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Unpad Peduli Bencana

Terjadinya bencana gempa, tsunami, dan  
likuefaksi di Palu, Donggala, dan Sigi,  

Sulawesi Tengah, Jumat (28/9) lalu melahirkan 
duka mendalam bagi bangsa Indonesia hingga 
dunia. Doa dan bantuan dari berbagai pihak 
mengalir untuk mempercepat proses  
pemulihan wilayah terdampak bencana.

 “Hal penting di samping ikhtiar fisik  
(pemberian bantuan) yang dilakukan, kita juga 
perlukan bersama ikhtiar kebatinan dalam 
bentuk memanjatkan doa bersama-sama,” ujar 
Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad, saat 
menggelar zikir dan doa bersama bagi korban 
bencana Lombok, Palu, Donggala, dan Sigi di 
Masjid Raya Unpad, Jatinangor, Jumat (5/10).

Kegiatan zikir dan doa bersama ini digelar usai 
pelaksanaan salat Jumat dan dihadiri jamaah 
dari segenap pimpinan, sivitas akademika, 
tenaga kependidikan, serta masyarakat sekitar 
Jatinangor. Acara juga diisi dengan pelaksanaan 
salat gaib bagi korban bencana dengan imam 
Guru Besar Fakultas Pertanian Unpad  
Prof. Dr. E. Hidayat Salim, Ir., M.S.

Bantu Pemulihan Pascabencana, Mahasiswa 
Universitas Tadulako Palu Bisa Kuliah  
Sementara di Unpad

Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap 
masyarakat terdampak bencana di sejumlah 
wilayah di Sulawasi Tengah, Unpad menerima 
dengan terbuka mahasiswa Universitas  

LAPORAN UTAMA

Fikri M. Nur Zaman (kedua dari kanan), mahasiswa Teknik Informatika Unpad yang 
juga personel unit SAR Unpad saat mendistribusikan bantuan untuk korban bencana  
di Palu dan sekitarnya.*
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Tadulako (Untad) yang ingin mengikuti program 
kuliah sit in. Hal ini sesuai dengan kesepakatan 
Rektor Unpad dengan para pimpinan Perguruan 
Tinggi Negeri yang tergabung dalam Majelis Rektor 
Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dan 
Forum Rektor Indonesia (FRI) beberapa waktu lalu.

“Kita ingin membantu sungguh-sungguh supaya 
pendidikan para mahasisiwa di Universitas  
Tadulako tidak terputus,” kata Wakil Rektor Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Arry Bainus, M.A. 
saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/10).

Bagi mahasiswa Untad yang ingin mengikuti  
program sit in di Unpad, dapat menunjukkan  
dokumen berupa surat pengantar dari Untad dan 
kartu pengenal sah yang membuktikan bahwa ia 
merupakan mahasiswa Untad. Dokumen  
diserahkan ke Direktorat Pendidikan dan  
Kemahasiswaan di Gedung Rektorat kampus  
Unpad Jatinangor.

Lebih lanjut Dr. Arry mengungkapkan bahwa para 
mahasiswa program sit in tersebut dapat  
mengikuti perkuliahan di Unpad sesuai dengan 
program studi yang mereka jalani di Untad. Unpad 
akan memfasilitasi proses pembelajaran  
sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di 
Unpad, dan nilai mata kuliah pada akhir semester 
tetap akan dikeluarkan oleh Untad.

Bukan hanya mengikuti kegiatan akademik, Dr. Arry 
juga berharap agar para mahasiswa Untad dapat 
aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan di Unpad. 
Kepada seluruh sivitas akademika Unpad, Dr. Arry 
juga mengimbau untuk dapat menerima  
mahasiswa sit in ini dengan baik.

“Mereka itu tamu yang harus dihormati dan  
dihargai oleh kita,” ujar Dr. Arry.

Unpad Salurkan Bantuan Bagi Korban Bencana 
Alam di Palu dan Sekitarnya

Dewan Profesor Universitas Padjadjaran  
mengirimkan bantuan kepada korban bencana 
alam di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah,  
Jumat (12/10). Bantuan ini diperoleh dari hasil  
santunan para guru besar yang telah dihimpun 
sejak 30 September lalu.

