
Gentra Edisi Juli 2018 Universitas Padjadjaran

GENTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN

e-Newsletter

Edisi
Juli 2018

Daya Tradisi Asia
 dari Tanah Legenda



1Gentra Edisi Juli 2018 Universitas Padjadjaran

Dukung Asian Games 2018, Unpad Inisiasi Parade dan Ekshibisi 
Olahraga Tradisional se-Asia
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Universitas Padjadjaran turut mendukung 
suksesnya pesta olahraga akbar se-Asia 

atau Asian Games 2018 yang akan  
diselenggarakan di Indonesia, Agustus- 
September mendatang. Salah satu bentuk 
dukungan tersebut adalah dengan menggelar 
kegiatan Pre-event Asian Games 2018 berupa 
Parade Budaya dan Ekshibisi Olahraga  
Tradisional yang diintegrasikan dengan gelaran 
Olimpiade Olahraga Tradisional (Ootrad), di 
Kampus Unpad Dipati Ukur Bandung, Minggu 
(8/7).

“Ini merupakan wujud komitmen partisipasi 
kita dalam mendukung upaya Indonesia dalam 
menyelenggarakan Asian Games,” ujar Rektor 
saat membuka acara.

Indonesia, lanjut Rektor, pada tahun ini menjadi 
tuan rumah penyelenggaraan pesta  
olahraga akbar se-Asia tersebut. Dengan 
digelarnya kegiatan pre-event ini, semangat 
kompetisi Asian Games diharapkan lahir dari 
seluruh masyarakat Jawa Barat.

“Mudah-mudahan apa yang kita jalankan hari 
ini betul-betul memberikan energi bagi Asia,” 
kata Rektor.

Pembukaan gelaran ditandai dengan penyalaan 
obor yang juga sekaligus membuka gelaran 
Olimpiade Olahraga Tradisional (Ootrad). Usai 
penyalaan obor, acara dilanjutkan dengan  
parade 29 negara peserta Asian Games 2018 
oleh para pimpinan, sivitas akademika,  
mahasiswa asing, dan tenaga kependidikan di 
lingkungan Unpad serta perwakilan masyarakat 
umum.

Parade menempuh rute dari lapangan parkir 
selatan kampus Unpad Dipati Ukur  
menuju kawasan Dago dan singgah di area 
Taman Cikapayang. Parade kembali ke kampus 
Unpad melalui jalan Hasanudin.

Usai kegiatan parade dan ekshibisi, Ootrad  
dilaksanakan sebagai bagian dari perayaan Dies 
Natalis ke-61 Unpad. Mengambil tema “Daya 
Tradisi Asia dari Tanah Legenda”, Ootrad tahun ini 
menampilkan berbagai jenis olahraga tradisional 
dari Jawa Barat. 

Pada tahun ini, ada 5 cabang lomba yang  
ditandingkan di Ootrad, yaitu balap egrang dan 
catur lomba yang meliputi: ngagandong boboko, 
balap karung, bakiak, dan manggul suluh.

Selain menggelar kegiatan pra-event Asian Games 2018, 
dukungan Unpad juga terlihat dari digunakannya Stadion 
Jati Padjadjaran di kampus Jatinangor sebagai tempat  
latihan tim peserta Asian Games. Stadion Jati ini  
melengkapi penggunaan Gelora Bandung Lautan Api dan 
Stadion Jalak Harupat di Kota dan Kabupaten Bandung 
sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Asian Games 
2018. (am)*



3Gentra Edisi Juli 2018 Universitas Padjadjaran

4.161 Orang Diterima di Unpad Melalui Jalur SBMPTN

Sebanyak 4.161 peserta Seleksi Bersama 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 

2018 dinyatakan lulus sebagai calon mahasiswa 
Universitas Padjadjaran. Pengumuman hasil 
kelulusan dapat diakses di http://pengumuman.
sbmptn.ac.id dan http://pengumuman.unpad.
ac.id.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A. 
mengimbau kepada para peserta yang lulus 
untuk mencermati setiap pengumuman yang 
dilakukan panitia SBMPTN dan  Unpad. Dengan 
demikian, calon mahasiswa baru dapat  
melaksanakan setiap tahapan registrasi dengan 
tepat dan mudah.

“Cermati semua pengumuman yang diberikan 
oleh panitia pusat maupun oleh panitia dari 
Unpad,” kata Dr. Arry saat ditemui di ruang 
kerjanya di Gedung Rektorat Unpad kampus 
Jatinangor, Selasa (3/7).

Adapun tahapan yang harus dilakukan yaitu 
mengisi biodata dalam jaringan (online),  
mengisi kuesioner Unpad, tes kesehatan, 
membayar Uang Kuliah Tunggal, dan registrasi 
administratif. Prosesi Penerimaan Mahasiswa 
Baru Unpad sendiri akan dilaksanakan pada 
akhir Agustus 2018 mendatang.

