik keperawatan  
dihadapkan pada tantangan peningkatan  
kualitas pelayanan. Hal ini membutuhkan  
kolaborasi dengan berbagai sektor di luar  
kesehatan. Perguruan tinggi dinilai menjadi 
sarana untuk menginisiasi kolaborasi tersebut.

Demikian disampaikan Rektor Universitas 
Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad saat 
membuka “The 6th Padjadjaran International 
Nursing Conference” di Hotel El-Royale,  
Bandung, Rabu (23/5). Acara yang  
diselenggarakan Fakultas Keperawatan  
Unpad ini merupakan upaya untuk menyatukan 
berbagai pemangku kepentingan untuk  
menghasilkan model praktik keperawatan yang 
lebih kompleks.

Dalam menghasilkan model pelayanan  
perawatan kesehatan yang maju, perguruan 
tinggi berperan sebagai penyelenggara aktivitas 
riset. Hasil dari riset ini diharapkan tidak hanya 
dipublikasikan di jurnal ilmiah. Suatu riset  
harus bisa dimanfaatkan di masyarakat.

Melalui forum yang diikuti oleh sejumlah 
akademisi dan praktisi kesehatan dari berbagai 
negara ini, Rektor mendorong seluruh pihak 
dapat saling berkolaborasi mendiskusikan 
berbagai riset yang dipresentasikan. Dengan 
demikian, riset tersebut diharapkan dapat  
diimplementasikan di masyarakat.

“Seminar internasional ini menjadi media untuk 
menghadirkan sejawat lain yang bisa  
menunjukkan kolaborasi yang tidak terbatas 
hanya di aspek perguruan tinggi. Untuk  
menjawab berbagai masalah saat ini harus 
didorong keterlibatan berbagai pihak,” jelas 
Rektor.

Dekan Fkep Unpad Henny Suzana Mediani, 
PhD., mengatakan, tantangan utama  
perkembangan praktik keperawatan adalah 
meningkatnya kompleksitas masalah  
kesehatan, hingga aksesibilitas layanan  
kesehatan yang belum merata.

Penyediaan praktik keperawatan yang  
berkualitas dengan memadukan teori, praktik, 
kolaborasi sangat dibutuhkan dalam  
mengatasi tantangan tersebut. “Kemampuan 
perawat dalam menerapkan teori dan model 
konseptual dalam praktik sangat penting untuk 
memajukan kualitas perawatan terhadap  
pasien,” ujar Henny.

Untuk itu dalam menyelenggarakan seminar 
internasional tahunan ini, pihaknya menjalin 
kerja sama dengan berbagai institusi di tingkat 
global, seperti Texas Women University, the 
Watson Caring Institute, University of Colorado 
Denver College of Nursing, Anschutz Medical 
center Colorado Amerika Serikat, serta  
beberapa perguruan tinggi dan institusi  
kesehatan dari Australia, Selandia Baru,  

Thailand, Malaysia, Taiwan, dan Norwegia.

Ketua pelaksana seminar  Yanny Trisyani, PhD, mengatakan, seminar 
internasional yang digelar hingga Kamis (24/5) ini menghadirkan 14 
pembicara dari 8 perguruan tinggi di dunia. Seminar diisi oleh sesi 
pleno, lokakarya, presentasi oral, serta pameran poster penelitian.

Seminar ini juga menghadirkan dua pembicara kunci yaitu Prof. Jane 
Watson selaku pendiri the Watson Caring Institute dan Staf Ahli 
bidang Ekonomi Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI dr. M. Subuh, 
MPPM. (am)*

FAKULTAS 

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad saat memberikan 
sambutan pembuka dalam kegiatan “The 6th Padjadjaran International Nursing 
Conference” yang digelar Fakultas Keperawatan di Hotel El-Royale, Bandung, 
Rabu (23/5). (Foto: Tedi Yusup)*
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Ersa Tri Wahyuni, PhD, Wakili Indonesia dalam Pertemuan 
EEG Dewan Standar Akuntansi Internasional di Malaysia
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Padjadjaran Ersa Tri Wahyuni, 
S.E., M.Acc., PhD, CA, CPMA, CPSAK, menjadi 
salah satu delegasi Indonesia dalam  
pertemuan global Dewan Standar Akuntansi 
Emerging Economic Group (EEG), di Hotel  
Sheraton, Kuala Lumpur, Malaysia, 14 – 16 Mei.

EEG merupakan kelompok kerja yang dibuat 
Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) 
pada 2011 lalu dengan anggota yang terdiri 
dari perwakilan negara ekonomi berkembang. 
Indonesia sendiri menjadi anggota aktif EEG 
sejak 2012.