Ketua Dewan Profesor Unpad Prof. Dr. Sutyastie 
Soemitro Remi, M.S., mengatakan, donasi untuk 
Palu, Donggala, serta wilayah terdampak lainnya di 
Sulawesi Tengah ini terkumpul hingga Rp 60 juta. 
Donasi ini diperoleh dari 60 guru besar dan  
sejumlah tenaga kependidikan di lingkungan  
Unpad.

“Kami rencanakan sampai sepuluh hari. Selama 
sepuluh hari, berapa pun yang terkumpul kita akan 
sampaikan,” kata Prof. Sutyastie saat diwawancarai 
Humas Unpad, Jumat (12/10).

Donasi ini langsung dikirimkan melalui transfer 
kepada Rektor Universitas Tadulako (Untad),  
Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, M.S. “Sudah ditransfer 
dan sudah ada jawaban dari Pak Rektor Tadulako: 
‘Terima kasih dan akan segera disalurkan dan nanti 
akan dilaporkan’,” tambah Prof. Sutyastie.

Dipilihnya Untad sebagai penerima donasi  
didasarkan atas laporan Rektor Untad kepada 
sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, termasuk 
Unpad, mengenai kerugian dan korban dari  
kalangan sivitas akademika Untad. Bantuan ini 
sekaligus sebagai wujud kepedulian antara sivitas 
akademika perguruan tinggi Indonesia.

“Kami percayakan kepada Pak Rektor dan Dewan 
Profesor Untad untuk menyalurkan kepada yang 
membutuhkan,” imbuhnya.

Prof. Sutyastie melanjutkan, Dewan Profesor 
Unpad rutin mengirimkan bantuan kepada korban 

bencana di beberapa wilayah di Indonesia. Ia pun berharap 
donasi ini bisa dimanfaatkan dan disalurkan kepada yang 
tepat.

SAR Unpad Terjunkan Personel dan Distribusikan Bantuan 
untuk Palu dan Sekitarnya

Unit Search and Rescue (SAR) Universitas Padjadjaran  
mengirimkan personelnya untuk membantu proses  
evakuasi dan pemulihan kawasan terdampak bencana di Palu 
dan Donggala, Sulawesi Tengah, dari 30 September hingga 11 
Oktober 2018.

Adalah Fikri M. Nur Zaman, mahasiswa Teknik Informatika 
Unpad yang diterjunkan membantu personel dan relawan 
lainnya. Ada dua misi yang diemban Fikri, yaitu melakukan 
operasi pencarian dan evakuasi korban terdampak, serta 
mendistribusikan bantuan yang dikoordinasikan oleh Disaster 
Management Center SAR Unpad.

Salah satu bentuk bantuan dari Dewan Profesor Universitas Padjadjaran 
yang digunakan untuk penyediaan air bersih bagi korban terdampak  
bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah. Dewan Profesor Unpad  
menyumbangkan senilai Rp 60 juta kepada Universitas Tadulako.*
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Kepada Humas Unpad, Fikri menyebutkan, ia 
berkoordinasi langsung dengan Badan SAR  
Nasional (Basarnas) Kota Palu dalam  
melakukan operasi SAR di wilayah terdampak. 
Ia sendiri melakukan operasi pencarian dan 
evakuasi di wilayah Perumnas Balaroa, salah 
satu wilayah terdampak akibat terjadinya 
likuefaksi sesaat setelah terjadinya gempa 
berkekuatan 7,7 skala Richter, 28 September 
lalu.

“Dampak yang diakibatkan oleh likuefaksi 
adalah ‘kemusnahan’ pada perumahan tersebut, 
dikarenakan oleh kondisi tanah yang tidak  
stabil, lalu amblesnya rumah-rumah yang  
berada disana. Sehingga, tim SAR gabungan 
harus selalu menerapkan prosedur safety 
dalam melakukan misi kemanusiaannya,” tulis 
Fikri.

Fikri sendiri melakukan operasi di Balaroa pada 
2 hingga 7 Oktober lalu. Perumahan ini menjadi 
wilayah terdampak terparah karena sedikitnya 
terdapat 1.747 rumah yang hancur akibat  
likuefaksi. Ini menyebabkan penemuan dan 
evakuasi korban sangat tinggi intensitasnya.