Dr. Arry mengungkapkan bahwa tahun ini,  
program studi Teknik Informatika kembali 
memiliki angka keketatan yang tertinggi di  
Unpad, dengan perbandingan pendaftar dan 

peserta yang diterima adalah 1 banding 74. 
Program studi selanjutnya yang memiliki angka 
keketatan tertinggi adalah Bisnis Digital, yaitu 
1:56, dan Ilmu Komunikasi, yaitu 1:51.

Kepada para peserta yang lulus, Dr. Arry pun 
mengharapkan agar dapat memanfaatkan 
kesempatan ini sebaik mungkin, mengingat 
seleksi perguruan tinggi negeri saat ini semakin 
kompetitif. Para peserta diharapkan dapat  
melakukan setiap tahapan registrasi mahasiswa 
baru dengan baik, dan kedepannya juga dapat 
mengikuti kuliah dengan baik.

“Setelah diterima ya harus belajar dengan baik, 
dengan masa waktu studi yang sudah  
direncanakan. Semakin cepat semakin baik, 
tetapi tentunya harus berkualifikasi,” ujar Dr. 
Arry.

Tahun ini, Unpad menerima mahasiswa Sarjana 
dari jalur SBMPTN (62%) dan Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (38%). Dari  
peserta yang lulus SBMPTN, 211 orang  
diantaranya merupakan peserta Bidikmisi. (art)*

UNIVERSITAS
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Pendaftaran Program Sarjana Terapan Dibuka 
Hingga 20 Juli 2018
Tahun ini Universitas Padjadjaran kembali 

membuka pendaftaran Seleksi Masuk  
Universitas Padjadjaran program Sarjana  
Terapan / Diploma IV. Mekanisme seleksi yang 
dilaksanakan berbasis pada hasil nilai Seleksi 
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri  
(SBMPTN) 2018.

 “Wajib mengikuti SBMPTN. Jadi untuk D-IV, 
tidak melalui SBMPTN, tidak bisa (mendaftar),” 
kata Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A.

Program studi Sarjana Terapan dibuka untuk 
program studi Akuntansi Perpajakan (Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis), Administrasi  
Pemerintahan (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik), Administrasi Publik (Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik), Bahasa dan Budaya 
Tiongkok (Fakultas Ilmu Budaya), Manajemen 
Produksi Media (Fakultas Ilmu Komunikasi), dan 
Kebidanan (Fakultas Kedokteran).

Untuk melakukan pendaftaran, para peserta  
diharuskan mengakses laman pendaftaran.
unpad.ac.id untuk mengisi sejumlah data  
hingga mendapatkan nomor tagihan biaya 
Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP). 
Setelah mencetak nomor tagihan, peserta 
dapat membayar biaya tagihan seleksi ke bank 
yang ditunjuk.

Selanjutnya, para peserta login kembali ke 
laman pendaftaran.unpad.ac.id untuk finalisasi 
pengisian data, termasuk upload kartu peserta 

SBMPTN 2018.

“Setelah itu kita verifikasi SBMPTN nya, nanti 
keluar nilainya. Dari situ kita olah. Setelah itu 
baru ada penetapan kelulusan,” jelas Dr. Arry.

Pendaftaran SMUP Sarjana Terapan dapat 
dilakukan mulai 12 April 2018  hingga 20 Juli 
2018 (batas akhir waktu pembayaran biaya 
seleksi dan pendaftaran online). Hasil seleksi 
akan diumumkan pada 30 Juli 2018.

Program pendidikan vokasional ini akan lebih 
diarahkan untuk memenuhi kebutuhan  
tenaga profesional yang lebih aplikatif. Saat ini 
kepentingan program vokasional semakin kuat 
seiring dengan kebutuhan tenaga di bidang ini 
semakin besar.

Bagi para peserta yang lolos seleksi, Dr. Arry 
berharap dapat menekuni kuliahnya dengan 
baik. Menurut Dr. Arry, program vokasi saat ini 
sedang mendapatkan perhatian lebih besar dari 
pemerintah.

“Sekarang program ini sedang digenjot oleh 
pemerintah untuk dikembangkan lebih jauh 
lagi. Di Unpad ini kan baru ada beberapa prodi, 
dikemudian hari akan dikembangkan prodi- 
prodi lain, tetapi tetap jalurnya adalah Diploma 
IV atau Sarjana Terapan, bukan Diploma III,” 
kata Dr. Arry. (art)*

UNIVERSITAS
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Popy Rufaidah, PhD Raih 3 Penghargaan Akademik di Bangkok, 
Thailand
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Padjadjaran Popy Rufaidah, MBA, 
PhD, menyabet tiga gelar penghargaan  
internasional di ajang “15th World Congress of 
Academy for Global Business for  
Advancement (AGBA)”, di kampus National 
Institute of Development Administration (NIDA), 
Bangkok, Thailand, Senin (2/7) hingga Rabu 
(4/7).