Dalam pertemuan ke-15 yang telah  
dilaksanakan EEG, Ersa mewakili Indonesia  
dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan 
Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), suatu 
lembaga penyusun standar akuntansi di  
Indonesia.

Pertemuan EEG ini dihadiri delegasi dari 10 
negara, yaitu Malaysia selaku tuan rumah, 
Brazil, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea 
Selatan, Turki, Indonesia, India, dan Republik 
Rakyat Cina. Turut hadir beberapa pengamat 
dari Jepang dan Laos.

Agenda awal pertemuan tersebut adalah 
mendiskusikan tantangan penerapan  
standar akuntansi internasional (IFRS) di 
negara berkembang. Di hari pertama, anggota 
mendiskusikan tantangan penerapan standar 
akuntansi sewa (IFRS 16 Leasing) di tiap-tiap 

negara. Mayoritas negara EEG akan  
menerapkan standar 16 ini pada 2019.

Dalam keterangan resmi kepada Humas  
Unpad, Ersa menyampaikan, sejak 2012,  
Indonesia telah menerapkan IFRS. Standar IFRS 
16 sudah diadopsi ke dalam standar akuntansi 
Indonesia, yakni PSAK 73 dan akan berlaku 
pada 2020 mendatang.

“Standar akuntansi sewa akan mengalami  
perubahan besar dibandingkan standar  
sebelumnya. Perusahaan di Indonesia saat ini 
seharusnya sedang mempersiapkan diri.  
Beberapa isu yang ada di Indonesia adalah  
perjanjian sewa dimana pembayaran sewa 
menggunakan sistem bagi hasil,” papar Ersa 
dalam forum tersebut.

Ersa melanjutkan, contoh di Indonesia terjadi 
pada kasus penyewaan tanah oleh pemilik asli. 
Dalam urusan penyewaan, pembayaran sewa 
bergantung pada persentase pendapatan dari 
bisnis yang memanfaatkan tanah tersebut. Hal 
ini membuat perhitungan liabilitas sewa  
menjadi sulit dilakukan.

Pemaparan Ersa mendapat respons serupa dari 
pihak Arab Saudi. Ini disebabkan, contoh kasus 
yang diungkapkan Ersa ternyata terjadi pula di 
Arab Saudi.

Selain diskusi standar akuntansi sewa,  
anggota EEG juga mendiskusikan standar  
akuntansi untuk mata uang digital atau digital 
currency, laporan keuangan konsolidasian  

untuk nonprofit, dan standar akuntansi untuk instrumen keuangan.

Ersa menjelaskan, diskusi mengenai mata uang digital menyatukan 
pandangan dari apa yang telah dilakukan setiap negara. Beberapa 
perwakilan negara, seperti Arab Saudi, Turki, RRC, India, menyebut 
bahwa sistem mata uang digital telah dilarang. Indonesia juga  
menjadi negara yang melarang sistem tersebut.

Meski banyak yang melarang, ada pula negara yang mengizinkan, 
seperti Brazil dan Rusia. Bahkan, delegasi Jepang menjelaskan bahwa 
negaranya telah mengembangkan standar akuntansi khusus untuk 
mata uang digital.

“Pertemuan seperti ini sangat penting untuk dewan standar akuntansi 
di Indonesia karena kita perlu belajar dari negara lain. Dan diskusi 
mengenai digital currency juga relevan untuk FEB Unpad yang akan 
membuka prodi Bisnis Digital pada tahun ini. Saat ini standar  
akuntansi untuk virtual currency belum ada ”  ujar Ersa. (am)*

Dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Padjadjaran Ersa Tri Wahyuni, S.E., M.Acc., PhD, CA, CPMA, CPSAK, (kanan) saat 
menyampaikan pendapatnya dalam pertemuan global Dewan Standar Akuntansi 
Emerging Economic Group (EEG), di Hotel Sheraton, Kuala Lumpur, Malaysia,  
14 – 16 Mei.*

FAKULTAS
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Ada Tinggalan Sejarah 
di Balik Nama Suatu Wilayah

Nama suatu tempat mungkin dihiraukan bagi 
sebagian orang. Namun, bagi Guru Besar 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 
Prof. Dr. Cece Sobarna, M.Hum.,  nama tempat 
atau toponimi memiliki catatan sejarah yang 
tidak bisa dipisahkan dari wilayahnya.