Setelah misi operasi selesai, Fikri kemudian 
melakukan pendistribusian bantuan yang  
dihimpun dari seluruh elemen masyarakat 
Unpad. Donasi yang terkumpul sekira Rp 41 juta 
rupiah ini kemudian dibelanjakan Fikri untuk 
membeli beberapa bahan pokok, di antaranya 
air mineral, bumbu masak, susu bayi.

Proses pembelanjaan logistik ini harus  
dilakukan Fikri di Makassar, Sulawesi Selatan, 
pada 8 Oktober. Ini disebabkan tidak adanya 
toko di sekitar Palu yang mampu menyediakan 
kebutuhan bantuan dalam jumlah besar. 
Pendistribusian sendiri difasilitasi oleh tim  
Bosowa Peduli. (am, art)*
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Penetapan Rektor Unpad 2019-2024 DiPERPANJANG

Proses pemilihan Rektor Universitas  
Padjadjaran periode 2019-2024  

diperpanjang. Keputusan ini dikemukakan  
Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad setelah  
Sidang Pleno tertutup yang dilakukan di  
kampus Magister Manajemen Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 46, Bandung, Sabtu (27/10).

“Sampai dengan tadi rapat pleno, ada dinamika 
dari proses pemilihan rektor. Kami sikapi  
dengan kemungkinan harus melakukan  
beberapa perbaikan dari proses,” ujar Ketua 
MWA Unpad Rudiantara dalam keterangan pers 
di hadapan wartawan, Sabtu (27/10) sore.

Rudiantara menjelaskan, perbaikan proses 
dilakukan untuk mewujudkan good governance. 
Diharapkan, melalui perbaikan ini proses  
pemilihan Rektor Unpad 2019-2024 lebih 
transparan.

Proses peninjauan ulang proses ini diharapkan 
dapat selesai dalam dua minggu mendatang. 
Rudiantara memastikan, penetapan Rektor 
Unpad terpilih 2019-2024 selambat- 
lambatnya dilakukan pada pertengahan Januari 
2019 mendatang.

“Dalam Statuta Unpad PP No. 51 tahun 2015 
penetapan Rektor (terpilih) paling lambat 
3 bulan sebelum masa berakhirnya jabatan 
Rektor yang sekarang, yaitu 13 April 2019,” jelas 
Rudiantara.

Rudiantara menegaskan, perpanjangan waktu 
pemilihan ini bukan atas dasar mengulur- 
ngulur. MWA Unpad ingin memastikan proses 
pemilihan Rektor Unpad sejalan dengan pola 
good governance agar proses dan hasil berjalan 
baik.

Proses peninjauan ini dilakukan berdasarkan 
masukan dari para pemangku kepentingan 
kepada MWA Unpad. Rudiantara menegaskan, 
MWA Unpad belum sama sekali melakukan 
penilaian terhadap individu para Calon  
Rektor. Proses peninjauan murni ditujukan  
kepada proses pemilihan.

UNIVERSITAS

“Sampai sejauh mana, kita akan tunggu dan lihat dua minggu  
mendatang. Tentunya kita tidak berharap (proses pemilihan Rektor) ini 
dari nol lagi,” tegasnya.

Ada beberapa prosedur yang diakui MWA perlu diperbaiki, salah 
satunya yaitu mekanisme pemrosesan pengaduan dari pemangku 
kepentingan. “Tujuannya diperbaiki itu karena kita harus  
menyampaikan bagaimana posisi atas tanggapan (pengaduan)  
tersebut,” kata Rudiantara.

Seperti diberitakan sebelumnya, secara  
alfabetis tiga Calon Rektor Unpad yaitu Aldrin Herwany, M.M., PhD, 
Prof. H. Atip Latipulhayat,  LL.M., PhD, dan Prof. Dr. Obsatar Sinaga, 
M.Si. (am)*

Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Rudiantara (kedua dari kiri) bersama perwakilan anggota (MWA) Unpad memberikan 
keterangan pers di hadapan para wartawan di gedung Magister Manajemen Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 46, Bandung, Sabtu (27/10) sore. 
Berdasarkan sidang pleno tertutup, MWA Unpad memutuskan proses pemilihan Rektor Unpad 2019-2024 diperpanjang.  (Foto: Tedi Yusup)*
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Solidaritas, Unpad Berikan 16 Beasiswa bagi Pelajar Palestina 
untuk Melanjutkan Studi
Universitas Padjadjaran berkomitmen  

membantu masyarakat Palestina  
memajukan negerinya. Komitmen ini  
diwujudkan melalui penandatanganan  
Perjanjian Kerja Sama oleh Rektor Unpad  
Prof. Tri Hanggono Achmad dengan Duta Besar 
Palestina untuk Indonesia H.E. Zuhair SM. Al 
Shun, di Gedung Pancasila Kementerian Luar 
Negeri RI, Jakarta, Selasa (16/10).