Tiga penghargaan tersebut antara lain AGBA 
Distinguished Scholar, AGBA Best Paper Award, 
dan AGBA Best Paper Undergraduate  
Research Paper Award. Untuk penghargaan 
AGBA Best Paper Award diberikan kepada Popy 
atas presentasi risetnya yang berjudul  
“Measuring Nation Branding as Perceived by 
SMEs” dalam kongres tersebut.

Riset ini mengukur tentang identitas suatu  
negara dari perspektif pelaku usaha mikro,  
kecil, dan menengah. Riset dilakukan kepada 
250 pelaku usaha di bidang mode, kuliner, 
hingga jasa lainnya dari 27 kota/kabupaten 
se-Jawa Barat.

Popy menjelaskan, setiap pelaku usaha diminta 
menilai Indonesia berdasarkan 6 indikator, 
yaitu: pariwisata, ekspor, tata kelola, investasi, 
kondisi kehidupan, serta masalah kualitas  
sumber daya manusia.

“Rekomendasi dari penelitian tersebut adalah 
pemerintah Indonesia agar dapat  
mengidentifikasi indikator-indikator yang dapat 

membentuk citra positif negara Indonesia di 
mata publik, sehingga investor bisa  
meningkatkan pilihan investasi di Indonesia 
berdasarkan indikator tersebut,” ujar Popy saat 
diwawancarai Humas Unpad, Rabu (4/7).

Penelitian ini dinilai positif tim penilai yang  
terdiri dari Prof. Norman Wright (Board of 
Trustee AGBA), Prof. Jafar U. Ahmed (President 
AGBA), Prof. Gary L. Frankwick (University of 
Texas el Paso), dan Dr. Viput Ongsakul (Dekan 
NIDA). Penghargaan diberikan langsung  
Prof. Norman Wright bersama tim penilai  
lainnya kepada Popy.

Penghargaan AGBA Distinguished Scholar 
diberikan berdasarkan penilaian positif dari 
kepemimpinan akademik Popy Rufaidah dalam 
meningkatkan kinerja publikasi dan kualitas 
riset secara global, salah satunya kualitas 
mahasiswa. Hal ini terlihat pada perolehan 
penghargaan AGBA Best Paper Undergraduate 
Research Paper Award kepada Popy dan Annisa 
Alifa Khair, mahasiswa program studi  
Manajemen Unpad yang juga menjadi  
mahasiswa bimbingannya.

Penghargaan tersebut diberikan atas penelitian 
skripsi berjudul “The Effect of Country of Origin 
and National Image on Consumer Trust” yang 
dilakukan Annisa bersama Popy. Hasil  
penelitian yang masuk dalam kongres  
tersebut akan dipublikasikan dalam jurnal 
terindeks Scopus.

FAKULTAS

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Popy Rufaidah, MBA, 
PhD, menerima penghargaan dari perwakilan Conference Director and Program 
Chair Academy for Global Business for Advancement (AGBA) Prof. Christopher J. 
Marquette di ajang 15th World Congress of Academy for AGBA, di kampus  
National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand, Senin 
(2/7) hingga Rabu (4/7).*

AGBA sendiri merupakan asosiasi profesional di bidang 
bisnis ekononmi, kewirausahaan, teknologi informasi, dan 
pariwisata. Asosiasi ini berpusat di Amerika Serikat  
dengan beranggotakan lebih dari 1000 orang dari 50  
negara di dunia. (am)*
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Prodi Bisnis Digital Unpad Raih Hibah Bank Indonesia 2018

Tim dosen program studi Bisnis Digital 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Padjadjaran memenangkan Research Grant 
Bank Indonesia (RGBI) tahun 2018, suatu hibah 
kompetisi riset Bank Indonesia bertaraf  
internasional.

Hibah tersebut diserahkan secara simbolis  
kepada ketua tim peneliti yang juga ketua  
program studi Bisnis Digital Unpad  
Dr. Endang Taufiqurrahman, M.T., di kantor Bank 
Indonesia, Rabu (4/7).

“Ini adalah kerja keras tim bukan hanya saya 
seorang. Prestasi ini juga berkat dukungan dan 
doa tim dekanat yang bersemangat  
menggalakkan riset pada dosen di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Unpad” ujar Dr. Endang.

Hibah RGBI 2018 menetapkan dua tema 
untuk proposal riset yang berhak diajukan. 
Tema pertama yaitu penguatan kerangka kerja 
sistem ekonomi dan keuangan syariah untuk 
meningkatkan akses keuangan masyarakat 
berpendapatan rendah.

Sementara tema kedua mengenai dampak  
inovasi digital terhadap model bisnis,  
pergeseran permintaan tenaga kerja,  
ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan 
ekonomi. Tema ini diangkat oleh tim prodi 
Bisnis Digital Unpad dan berhasil  
memenangkan hibah tersebut.