“Nama (toponimi) itu merupakan pintu gerbang 
untuk menelisik apa yang terjadi di daerah itu 
secara historis dan secara geologis,” ujar Prof. 
Cece. Sejak 2015 melalui skema  
penelitian Academic Leadership Grant (ALG) 
Unpad, Prof. Cece telah meneliti mengenai 
toponimi di Pangandaran dan kawasan Geopark 
Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian juga 
dilanjutkan hingga wilayah Banyumas, Jawa 
Tengah.

Guru besar bidang Linguistik ini mengatakan, 
toponimi bukan sekadar penanda suatu 
wilayah. Di balik nama itu ada rekaman  
peristiwa, sejarah, lingkungan, dinamika budaya, 
geologi, hingga magis yang pernah terjadi. Cara 
ini digunakan nenek moyang untuk menamai 
suatu wilayah tertentu.

Seiring perkembangan zaman, nama itu  
menjadi identitas yang tidak terpisahkan dalam 
diri manusia. Setiap manusia melekat dua 
identitas utama, yaitu nama diri dan nama asal 
wilayahnya. Untuk itu, memahami makna dari 
toponimi merupakan upaya untuk memperkuat 
identitas manusia.

Jawa Barat sendiri menyimpan banyak nama 
tempat yang menarik untuk digali. Dari  
penelitian yang dilakukan, Prof. Cece  
menemukan adanya keidentikan masyarakat 
Sunda yang menggunakan beragam unsur alam 
dalam toponimi. Salah satu unsur alam yang 
kerap digunakan adalah air.

Guru besar yang lahir di Bandung, 28 Juli 1964 

Prof. Dr. Cece Sobarna, M.Hum.

PROFIL
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ini menjelaskan, air atau dalam bahasa Sunda 
disebut cai sangat lekat dalam kehidupan  
masyarakat Sunda. Ini disebabkan, wilayah 
Sunda banyak dialiri sungai sehingga  menjadi 
salah satu sumber kehidupan bagi  
masyarakatnya.

Kata cai ini kemudian dilekatkan dengan unsur 
alam ataupun peristiwa yang terjadi di suatu 
wilayah tersebut. Misalnya, toponimi Ciletuh 
diambil dari kata ci– (cai) dan –letuh(kotor). Ini 
didasarkan di wilayah tersebut ada aktivitas 
penambangan liar yang menyebabkan  
banyaknya aliran air kotor hasil penambangan.

Contoh lain yaitu toponimi desa Cikangkung 
di Kabupaten Sukabumi. Konon, di wilayah itu 
banyak ditemukan tanaman kangkung. Ada 
pula toponimi Cibadak yang kemungkinan  
dahulunya banyak ditemukan hewan badak, 
dan lain sebagainya.

Toponimi berawalan ci- ini hampir  
mendominasi di seluruh wilayah Jawa Barat 
dan sebagian ditemukan di Jawa Tengah bagian 
barat. Bahkan toponimi unsur-unsur air lainnya 
seperti rawa, leuwi (lubuk/cekungan dalam di 
sungai), ranca (rawa), dan balong(kolam) juga 
banyak ditemukan. Hal ini menandakan bahwa 
nenek moyang Sunda sangat peduli akan alam 
sekitarnya.

“Orang Sunda sudah sadar akan ekologinya. 
Untuk itu, unsur alam ini diabadikan dalam 
sebuah nama,” kata Prof. Cece.

Selain mengandalkan unsur alam, toponimi 
wilayah Sunda juga lekat dengan rekaman 
peristiwa yang melatarbelakanginya. Prof. Cece 
memaparkan, nama Gua Santirah di  
Pangandaran diambil dari peristiwa  
terbunuhnya seorang ronggeng bernama  
Santirah di gua tersebut. Di wilayah lain  

bernama Pulau Kunti, suatu pulau di selatan 
Sukabumi, didasarkan adanya kepercayaan  
bahwa pulau tersebut dihuni oleh makhluk 
halus sejenis kuntilanak.

Menginjak tahun ke-4 penelitian toponimi, Prof. 
Cece melakukan ekspansi penelitian di wilayah 
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini  
disebabkan, wilayah Banyumas dan  
beberapa wilayah di bagian barat Jawa Tengah 
pada zaman dahulu masuk ke dalam wilayah 
kerajaan Sunda.

Di Banyumas, Prof. Cece menemukan toponimi 
yang kuat dipengaruhi bahasa Sunda, seperti 
Cireang, Cipancur, Cukangawi, hingga Cibrewek 
yang terdapat di Desa Dermaji. Ia pun den-
gan tegas meminta aparatur desa untuk tetap 
mempertahankan toponimi Sunda ini sebagai 
salah satu khazanah kebudayaan Jawa Tengah.