“Unpad mendukung program solidaritas  
terhadap Palestina sesuai dengan amanat  
Undang-undang Dasar 1945 dan Konferensi 
Asia Afrika,” ujar Rektor.

Isi dari kerja sama ini adalah memberikan  
kesempatan bagi mahasiswa asal Palestina 
untuk melanjutkan studi di Unpad. Sebanyak 
16 orang akan diberikan beasiswa penuh oleh 
Unpad untuk melanjutkan studi Sarjana. Hasil 
dari pendidikan ini diharapkan dapat  
bermanfaat untuk membangun Palestina.

Penandatanganan PKS ini dilakukan dalam  
pertemuan konsultasi bilateral Indonesia- 
Palestina yang difasilitasi Kemenlu RI.  
Penandatanganan ini disaksikan langsung  
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Dalam sambutannya, Retno mengatakan Unpad 
bersama Forum Rektor Indonesia telah  
berkomitmen memberikan beasiswa bagi  
pelajar dan mahasiswa asal Palestina. “Ini 
merupakan salah satu upaya Indonesia untuk 
mempersiapkan generasi muda Palestina,” ujar 

Retno.

Untuk itu, selain Unpad, sejumlah lembaga 
nasional lainnya juga turut menandatangani 
dokumen perjanjian dalam upaya memberikan 
bantuan bagi Palestina. Perjanjian yang  

ditandatangani tersebut, yaitu: MoU Joint Commission Indonesia- 
Palestina, Dana Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina, BAZNAS- 
UNRWA, Jordan Hashemite Charity Organization, Forum Rektor  
Indonesia, KBRI Amman, dan Kedubes Palestina di Jakarta. (am)*

UNIVERSITAS

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia H.E. Zuhair SM. Al Shun, disaksikan Menteri 
Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) menandatangani Perjanjian Kerja Sama pemberian beasiswa bagi 16 mahasiswa asal Palestina untuk 
berkuliah di Unpad, yang digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (16/10).*



6Gentra Edisi Oktober 2018 Universitas Padjadjaran

Dubes Korea Selatan Gandeng Unpad Lakukan Kerja Sama  
Implementasi SDGs
Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia 

Kim Chang Beom melakukan kunjungan ke 
kampus Universitas Padjadjaran, Rabu (26/9). 
Kunjungan dilakukan untuk menjajaki  
kerja sama dengan Unpad terkait implementasi 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
antara Korea Selatan dan Indonesia.

Kunjungan Kim diterima secara resmi oleh  
Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad di 
ruang tamu Rektor Gedung Rektorat Unpad, 
Jatinangor. Selain Rektor, turut hadir  
Direktur pusat unggulan SDGs Center Unpad 
Prof. Armida Alisjahbana beserta pimpinan 
SDGs Center, serta Direktur Kerja Sama dan 
Korporasi Akademik Unpad Prof. Budi  
Setibudiawan.

Hadirnya SDGs Center menjadi ketertarikan Kim 
dalam melakukan kerja sama dengan Unpad. 
Ia menilai Unpad merupakan satu-satunya 
perguruan tinggi yang memberikan perhatian 
terhadap implementasi SDGs.

“SDGs Unpad memiliki dedikasi dalam SDGs 
dan memberikan beragam solusi dalam  
pencapaian SDGs. Kita apresiasi adanya pusat 
unggulan ini,” ujar Kim.

Pasca disepakati oleh para pemerintah  
dunia 2015 silam, pencapaian SDGs bukan lagi 
menjadi upaya antar individu. Untuk itu, Kim 
mendorong Indonesia dan Korea Selatan dapat 
bekerja sama mengimplementasikan tujuan dan 
gol yang telah ditetapkan di SDGs.