Beberapa dosen yang terlibat dalam tim  
penelitian ini adalah Cupian, M.T., PhD,  

Irlan Adiyatma Rum, M.A., 
dan Teguh Santoso, M.Sc. 
Selain Unpad, pemenang 
hibah RGBI 2018 lainnya 
diberikan kepada salah satu 
pusat studi ekonomi Islam 
dari Malaysia. (am)*

FAKULTAS

Tim dosen program studi Bisnis Digital FEB Unpad memenangkan Research Grant 
Bank Indonesia (RGBI) tahun 2018. Hibah tersebut diserahkan secara simbolis 
kepada ketua tim peneliti yang juga ketua program studi Bisnis Digital Unpad  
Dr. Endang Taufiqurrahman, M.T., di kantor Bank Indonesia, Rabu (4/7).*
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Olah ”Whey Protein” Jadi Pangan Padat Gizi 
untuk Kondisi Darurat

Ketersediaan pangan menjadi  sangat  
penting untuk memenuhi kebutuhan  

masyarakat dalam keadaan darurat, seperti saat 
terjadi bencana. Pangan yang dibutuhkan bukan 
hanya praktis, tetapi juga dapat  
mempertahankan status gizi terutama bagi 
anak-anak.

Dosen Teknologi Pangan Fakultas Teknologi 
Industri Pertanian (FTIP) Universitas  
Padjadjaran Robi Andoyo, S.TP., M.Sc., Ph.D.,  
mengungkapkan bahwa pangan darurat  
menjadi salah satu hal yang harus tersedia  
ketika akses dan ketersediaan pangan  
terganggu akibat adanya bencana.

Menurut Robi, anak-anak menjadi objek  
paling rentan mengalami penurunan status gizi 
saat bencana terjadi. Ini disebabkan anak-anak 
memiliki akses yang terbatas untuk  
mendapatkan makanan bergizi ketimbang 
orang dewasa. Kebutuhan gizi anak dan  
dewasa berbeda, sehingga kebutuhan  
pangannya berbeda pula.

Robi Andoyo, PhD.

PROFIL

Robi Andoyo, S.TP., M.Sc., PhD. (Foto: Tedi Yusup)*
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Pria kelahiran Bandung, 2 Maret 1978 ini  
menjelaskan bahwa pangan untuk anak  
seharusnya lebih padat gizi. Dalam masa  
pertumbuhan, anak-anak membutuhkan 
asupan protein yang tinggi.

“Seharusnya dalam kondisi bencana, makanan 
yang disuplai ke korban bencana itu dipisahkan 
antara untuk anak-anak dan orang dewasa,” 
ujar Robi saat ditemui di ruang kerjanya Senin 
(28/5) lalu.

Salah satu sumber protein yang dapat  
diformulasikan untuk pangan darurat adalah 
whey protein  karena memiliki sifat fungsional 
yang spesifik. Dalam penelitiannya, Robi  
memanfaatkan whey protein dari produk  
samping pengolahan susu menjadi keju.

Diungkapkan Robi, dalam produksi keju,  
dihasilkan produk samping whey protein yang 
sebenarnya masih memiliki nilai biologi dan 
ekonomi tinggi. Jika tidak dimanfaatkan lebih 
lanjut, whey protein dari proses pembuatan 
keju dapat mencemari lingkungan.

“Whey protein dalam susu itu punya biological 
value yang tinggi,” ungkap Robi.

Namun, hal tersebut menjadi tantangan 
tersendiri mengingat dalam produk pangan, 
whey protein memiliki fungsi sebagai  
pembentuk tekstur pangan, layaknya semen 
pada sebuah bangunan. Jika diberikan dalam 
jumlah yang tinggi, produk pangan tersebut 
akan menjadi keras dan sulit untuk dikonsumsi.

“Penelitian saya, memanipulasi atau  
memodifikasi sifat-sifat whey protein, supaya 
tetap bisa ditambahkan dalam jumlah yang 
diinginkan sesuai dengan kebutuhan anak,  
tetapi tidak memberikan efek yang terlalu  
eksesif terhadap teksturnya, sehingga masih 
tetap dapat dikonsumsi,” ujar Robi.

Salah satu teknik yang digunakan Robi dalam 
memodifikasi sifat whey protein adalah melalui 
proses pre-denaturasi dalam kondisi yang  
terkendali. Melalui proses tersebut, sifat  
pembentuk struktur dari whey protein dapat 
dikendalikan dengan tidak mengubah  
kualitasnya.

“Jadi kalau kita tambahkan whey protein dalam 
jumlah banyak (pada produk pangan), tidak 
akan terlalu berpengaruh pada tekstur,” jelas 
Robi yang mendalami Dairy Science ini.