“(Wilayah) ini jangan diganti dengan bahasa 
Jawa. Saya yakinkan bahwa nama-nama ini 
merupakan tinggalan sejarah yang bisa  
memperkaya kebudayaan di Jawa Tengah,” kata 
Prof. Cece.

Tidak Sembarang Bisa Diganti
Toponimi yang sudah lazim di masyarakat tidak 
sembarang bisa diganti. Adanya  
pembangunan masif di Jawa Barat acapkali 
memberikan toponimi baru. Padahal, seperti 
yang dijelaskan, toponimi merupakan sebuah 
identitas yang merekam banyak catatan  
sejarah.

Upaya mempertahankan toponimi lokal harus 
menjadi perhatian pemerintah provinsi. Prof. 
Cece menilai, pemerintah jangan mudah tergiur 
dengan pembangunan yang ujung-ujungnya 
menggusur masyarakat. Secara psikologis, ada 
relasi batin antara masyarakat dan wilayah 
yang telah lama ditempatinya.

“Masyarakat Sunda harus punya keterikatan dengan daerahnya,  
jangan mudah terusir. Ini dibutuhkan pemimpin yang bisa meyakinkan 
masyarakatnya untuk tetap mempertahankan tanah leluhurnya. Kalau 
sudah menjadi bangunan beton mau dikembalikan ke alam lagi kapan? 
Jangan sampai habis oleh pembangunan,” paparnya.

Prof. Cece juga mengkritik toponimi baru di beberapa wilayah yang 
menggunakan bahasa asing. Padahal, bahasa Indonesia maupun daerah 
memiliki nilai estetika yang lebih baik. Lagi-lagi, pemerintah juga  
berperan dalam penguatan bahasa lokal.

“Harus diubah pemikiran kita. Seharusnya bahasa lokal lebih bergengsi 
daripada bahasa asing. Revolusi mental harus menjangkau pada  
penggunaan bahasa nusantara dan daerah,” ungkapnya.

Jadi Penelitian Menarik
Walaupun baru memulai meneliti toponimi sejak 2015, Prof. Cece telah 
lama meneliti tentang sistem penamaan Sunda. Selama ini toponimi 
lebih dikaitkan dengan studi kebumian/geografi. Dari sana, Prof. Cece 
kemudian meneliti toponimi dari unsur kebahasaan dan sejarah yang 
terkandung di dalamnya.

Jangan dipandang bahwa studi toponimi merupakan studi yang  
main-main. Di tingkat global, studi ini menjadi suatu kajian serius yang 
dilakukan oleh berbagai bidang ilmu. Bahkan, badan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) telah membentuk badan khusus bernama United 
Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) yang 
bertugas memberikan rekomendasi mengenai standar penamaan suatu 
wilayah.

Di tingkat FIB Unpad, toponimi menjadi kajian yang mulai diteliti banyak 
mahasiswa, mulai dari Sarjana hingga Doktor. Prof. Cece mengatakan, 
mahasiswa tinggal mengkaji mengenai toponimi tiap-tiap daerahnya 
sebagai penelitian akhir.

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kebudayaan 
setiap wilayah di Jawa Barat. Semakin banyak toponimi yang terungkap, 
diharapkan semakin banyak pula masyarakat yang mengenal sejarah 
tempat tinggalnya.

Jika wawasan ini kemudian mengakar menjadi identitas yang tidak  
terpisahkan dalam diri seseorang, niscaya berbagai warisan nenek  
moyang Sunda akan tetap terjaga. “Global boleh, tetapi harus tetap 
mengakar di bumi,” pungkas Prof. Cece. (am)*
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FIB Juara Umum MTQM Unpad Tahun 2018

Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas  
Padjadjaran meraih juara umum dalam 

pekan Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa 
(MTQM) tingkat universitas tahun 2018, pada 22 
– 25 Mei. FIB meraih juara umum dalam  
kompetisi yang diikuti 265 kafilah dari 16  
fakultas yang ada di Unpad.

Ketua Dewan Hakim MTQM Unpad 2018 Prof. 
Dr. I. Syarief Hidayat, M.S., mengatakan, FIB 
keluar sebagai juara umum setelah berhasil 
memperoleh medali terbanyak, yaitu 7 emas,  
7 perak, dan 7 perunggu dengan total nilai  
keseluruhan berjumlah 63 poin.

“FIB memiliki nilai 63, melebihi nilai-nilai 
fakultas lainnya,” ujar Prof. Syarief dalam acara 
penutupan MTQM Unpad yang digelar di Bale 
Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, 
Senin (28/5).