Kim mengatakan, di tingkat internal negara,  
implementasi SDGs juga harus menguat di 
tingkat pemerintahan daerahnya, baik di  
Indonesia maupun Korea Selatan. Dalam 
mencapainya, pendidikan tinggi menjadi kunci 
penting yang bisa mengenalkan secara masif 
SDGs kepada mahasiswa maupun masyarakat 
umum.

“Perguruan tinggi juga bisa memberikan  
beragam solusi kepada pemerintah daerah  
dalam mengimplemen-
tasikan SDGs,” ujar Kim.

Rencana kerja sama ini 
disambut baik oleh  
Prof. Armida. Saat ini, 
SDGs Center telah  
menghasilkan riset 
terkait kesiapan  
provinsi Indonesia  
dalam  
mengimplementasikan 
SDGs. Hasil studi ini 
bisa dijadikan pedoman 
kerja sama yang akan 
dilakukan Unpad dan 
Korea Selatan.

UNIVERSITAS

Sementara itu, Rektor mengatakan, rencana kerja sama ini diharapkan 
dapat merambah ke sektor lainnya. Sampai saat ini, Unpad sendiri  
telah banyak membangun jejaring kerja sama dengan perguruan  
tinggi maupun pihak pemerintah di Korea Selatan.

Salah satu kerja sama yang didorong Rektor adalah membangun  
pusat kebudayaan Korea di Unpad. Pusat ini diharapkan dapat  
menjadi wahana pembelajaran baru terkait kebudayaan Korea seiring 
meningkatnya aktivitas bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. 
(am)*

Rektor Unievrsitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad berbincang dengan Duta Besar Korea Selatan 
untuk Republik Indonesia Kim Chang Beom di ruang tamu Rektor Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Rabu 
(26/9). Kunjungan dilakukan untuk menjajaki kerja sama dengan Unpad terkait implementasi Tujuan  
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) antara Korea Selatan dan Indonesia. (Foto: Tedi Yusup)*
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Para Calon Rektor Unpad 2019-2024 Lakukan Sosialisasi  
Gagasan
Tiga Calon Rektor Universitas Padjadjaran 

periode 2019-2024 melakukan sosialisasi 
gagasan sebagai bagian dari proses pemilihan 
Rektor Unpad 2019-2024. Sosialisasi gagasan 
tersebut dilakukan di hadapan anggota Senat 
Akademik dan Dewan Profesor, BEM Unpad, 
Ikatan Alumni, tenaga kependidikan, dan  
masyarakat umum.

Secara alfabetis, tiga Calon Rektor tersebut  
yaitu, Aldrin Herwany, PhD, (Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis), Prof. Atip Latipulhayat, PhD, 
(Fakultas Hukum), dan Prof.Dr. Obsatar Sinaga 
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Setiap 
Calon diberi waktu 15 menit untuk  
menyampaikan gagasannya. Usai penyampaian 
gagasan, kegiatan dilanjutkan dengan tanya 
jawab dari para peserta sosialisasi terhadap 
tiga calon.

Sosialisasi kepada anggota Senat Akademik 
dan Dewan Profesor di Ruang Serba Guna  
Lantai 4 Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 
35, Bandung, Jumat (21/9). 

Secara umum, gagasan yang diangkat  
Dr. Aldrin adalah “Dari Research University 
Menuju Synergized and Innovative  
University”. Gagasan yang diangkat Prof. Atip 
adalah mengelaborasikan visi utama Unpad 
dengan Pola Ilmiah Pokok, dan budaya  
organisasi Unpad yang akan menguatkan 
kepemimpinan akademik berbasis kepada  
kebutuhan dan problematika yang  

dihadapi. Selanjutnya, Gagasan yang 
diangkat Prof. Obsatar adalah  
“Develop Unpad to be Smart University 
to World Class University”.

Sosialisasi kepada BEM Kema  
Unpad digelar di Bale Santika  
Unpad, Jatinangor, Selasa (25/9). 
Dalam sosialisasi ini, tiga Calon Rektor 
Unpad sepakat untuk tidak  
membiarkan mahasiswa Unpad  
terpaksa putus kuliah karena tidak  
punya biaya. 

Sosialisasi ketiga dilakukan di hadapan 
alumni pengurus Ikatan Alumni Unpad, 
Ruang Serba Guna Gedung 2 Lantai 4 
Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 
35, Bandung,  Sabtu (29/9).  
Ketiganya menyampaikan bahwa  
alumni memiliki peran penting dalam 
membangun Unpad.