Untuk pangan darurat, Robi memformulasikan 
whey protein dengan mineral campuran dan 
tepung ubi jalar. Tepung ubi jalar ini merupakan 
hasil penelitian dosen FTIP Unpad Dr. Marleen 
Sunyoto yang telah dimodifikasi sifatnya.

“Produk akhir pangan darurat yang dihasilkan 
bentuknya seperti pasta, semi solid atau ready 
to eat emergency food, tidak perlu lagi  
memanaskan, tinggal dibuka (kemasannya) lalu 
dimakan,” ungkap Robi.

Berdasarkan kebijakan US Agency of  
International Development (USAID), pangan 
darurat harus memiliki sifat aman dikonsumsi, 
cocok di mulut atau palatable, mudah  
didistribusikan, mudah dikonsumsi, dan  
memiliki kandungan nutrisi yang cukup. Robi 
dan tim pun telah melakukan serangkaian  
penelitian untuk memenuhi syarat tersebut.

Selain mudah dikonsumsi, pangan darurat yang 
dihasilkan Robi dan tim diyakini  
mengenyangkan dan padat energi. Produk ini 
telah melalui uji digesbility (daya cerna), uji 
rasa, dan diupayakan untuk dapat disimpan 
selama lebih dari 2 tahun. Robi menargetkan, 
produk tersebut dapat dikonsumsi anak mulai 
dari usia 3 tahun.

“Pangan darurat ini adalah makanan suplemen, 

jadi bukan makanan utama. Suplemen untuk mempertahankan 
supaya status gizinya tidak turun,” ujar Deputi Director SDG’s  
Center Unpad ini.

Dalam waktu dekat, pangan darurat tersebut akan diuji  
penggunaanya melalui program intervensi gizi oleh Robi dan tim 
di daerah rawan bencana selama 3 bulan. Jika berhasil, diharapkan 
akan ada kolaborasi kuat dari sejumlah stakeholders terutama  
pemerintah dan pelaku industri untuk memproduksi pangan  
darurat tersebut.

“Institusi pendidikan saja saya kira tidak akan cukup untuk dapat 
mengimplementasikan program pangan darurat bencana. Yang bisa 
kita (akademisi) berikan adalah rekomendasi terkait konsep pangan 
darurat bencana namun implementasinya harus melibatkan  
banyak pihak, ini yang sedang kita upayakan,” kata Robi. (art)*
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Pelajari Teknologi Terkini, Mahasiswa Akuntansi Unpad Ikuti 
Workshop di Singapura
Sebanyak 12 mahasiswa program studi 

Akuntansi Universitas Padjadjaran program 
internasional mengikuti kegiatan ASEAN  
Students Workshop, Simposium, dan kunjungan 
ke perusahaan Unilever di Singapura, 28-29 
Juni lalu.

Kegiatan ASEAN Students Workshop digelar 
ASEAN Accounting Education Workgroup 
(AAEW), sebuah asosiasi universitas di ASEAN 
yang beranggotakan 23 universitas di tujuh 
negara ASEAN. Organisasi ini diketuai Dr. Nanny 
Dewi Tanzil, dosen dan ketua program studi 
Sarjana Akuntansi Unpad.

Workshop ini menjadi bagian dalam rangkaian 
kegiatan 7th AAEW Conference yang  
diselenggarakan oleh Singapore Institute of 
Technology (SIT) selaku tuan rumah.

Saat mengikuti workshop, delegasi bersama 
mahasiswa dari tujuh universitas di ASEAN 
lainnya belajar tentang pemanfaatan teknologi 
dalam pendidikan akuntansi. Mahasiswa belajar 
menggunakan perangkat lunak untuk data 
analisis dan simulasi pasar modal.

Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti  
simposium AAEW yang dihadiri lebih kurang 
150 peserta dari kalangan profesional,  
akademisi, dan mahasiswa se-ASEAN.  
Simposium tersebut membahas mengenai  
aplikasi teknologi dalam pendidikan akuntansi.

Simposium tersebut dibuka oleh Dr. Nanny. Ia 
mengatakan, tantangan pendidikan akuntansi 

menghadapi era revolusi industri 4.0 sangat 
besar. Pendidikan akuntansi didorong  
menghasilkan lulusan yang semakin relevan 
dalam derasnya arus perubahan teknologi.

“Apalagi di dunia profesi akuntansi sudah 
semakin banyak dipakai teknologi artificial 
intelligence dan blockchain,” ujar Dr. Nanny.

Usai menghadiri simposisum, mahasiswa  
Unpad melakukan kunjungan ke kantor  
Unilever Singapura. Kunjungan diterima  
secara resmi oleh Global Audit Director  
Unilever Singapura, Akhmad Saeful, yang juga 
alumni Akuntansi Unpad.