Pada pekan MTQM ini, FIB menjuarai  
beberapa cabang dan kategori lomba. Untuk 
kategori individu, FIB meraih juara pada cabang 
lomba Tilawatil Qur’an Putra, Tartil Qur’an Putri, 
Hifzhil Qur’an 5 juz Putra, Hifzhil Qur’an 5 juz 
Putri, Hifzhil Qur’an 10 juz Putra, Hifzhil Qur’an 
10 juz Putri, Hifzhil Qur’an 20 juz Putri,Khat-
til Qur’an Putra dan Putri, serta lomba debat 
kandungan Alquran bahasa Arab.

Pada kategori kelompok, FIB meraih juara di 
cabang lomba Fahmil Qur’an, Syahril Qur’an, 
dan lomba karya tulis ilmiah kandungan  
Alquran.

Dalam acara penutupan tersebut, Prof. Syarief 
juga membacakan seluruh peserta terbaik 
yang meraih juara pada 13 cabang lomba yang 
diselenggarakan.

Ketua pelaksana MTQM Unpad 2018  
Dr. Hazbini, M.Ag., mengatakan, peserta terbaik 
yang berhasil meraih juara pada kegiatan ini 
akan dilakukan pembinaan untuk disiapkan 
menuju pekan MTQM tingkat nasional.

Wakil Rektor bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., 
yang hadir dalam acara penutupan  
tersebut mengatakan, pekan MTQM Unpad  
bukan sekadar kompetisi memperebutkan 
kafilah terbaik. Lebih dari itu, MTQM Unpad 
merupakan momentum menjalin ukhuwah 
antar sivitas akademika Unpad.

“MTQM bukan soal keindahan dan  
kemerduan Alquran yang dibacakan. Yang 
terpenting bagaimana mengamalkan Alquran 
sebagai petunjuk kehidupan,” kata Dr. Arry.

Dalam mempersiapkan menuju tingkat  
nasional, Dr. Arry mengharapkan kafilah terbaik 
Unpad dapat memberikan sesuatu yang  
membanggakan. “Anda jangan mau tidak  
menjadi sesuatu, tetapi menjadilah sesuatu.  
Sesuatu bukan sekadar menang (kompetisi), 
tetapi menunjukkan bahwa Unpad punya  
sesuatu yang bisa dibanggakan di tingkat  
nasional,” kata Dr. Arry. (am)*

Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran Dr. 
Arry Bainus menyerahkan piala MTQM Unpad bergilir kepada Wakil Dekan Fakultas 
Ilmu Budaya Dr. Mumuh Muhsin Z., M.Hum., dalam acara penutupan Musabaqah 
Tilawatil Quran Mahasiswa (MTQM) Unpad di Bale Sawala Gedung Rektorat 
Unpad, Jatinangor, Senin (28/5). (Foto: Tedi Yusup)*

MAHASISWA
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Ajang Putra Putri Padjadjaran Lahirkan Duta Kampus yang 
Mampu Aplikasikan Nilai Keunpadan
Ajang Putra Putri Padjadjaran kembali digelar 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  
Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran 
melalui Departemen Seni, Budaya, dan  
Olahraga. Ajang ini bertujuan memilih duta 
kampus Unpad yang akan berperan aktif  
mengaplikasikan dan menyebarluaskan  
berbagai nilai keunpadan kepada sivitas  
akademika maupun masyarakat umum. 

Seleksi Putra Putri Padjadjaran 2018 digelar 
sejak awal Maret lalu. Sebanyak 30 finalis dari 
15 fakultas terpilih berdasarkan seleksi yang 
telah dilakukan. Seleksi meliputi seleksi tingkat 
fakultas, masa karantina pemberian pelatihan 
dan tes, malam unjuk bakat, hingga mengikuti 
grand final di malam puncak.

Pada malam grand final yang bertempat di 
Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur No. 35, Bandung, Senin (14/5), para finalis 
diharuskan melewati seleksi terakhir untuk 
menentukan juara di beberapa kategori. Seleksi 
meliputi peragaan busana, pidato, serta  
menjawab pertanyaan yang dilontarkan para 
juri.

Adapun juri yang terlibat di malam grand final 
yaitu: Taufik Ampera, M. Hum., (Dosen Fakultas 
Ilmu Budaya), Cecep Syafakatul Barkah, S.Sos., 
M.AB., (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis), 
Antik Bintari, S.IP., M.T., (Dosen Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik), Dr. Wieny Herilia Rizky, 
M.S., (pemerhati budaya dan lingkungan), serta 
Lutfi Burhani (perancang busana).