Selanjutnya, sosialisasi dilakukan di hadapan 
tenaga kependidikan yang digelar di di Bale 
Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, 
Kamis (4/10). Tiga Calon Rektor sepakat  
menilai, keberadaan tenaga kependidikan  
menjadi elemen penting dalam  
penyelenggaraan tridarma di Universitas  
Padjadjaran. Untuk itu, pimpinan Unpad juga 
perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga 
kependidikan selain kesejahteraan mahasiswa 
dan dosen.

UNIVERSITAS

Suasana acara Sosialisasi Gagasan Tiga Calon Rektor Universitas Padjdjaran  
periode 2019 – 2024 kepada masyarakat umum yang digelar di Aula Kantor Pikiran 
Rakyat, Jalan Asia Afrika No. 77, Bandung, Selasa (9/10).  (Foto: Tedi Yusup)*

Dalam sosialisasi yang digelar di hadapan tokoh masyarakat Jawa 
Barat di di Kantor Harian Umum Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika No. 
77, Bandung, Selasa (9/10), para tokoh masyarakat Jawa Barat  
menginginkan figur mahasiswa Universitas Padjadjaran tidak hanya 
berkompeten di bidang akademis, tetapi memiliki akhlak dan sikap 
yang menandakan sebagai kaum intelektual. Hal ini menjadi salah 
satu tugas Rektor saat memimpin Unpad. (am, ep)*
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Dukung Tridarma, Magister Kenotariatan Unpad Miliki Tiga 
Fasilitas Baru
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  

Universitas Padjadjaran memiliki tiga  
fasilitas baru, yaitu Laboratorium Akta,  
Laboratorium Kantor Notaris, serta Biro  
Konsultasi Hukum Kenotariatan dan Hukum  
ke-PPAT-an. Tiga fasilitas baru tersebut 
 berlokasi di Kampus Magister Kenotariatan FH 
Unpad, Jalan Hayam Wuruk No. 2, Bandung.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan 
FH Unpad, Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H.C.N 
mengungkapkan bahwa Laboratorium Akta dan 
Laboratorium Kantor Notaris dibangun untuk 
meningkatkan kualitas mahasiswa agar siap 
memasuki dunia kerja. Pemanfaatan  
laboratorium ini akan diintegerasikan dengan 
kurikulum pendidikan di Magister Kenotariatan 
FH Unpad.

“Ini salah satu upaya untuk meningkatkan mutu 
mahasiswa,” ujar Dr. Isis saat ditemui di ruang 
kerjanya, Selasa (2/10).

Diungkapkan Dr. Isis, keberadaan fasilitas  
tersebut berdasarkan partisipasi Ikatan  
Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Unpad. Bukan 
hanya memberikan donasi untuk renovasi 
gedung, Ikano Unpad juga secara sukarela akan 
turut berpartisipasi dalam memberikan tutorial 
bagi mahasiswa melalui fasilitas tersebut.

Di Laboratorium Akta, para mahasiswa akan 
lebih komprehensif mempelajari teknik-teknik 
pembuatan akta sesuai dengan era digital yang 
saat ini dihadapi. Sementara di Laboratorium 

Kantor Notaris, mahasiswa akan mempelajari 
manajemen perkantoran notaris disesuaikan 
dengan fakta di lapangan.

Fasilitas lain, Biro Konsultasi Hukum  
Kenotariatan dan Hukum ke-PPAT-an (Pejabat 
Pembuat Akta Tanah) ditujukan untuk melayani 
masyarakat umum secara gratis. Menurut  
Dr. Isis, layanan ini merupakan salah satu wujud 
pengabdian kepada masyarakat.

Lebih lanjut Dr. Isis mengungkapkan bahwa  
selama ini kebutuhan masyarakat untuk 
melakukan konsultasi mengenai kenotariatan 

dan pembuatan akta tanah sangatlah tinggi. Untuk itu, biro konsultasi 
ini hadir untuk memberikan layanan secara gratis dengan melibatkan 
praktisi dan akademisi.

“Nanti yang akan memberikan layanan konsultasi itu akan melibatkan 
mahasiswa, notaris, dan akademisi,” ungkap Dr. Isis.