Di hadapan Akhmad, mahasiswa banyak  
bertanya mengenai peluang pengembangan 
karir setelah lulus kuliah. Mahasiswa juga  
bertanya mengenai perkembangan terkini 
terkait praktik internal audit di perusahaan 
kelas dunia. Kegiatan workshop, simposium, dan 
kunjungan lapangan ini dirasakan bermanfaat 
dan menginspirasi mahasiswa. (am)*

Dua belas mahasiswa prodi Akuntansi Universitas Padjadjaran bersama kaprodi 
Akuntansi Dr. Nanny Dewi Tanzil saat mengikuti kegiatan ASEAN Students  
Workshop, Simposium, dan kunjungan ke perusahaan Unilever di Singapura,  
28-29 Juni lalu.*

MAHASISWA
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Address
map-marker-alt Jl. Cisangkuy no. 62, Bandung 40114
phone Phone: (022) 205 235 74
envelope support@thesixtytwo.com

Working hours
10:00 am to 11:00 pm on Weekdays
11:00 am to 11:30 pm on Weekends

Facebook facebook.com/thesixtytwo.restoandlounge   Twitter twitter.com/thesixtytwobdg  Instagram instagram.com/the_sixty_two_restoandlounge

www.thesixtytwo.com
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Anas Anwar Nasirin Wakili Unpad di 4th International  
Conference on Culture, Languages, and Literature di Malaysia
Mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu  

Budaya (FIB) Universitas Padjadjaran, Anas 
Anwar Nasirin mewakili Unpad pada  ajang 
“2018 4th International Conference on Culture, 
Languages,and Literature (ICCLL 2018)” yang 
digelar oleh International Economics  
Development and Research Center (IEDRC), 
pada 26-28 Juni 2018 di Kuala Lumpur,  
Malaysia.

Keikutsertaan Anas pada ICCLL atas makalah 
yang ia tulis bersama dosen pembimbingnya, 
Taufik Ampera berjudul “Wheel of Hope as  
Media Creates Hope Become Reality and 
Becomes a Parameters Success in Realizing 
Dreams: A Case Study at Darul Inayah Cisarua 
Operhanage Bandung Regency”. Penelitian ini 
akan di publikasikan di International Journal of 
Culture and History (IJCH).

Pada kegiatan tersebut, Anas melakukan 
presentasi dengan tema “Bahasa dan Budaya” 
berserta sejumlah peserta lain dari berbagai 
perguruan tinggi di dunia.

“Merupakan kesempatan belajar berharga,  
karena saya disini belum menjadi siapa-siapa 
dari segi gelar dan keilmuan sehingga saya 
harus lebih lagi semangat,” ujar Anas.

Makalah yang ditulis Anas dan Taufik tersebut 
membahas tentang alat pewujud harapan  
berupa Wheel of Hope (Roda Harapan). Wheel 
of Hope merupakan sebuah lembaran kertas 
berisi kolom target pencapaian harapan dalam 

kurun waktu tertentu.

Wheel of Hope telah disimulasikan kepada 34 
responden kisaran usia 17-18 tahun di Panti 
Asuhan Darul Inayah Cisarua, Kabupaten  
Bandung Barat pada Oktober 2017 hingga Mei 
2018. Hasil simulasi memperlihatkan  
pengukuran tiga harapan sukses setiap  
responden, yaitu: Sukses Pendidikan (SP),  
harapan Sukses Memenuhi Keinginan  (SMK), 
serta harapan Sukses Pendidikan dan Sukses 
Memenuhi Keinginan (SPSMK) berupa  
gabungan antara SP+SMK.

Dari tiga kategori harapan sukses tersebut, 
didapatkan 91% responden telah  
merealisasikan harapan suksesnya dengan 
mengaplikasikan Wheel of Hope.

Berdasarkan parameter sukses jangka panjang 
pada 2030 didapatkan dua katagori harapan 
sukses, yaitu Sukses Keluarga (SK) dan harapan 
Sukses Masyarakat (SM).

“Sehingga jika didasarkan pada hasil simulasi 
bahwa Wheel of Hope disamping dapat  
menciptakan harapan menjadi kenyataan juga 
tidak menutup kemungkinan akan menjadi 
parameter sukses mewujudkan impian besar di 
masa depan,” kata Anas. (art)*

Mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Padjadjaran 
Anas Anwar Nasirin bersama para peserta “2018 4th International Conference on 
Culture, Languages,and Literature (ICCLL 2018)”. Acara ini digelar oleh  
International Economics Development and Research Center (IEDRC) pada  
26-28 Juni 2018 di Kuala Lumpur, Malaysia.*

MAHASISWA
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Sebanyak 55 Kelompok PKM Unpad Jalani Monitoring 
dan Evaluasi
Sebanyak 55 kelompok Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM) Universitas Padjadjaran 
yang lolos didanai Kementerian Riset,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI mengikuti 
Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Gedung 
Rektorat Universitas Padjadjaran kampus  
Jatinangor, Senin (9/7) hingga Selasa (10/7).