Saat pengumuman pemenang, Auliya  
Ramanda Fikri, wakil Fakultas Keperawatan 
berhasil meraih juara pertama Putra  
Padjadjaran 2018. Sementara di kategori putri, 
Farhana Nariswari, wakil Fakultas Kedokteran 
berhasil meraih juara pertama Putri Padjadjaran 
2018. (am)*

Para pemenang di ajang Putra Putri Padjadjaran 2018 yang digelar Departemen 
Departemen Seni, Budaya, dan Olahraga BEM Kema Universitas Padjadjaran. 
Pemenang diumumkan di saat malam grand final yang digelar di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senin (14/5).*

MAHASISWA
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Harlino Nandha Prayudha Jadi Delegasi United Nations  
Framework Convention on Climate Change SB 48 di Bonn, 
Jerman
Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas 

Padjadjaran Harlino Nandha Prayudha 
berkesempatan menjadi delegasi dalam United 
Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) SB 48 di Bonn, Jerman  30 
April-10 Mei 2018 dan Action for Climate  
Empowernment (ACE) di Bonn, Jerman, 27-29 
April 2018.

SB 48 merupakan konferensi yang  
diselenggarakan secara tahunan untuk  
menjadi jembatan antar agenda Conference of 
the Parties (COP) UNFCCC dalam  
penyelesaian berbagai rumusan maupun 
kerangka kerja. Fokus utama pada konferensi 
SB 48 adalah perumusan “Paris Rule Book”  
untuk persiapan menuju 24th Conference of 
the Parties to the UNFCCC (COP 24).

Pada ajang tersebut, Harlino terlibat aktif  
mewakili Konstituensi Pemuda UNFCCC,  
YOUNGO, dan berkesempatan menyampaikan 
presentasi mengenai pentingnya edukasi 
generasi muda terkait perubahan iklim yang 
terintegrasi pada kurikulum pendidikan formal. 
Selain itu, Harlino juga menekankan pentingnya 
peningkatan kapasitas pemuda dalam  
menghadapi perubahan iklim.

Selama konferensi, Harlino terlibat aktif pada 
kegiatan YOUNGO yang meliputi pembuatan 

position paper, penyelenggaraaan 
konferensi pers, dan diskusi  
lintas konstituensi untuk mendorong 
adanya kerjasama lintas konstituensi 
dalam perumusan kerangka kerja.

Pada sidang pleno penutupan  
konferensi ini, Harlino kembali  
berkesempatan menyampaikan  
intervensi mewakili YOUNGO.  
Intervensi tersebut disampaikan  
dihadapan seluruh delegasi dari 
negara-negara anggota UNFCCC.

Sebelumnya, pada 27-29 April 2018 
lalu, Harlino terpilih sebagai  
penerima beasiswa ACE Youth  
Forum yang merupakan sebuah 
ajang internasional yang diinisiasi 
oleh Precidency COP23 dan  
YOUNGO, bekerjasama dengan  
Pemerintah Kanada, United Nations  
Development Programme (UNDP), dan UNFCCC.

ACE Youth Forum diikuti oleh 40 pemuda dari 
berbagai negara. Harlino merupakan satu- 
satunya peserta asal Indonesia. Para  
peserta merupakan generasi muda yang  
memiliki kerja nyata pada bidang Climate 
Empowernment dan berasal dari disiplin ilmu 
terkait perubahan iklim. (art)*

Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Harlino Nandha 
Prayudha saat menjadi delegasi dalam United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) SB 48 di Bonn, Jerman 30 
April-10 Mei lalu.*

MAHASISWA
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Dr. Asep Mulyana Wakili Indonesia dalam Deklarasi Penguatan 
UMKM untuk Pencapaian SDGs di Kantor PBB
Universitas Padjadjaran ikut berpartisipasi  

dalam pencanangan deklarasi  
kewirausahaan yang memanusiakan atau 
human entrepreneurship di tingkat global. 
Deklarasi ini berisi pernyataan bahwa  
kewirausahaan, terutama sektor UMKM  
berperan penting sebagai salah satu pencapai 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Deklarasi tersebut diinisiasi International  
Council for Small Business (ICSB) dengan 
didukung organisasi Perserikatan Bangsa  
Bangsa (PBB) dan digelar langsung di kantor 
PBB untuk Kemitraan (UNOP), New York,  
Amerika Serikat, Sabtu (12/5) lalu. Pada  
pertemuan tersebut, Unpad diwakili Ketua 
Pusat Pengkajian Inkubasi Bisnis (PPIB) LMFE 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Asep Mulyana, 
MCE.