Ketiga fasilitas baru tersebut telah diresmikan oleh Wakil Dekan FH 
Unpad R .A. Gusman Catur S, S.H., LL.M., Ph.D., dan Ikano Rabu (26/9) 
lalu. Tiga fasilitas ini juga mendapat tanggapan positif dari sejumlah 
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan di Indonesia, saat  
mengunjungi Unpad di acara Rapat Kerja Nasional Program Studi  
Magister Kenotariatan PTN se-Indonesia yang digelar di Unpad, Jumat 
(29/9) lalu. (art)*

FAKULTAS

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan FH Unpad, Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H.C.N, menunjukkan salah satu laboratorium yang  
dimiliki Magister Kenotariatan Unpad di Kampus Kampus Magister Kenotariatan FH Unpad, Jalan Hayam Wuruk No. 2, Bandung, Selasa 
(2/10). Magister Kenotariatan Unpad memiliki tiga fasilitas baru untuk mendukung kualitas mutu lulusan sekaligus memberikan pelayanan 
hukum secara komprehensif kepada masyarakat. (Foto: Tedi Yusup)*
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Gunakan “Artificial Intelligence” untuk Kenali Karakter  
Tulisan Sunda Kuno, Peneliti Unpad Raih Penghargaan
Tim peneliti dari Departemen Ilmu Komputer 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas Padjadjaran, mendapat  
penghargaan sebagai “The First Best Paper”  
dalam konferensi internasional “The 3rd 
International Conference on Computing and 
Informatics” (ICCAI), Universitas Sumatera Utara 
(USU), 18 – 19 September 2018.

Tim peneliti tersebut beranggotakan Erick  
Paulus, M.Kom., Yemima Simanjuntak,  
Dr. Setiawan Hadi, Mira Suryani, M.Kom., dan Ino 
Suryana, M.Komp. Kelimanya mempresentasikan 
makalah berjudul “Evaluating Ancient  
Sundanese Glyph Recognition using  
Convolutional Neural Network”. 

Makalah ini membahas teknologi deep  
learning dan artificial intelligence untuk  
mampu mengenal glyph atau karakter yang 
ada dalam tulisan Sunda kuno secara otomatis. 
Melalui penelitian, pemahaman konten digital 
dari manuskrip Sunda kuno diharapkan dapat 
dipahami oleh banyak orang. Ini akan menjadi 
dasar pelestarian warisan kebudayaan Sunda di 
Indonesia.

Penelitian ini merupakan implementasi dari 
Hibah Internal Unpad dan Hibah Kerja Sama 
Luar Negeri, dengan menginduk pada penelitian 
“Ancient Manuscript Digitzation and Idexation” 
(Amadi). Penelitian Amadi telah berjalan  
selama 3 tahun serta bekerja sama dengan  
Departemen Kajian Budaya, Filologi, dan  

Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unpad dan  
University of La Rochelle, Perancis.

Konferensi internasional ICCAI merupakan  
kegiatan rutin yang digelar Fakultas Ilmu  

Komputer USU. Seluruh artikel dalam prosiding konferensi akan 
terindeks Scopus, Thomson-Reuter, serta di mesin pengindeks  
lainnya. (am)*

FAKULTAS

Tim peneliti Departemen Ilmu Komputer Universitas Padjadjaran berhasil meraih penghargaan The First Best Paper” dalam konferensi internasi-
onal “The 3rd International Conference on Computing and Informatics” (ICCAI), Universitas Sumatera Utara (USU), 18 – 19 September lalu.*
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Antibodi Alami Berpotensi Sebagai Penanda Biologis Kesehatan 
Sapi Perah

Produksi susu di Indonesia hanya mampu 
memenuhi sekitar dua persen dari  

kebutuhan domestik. Hal ini mengakibatkan 
Indonesia harus mengimpor susu untuk  
memenuhi kebutuhannya. Apa sebenarnya  
masalah yang menyebabkan sedikitnya  
produksi susu di Indonesia?

Dosen Fakutas Peternakan Universitas  
Padjadjaran Novi Mayasari, M.Sc., PhD,  
mengatakan rendahnya populasi dan produksi 
susu merupakan masalah yang mengemuka 
dalam industri sapi perah di Indonesia. Masalah 
tersebut disebabkan oleh beberapa factor, di 
antaranya keterbatasan suplai pakan dan bibit 
yang berkualitas ,rendahnya teknologi  
reproduksi, serta rendahnya pertahanan tubuh 
sapi perah sehingga kesehatannya sering kali 
tidak terjaga.