Monev tersebut dilaksanakan untuk  
mengetahui perkembangan dan  
mengevaluasi pelaksanaan PKM 5 Bidang dari 
para mahasiswa yang proposal programnya 
berhasil mendapatkan pendanaan.

Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan Unpad 
Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.S.  
mengungkapkan bahwa berbagai kegiatan  
pendampingan telah dilakukan untuk  
mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi 
Monev tersebut.

“Sebelumnya sudah ada Monev internal. Kita 
juga menghadirkan reviewer nasional yang juga 
staf Unpad untuk menyampaikan hal-hal yang 
sifatnya administratif maupun substantif agar 
ketika Monev semuanya siap,” ungkap Prof. 
Wawan.

Tahun ini, sebanyak 55 kelompok PKM Unpad 
berhasil mendapatkan pendanaan, terdiri dari 
18 kelompok PKM Kewirausahaan, 1 kelompok 
PKM Teknologi, 3 Kelompok PKM Pengabdian 
Kepada Masyarakat, 11 Kelompok PKM Karsa 
Cipta, 20 kelompok PKM Penelitian Eksakta, 
dan 2 kelompok PKM Penelitian Sosio  

Humaniora.

“Dari 55 kelompok itu diharapkan minimal 
setengahnya mewakili Unpad di Pimnas, dan 
nanti harapannya darisana akan memperoleh 
emas, dan prestasinya meningkat dari  
sebelumnya,” harap Prof. Wawan.

Proses pendampingan terhadap mahasiswa 
yang mengikuti PKM ini sendiri sudah dilakukan 
sejak sebelum pendaftaran. Diungkapkan Prof. 
Wawan, para mahasiswa yang mendaftar ini 
merupakan kelompok yang siap menang.  
Dengan kata lain, kualitas program para  
mahasiswa ini sudah dinyatakan unggul.

“Semua sudah dipersiapkan dengan baik,” kata 
Prof. Wawan.

Selain 55 kelompok PKM dari Unpad,  
pelaksanaan Monev di kampus Unpad juga 
diikuti oleh 35 kelompok PKM dari sejumlah 
perguruan tinggi di Jawa Barat. Monev PKM di 
kampus Unpad ini dibuka secara resmi oleh 
Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A. di 
Bale Rucita Unpad, Senin (9/7). (art)*

Salah satu kelompok mahasiswa Unpad sedang mempresentasikan 
proposal PKM sebagai bagian dari Monitoring dan Evaluasi. Monev di 
kampus Unpad dilaksanakan pada Senin (9/7) dan Selasa (10/7).  
(Foto: Tedi Yusup)*

RAGAM
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Sektor Perlebahan Nasional Harus Mampu Bersaing
Indonesia berpotensi menjadi sentra  

perlebahan di tingkat global. Ini  
disebabkan, Indonesia memiliki banyak spesies 
lebah. Melalui pendampingan intensif, sektor 
perlebahan diharapkan bisa berkembang baik 
di Indonesia.

Ketua Pusat Perlebahan Nasional (Pusbahnas) 
Perum Perhutani, Tunggul Riksi Pamrih  
mengatakan, sektor perlebahan saat ini masih 
dilakukan sebagai bisnis berskala kecil dan 
belum terlalu dipertimbangkan. Sebagai negara 
dengan tingkat kelembapan yang tinggi, madu 
yang dihasilkan di Indonesia  kerap memiliki 
kadar air yang tinggi.

“Dengan pendampingan kepada masyarakat 
beserta teknologinya, kami yakin suatu saat 
lebah dan produk madu yang dihasilkan bisa 
berkembangan dengan baik di Indonesia,” ujar 
Tunggul dalam acara pembukaan “Country User 
Centered Design Workshop of Joint Horizon 
2020 Project” di Unpad Training Center, Jalan Ir. 
H. Djuanda No. 4, Bandung, Senin (25/6).

Lokakarya ini merupakan implementasi awal 
dari kerja sama konsorsium program Horizon 
2020 ICT-39 Uni Eropa, suatu program riset 
terbesar di kawasan Uni Eropa. Unpad berhasil 
menjadi bagian dalam konsorsium tersebut 
yang diarahkan pada pengembangan penelitian 
perlebahan berbasis teknologi digital “Smart 
Apiculture Management Services (SAMS)”.

Tunggul menjelaskan, Perum Perhutani telah 
siap mengembangkan sektor perlebahan. Di 
Jawa Barat sendiri, sebanyak  678.000  

hektar kawasan hutan dikelola oleh Perhutani. 
Kawasan ini dapat dimanfaatkan masyarakat 
untuk berbudidaya lebah.

Tunggul pun berharap, program SAMS ini bisa 
menjembatani aspek teknologi, teknis budidaya, 
hingga manajemen budidayanya.