Ditemui Humas Unpad, Selasa (22/5), Dr. Asep 
mengatakan deklarasi bernama ”Global  
Intiative Human Entrepreneurship (GIHE)”  
berupaya mendorong masyarakat global 
menjadi pengusaha dengan mengedepankan 
kepedulian terhadap kemanusiaan. Salah satu 
isu yang diangkat adalah pentingnya memiliki 
kepedulian terhadap karyawan.

“Intinya, melakukan usaha sebagaimana pun 
intinya harus punya kepercayaan dan amanah,” 
kata Dr. Asep.

Lebih lanjut Dr. Asep mengatakan, tercapainya 
SDGs di suatu negara salah satunya dengan 

memberdayakan para pelaku UMKM. Jika 
sektor ini dimanfaatkan dengan baik akan 
membuka peluang lapangan kerja lebih besar.

Hadirnya Indonesia dalam deklarasi tersebut 
mencerminkan bahwa Indonesia mendukung 
pengembangan UMKM. Upaya pemberdayaan 
UMKM juga telah sejalan dengan apa yang 
dilakukan Unpad selama ini. Dr. Asep  
mengatakan, adanya program inkubasi bisnis 
membuktikan bahwa Unpad konsisten dalam 
meningkatkan sektor kewirausahaan. Upaya 
ini juga didukung dengan integrasi riset dan 
pembelajaran.

“Unpad punya program Integrated  
Microfinance Management (IMM) kerja sama 
dengan Leiden University. Jadi, Unpad  
merupakan sebuah institusi yang lengkap, 
karena dari sisi risetnya ada dan dari sisi 
inkubasinya juga ada,”jelasnya.

Kerja sama dengan berbagai pemangku  
kepentingan, terutama sektor perbankan juga 
telah dilakukan Unpad. Hal ini menjadikan 
Unpad dua kali mendapat penghargaan dari 
ICSB Indonesia sebagai perguruan tinggi yang 
konsisten mendukung kemajuan UMKM di Jawa 
Barat.

Dr. Asep sendiri berharap deklarasi ini  
berpengaruh pada peningkatkan upaya Unpad 
dalam pengembangan UMKM. Apalagi Unpad 
juga memiliki perhatian yang besar terhadap 
pencapaian SDGs.

Dr. Asep bersama Presiden ICSB Indonesia Hermawan Kartajaya 
dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjadi wakil Indonesia 
dalam acara tersebut. Acara ini sendiri dihadiri para delegasi dari 
seluruh negara anggota ICSB. (am)*

Ketua Pusat Pengkajian Inkubasi Bisnis (PPIB) LMFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Padjadjaran Dr. Asep Mulyana, MCE, (kedua dari kiri) dalam acara 
pertemuan ICSB dan deklarasi “Global Intiative Human Entrepreneurship” di kantor 
Perserikatan Bangsa Bangsa Kemitraan (UNOP) PBB, New York, Sabtu (12/5) lalu.*

RAGAM
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Akademisi Unpad Berikan Beragam Solusi demi Pencapaian  
Sustainable Development Goals
Sejumlah dosen lintas keilmuan di  

Universitas Padjadjaran memaparkan hasil 
penelitiannya dalam kegiatan “SDGs Solutions 
Seminar Series” yang digelar SDGs  
Center Unpad di Executive Lounge Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 35 Bandung, Selasa (22/5). 
Pemaparan penelitian ini membahas berbagai 
solusi dalam upaya pencapaian Tujuan  
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable 
Development Goals (SDGs).

“SDGs Solutions Seminar Series membahas 
tentang salah satu topik yang terkait dengan 
SDGs dan juga yang merupakan solusi,” ujar 
Direktur SDGs Center Unpad,  Prof. Armida  
Alisjahbana saat membuka kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, dosen Fakultas 
Teknologi Industri Pertanian Unpad Dr. Efri 
Mardawati membahas mengenai peran  
biorefinery pertanian di Indonesia. Menurutnya, 
biorefinery dapat dijadikan solusi untuk  
mengatasi permasalahan limbah pertanian 
sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi.

“Konsep biorefinery ini dapat dijadikan solusi 
dari permasalahan limbah industri pertanian 
untuk menghasilkan produk pangan, pakan, 
kimia, dan bioenergi yang value added-nya jauh 
lebih tinggi,” kata Dr. Efri.

Sementara itu, Dosen Fakultas Peternakan 
Unpad Dr. Novi Mayasari membahas upaya 
peningkatan produktivitas dan kekebalan tubuh 
sapi perah melalui manajemen produksi dan 

pakan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan 
untuk meningkatkan kuantitas dan  
kualitas susu sapi di Indonesia, serta 
meningkatkan pendapatan peternak. Dari 
penelitiannya, diketahui bahwa pemerahan 
terus menerus akan meningkatkan  
keseimbangan kesehatan pada sapi perah.