“SAMS ini diharapkan bisa menjembatani sektor 
hulu (masyarakat) dan sektor hilir (produk 
madu),” kata Tunggul.

Direktur Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, 
dan Inovasi Unpad Rizky Abdullah, PhD,  
mengatakan, Unpad mendorong menciptakan 
ekosistem yang mampu menghasilkan inovasi 
meningkatkan daya ungkit dari industri  
perlebahan. Inovasi ini meliputi manajemen 
rantai pasok, model bisnis, teknologi, hingga 
model marketingnya. 

Lebih lanjut Rizky mengatakan, potensi  
perlebahan di Indonesia tidak hanya berbicara 
soal produk madunya. Salah satu contoh,  
budidaya lebah bisa dikembangkan menjadi 
sektor pariwisata.

“Kalau kita sukses di Jawa Barat, Insyaallah kita 
akan bisa menerapkannya di luar Jawa Barat,” 
kata Rizky.

Saat ini, keberandaan lebah menjadi terancam 
karena perubahan ekosistem yang  
disebabkan aneka ragam pertumbuhan industri 
dan lingkungan yang tidak mengutamakan ke-
berlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kolab-
orasi antar keilmuan dan instusi  
dalam menciptakan inovasi yang diperlukan.

Konsorsium penelitian ini juga akan menjadi wadah bagi  
berkecimpungnya ilmuwan dari beragam bidang ilmu yang juga 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proyek ini  
terdiri dari enam paket pekerjaan, dan Unpad memperoleh paket 
pekerjaan terkait user centered design (UCD) dan  
pengembangan bisnis analisis pasar. Kerja sama ini diharapkan 
mendukung komitmen Unpad dalam berkontribusi  
mengimplementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 
di dunia. (am)*

Direktur Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi Universitas  
Padjadjaran Rizky Abdullah, PhD, saat membuka “Country User Centered Design 
Workshop of Joint Horizon 2020 Project” di Unpad Training Center, Jalan Ir. H. 
Djuanda No. 4, Bandung, Senin (25/6). Unpad berhasil menjadi bagian dalam 
konsorsium program Horizon 2020 ICT-39 Uni Eropa, suatu program riset terbesar 
di kawasan Uni Eropa, yang diarahkan pada pengembangan penelitian perlebahan 
berbasis teknologi digital “Smart Apiculture Management Services (SAMS)”.  
(Foto: Tedi Yusup)*

RAGAM
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GALERI

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Padjadjaran  
menggelar kegiatan Finalisasi Penyusunan Borang Akreditasi 
Institusi Perguruan Tinggi dan Evaluasi Diri, di Auditorium 
Unpad Training Center, Jalan Ir. H. Djuanda, No. 4, Bandung, 
28 – 29 Juni 2018. Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor bidang 
Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi Unpad Dr. Sigid 
Suseno, S.H., M.Hum.  (Foto: Tedi Yusup)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad, 
saat menggelar halalbihalal dengan pimpinan, tenaga pendidik, 
tenaga kependidikan, dan kolega Unpad di Grha Sanusi  
Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kamis 
(21/6). (Foto: Tedi Yusup)*

Lima mahasiswa Universitas Padjadjaran yang terpilih  
mengikuti National University of Singapore (NUS) Enterprise 
Summer Programme di Singapura, 8 – 21 Juli, melakukan 
pertemuan dengan Rektor Unpad Prof Tri Hanggono Achmad 
di Ruang Rektor, Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinan-
gor, Rabu (4/7). Pertemuan tersebut didampingi Ketua Pusat 
Inkubator Bisnis Unpad Diana Sari, S.E., M.Mgt., PhD, dan Wakil 
Ketua Pusat Inkubator Bisnis Unpad Rivani, S.IP, MM., DBA. 
(Foto: Tedi Yusup)*

Peserta sedang mengikuti perlombaan manggul suluh sebagai 
salah satu cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan 
di Olimpiade Olahraga Tradisional (Ootrad) tahun 2018. Ootrad 
tahun ini terintergrasi dengan pelaksanaan Pre-event Asian 
Games 2018  yang digelar Unpad di Kampus Dipati Ukur  
Bandung, Minggu (8/7). (Foto: Arief Maulana)*

Associate Professor of Data Analytics Trinity Business School, 
The University of Dublin, Republik Irlandia Dr. Bhakti Stephan 
Onggo SFHEA menyampaikan kuliah umum “Improving Data  
Literacy and Research Method in the Social Sciences to  
Anticipate the Fourth Industrial Revolution” di Student Center 
Fakultas Pertanian Unpad Jatinangor, Senin (2/7).  
(Foto: Tedi Yusup)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
saat menggelar sosialisasi pembangunan kampus Program 
Studi di luar Kampus Utama (PSDKU) Unpad Pangandaran di 
Balai Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Pangandaran, Jumat 
(22/6). (Foto: Tedi Yusup)*
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