Pembicara lain, dosen Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Unpad Dr. Rudi Saprudin 
Darwis mengungkapkan pentingnya peran 
kelembagaan di dalam mitigasi  
kebencanaan di Indonesia. Menurutnya, 
sangat penting adanya upaya penanganan 
sebelum terjadinya bencana, untuk  
mengurangi risiko dari terjadinya bencana.

“Kelembagaan menjadi penting dalam 
mitigasi bencana,” kata Dr. Rudi.

Terkait penanganan bencana, Dosen  
Fakultas Teknologi Industri Pertanian  
Unpad Dr. Robi Andoyo mengungkapkan  
pentingnya pangan darurat yang bergizi. Di 
daerah bencana atau rawan bencana, seringkali 
akses makanan terganggu, jumlah terbatas, 
kualitasnya pun tidak baik. Padahal, kebutuhan 
gizi harus terpenuhi.

Untuk itu, diperlukan pangan darurat yang  
bukan hanya aman dan mudah dikonsumsi, 
tetapi juga enak dan bergizi tinggi. Pangan 
darurat ini dapat diperoleh dari pemanfaatan 
produk samping industri pengolahan susu, yaitu 
whey protein. Dalam penelitiannya, ia  

formulasikan protein yang sudah dimodifikasi sifat-sifatnya dengan 
sumber karbohidrat dari pangan lokal, yaitu ubi jalar.

“Whey protein itu protein dengan kualitas yang perimum, kualitas 
yang sangat baik,” ujar Dr. Robi. (art)*

Ketua Pusat Pengkajian Inkubasi Bisnis (PPIB) LMFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Padjadjaran Dr. Asep Mulyana, MCE, (kedua dari kiri) dalam acara 
pertemuan ICSB dan deklarasi “Global Intiative Human Entrepreneurship” di kantor 
Perserikatan Bangsa Bangsa Kemitraan (UNOP) PBB, New York, Sabtu (12/5) lalu.*

RAGAM
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GALERI

Sejumlah dosen Universitas Padjadjaran menggalang donasi 
untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di 
sekitar Jatinangor. Donasi diantaranya diwujudkan melalui 
penyediaan sejumlah Alquran, alat salat, serta paket nasi untuk 
berbuka puasa. Pendistribusian donasi tersebut dilakukan  
dalam acara buka puasa bersama di Masjid Raya Unpad  
kampus Jatinangor, Jumat (1/6). (Foto: Tedi Yusup)*

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan 
ringkasan disertasinya berjudul “Model Keberlanjutan Bisnis di 
Daerah Aliran Sungai Citarum, Indonesia” pada Sidang Terbuka 
Promosi Doktor di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 35 Bandung, Rabu (9/5). Aher, panggilan akrab 
Ahmad Heryawan, lulus dari program Doktor Ilmu Manajemen 
Universitas Padjadjaran dengan predikat cumlade. (Foto: Tedi 
Yusup)*

Para pembicara dalam seminar “Leadership in Rural  
Development Seminar” yang digelar Departemen Sosial 
Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian (Faperta) Unpad bekerja 
sama dengan Australian Rural Leadership Foundation (ARLF) 
di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, 
Rabu (16/5). Seminar tersebut merupakan akhir dari rangkaian 
kegiatan ARLP yang berlangsung selama dua minggu di Jawa 
Barat dan Sumatera. (Foto: Tedi Yusup)*

Perpustakaan Pusat Unpad menggelar Seminar dan Workshop 
Kode Etik Pustakawan di Gedung Grha Kandaga Perpustakaan 
Unpad, Jatinangor, Jumat (11/5). Acara ini dibuka oleh Direktur 
Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan Unpad Dr. Teuku Yan 
Waliana Muda Iskandarsyah, S.T., M.T.*

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran 
Yudi Azis, PhD., (kanan) melakukan penandatanganan  
perjanjian kerja sama dengan Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Siliwangi (Unsil). Beben Bahren, SE.,M.S., di kampus 
Unsil, Tasikmalaya, Jumat (11/5) lalu.*

Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran Dr. Ir. 
Vijaya Isnaniawardhani, M.T., (kanan) berfoto bersama Dekan 
Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Dr. Ir. Taufiq S., M.Eng., 
usai penandatangan piagam kerja sama antara FTG Unpad 
dan FT Unsyiah di ruang Dekanat FTG Unpad, Jatinangor, Senin 
(21/5). (Foto: Tedi Yusup)*
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