Tiga masalah ini menjadi bagian dari banyaknya 
masalah dari hulu hingga hilir dalam industri 
sapi perah Indonesia. Setiap sektor  
memerlukan beragam inovasi teknologi dalam 
menyelesaikan permasalahannya.

PROFIL

Novi Mayasari, M.Sc., PhD. (Foto: Tedi Yusup)*

Novi Mayasari, M.Sc., PhD.
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Rendahnya ketersediaan zat gizi dalam pakan 
akan berakibat pada rendahnya sistem  
pertahanan tubuh dan produktivitas susu. 
Menurunnya sistem imun ini akan berdampak 
pada mudahnya sapi terserang berbagai  
penyakit.

Permasalahan ini pula yang mendorong  
Dr. Novi untuk bergerak. Doktor lulusan  
Wageningen University ini fokus pada  
bagaimana meningkatkan kesehatan induk sapi 
perah dan pedet.

“Sekarang peternak banyak mengalami  
kesulitan pakan dan sering kali harus  
mengeluarkan sekian biaya untuk pengobatan. 
Sekalinya (sapi) terkena penyakit, uang yang 
harus dikeluarkan cukup besar” ujar Dr. Novi.

Ia banyak meneliti tentang identifikasi  
biomarker patofisiologi pada tubuh sapi perah. 
Proses ini merupakan upaya identifikasi  
karakteristik biologis tubuh sapi sebagai  
responsnya terhadap intervensi lingkungan. Hal 
ini merupakan upaya meningkatkan kekebalan 
alami tubuh melalui penanda biologis  
(biomarker).

Dengan mengindentifikasi biomarkernya,  
Dr. Novi dapat mengetahui gejala awal penyakit 
pada sapi, terutama di masa transisi dan awal 
laktasi. Masa transisi merupakan periode 3 
minggu sebelum melahirkan hingga 3 minggu 
pasca melahirkan. Pada periode ini, kondisi  
tubuh sapi sangat rentan terserang penyakit 
dan jauh lebih stres dibandingkan periode 
lainnya.

Sementara masa awal laktasi merupakan masa 
kembalinya produksi susu sapi setelah  
memasuki periode kering (dry period), atau 
masa dimana sapi tidak dilakukan pemerahan. 
Saat masa kering, ambing sapi disiapkan untuk 

produksi susu.

Penyiapan produksi susu ini membutuhkan 
asupan gizi yang banyak. Namun, rendahnya 
konsumsi pakan dan rendahnya asupan gizi dari 
pakan memunculkan adanya  
ketidakseimbangan antara energi yang keluar 
untuk maintenance dan memproduksi susu 
dibandingkan dengan energi yang masuk dari 
pakan. Akibatnya, terjadi kesetimbangan negatif 
yang berkaitan erat dengan sistem imun tubuh 
sapi.

Lebih lanjut Dr. Novi menjelaskan, pada masa 
transisi, terjadi banyak perubahan  
fisiologis untuk proses laktogenesis,  
kebuntingan, hingga pemenuhan dasar tubuh 
dan produksi susu. Kondisi stres dan  
rendahnya sistem imun acapkali muncul pada 
periode akhir kebuntingan sampai awal laktasi 
(partus). Pada periode inilah penting dilakukan 
peningkatan sistem imun untuk menekan  
munculnya berbagai penyakit.

Pemanfaatan antibodi alami atau natural  
antibodi (NAb) berpotensi sebagai biomarker 
yang menggambarkan kesehatan pada sapi 
perah berdasarkan referensi global. Menurut 
penelitian yang telah dilakukan oleh Dr. Novi 
dan tim, rendahnya taraf NAb dalam darah 
berhubungan positif dengan terjadinya resiko 
penyakit subklinis mastitis dan klinis mastitis 
(pembengkakan ambing sapi akibat inflamasi 
bakteri).

“Kalau manusia terkena penyakit akan  
gampang ditanya (oleh dokter). Sapi kan tidak 
bisa ditanya. Oleh karena itu diperlukan  
pengukuran yang bisa mendeteksi atau  
mendiagnosis risiko pernyakit bahkan sebelum 
sapi terkena penyakit,” jelas Novi.

Identifikasi dilakukan dengan menganalisis 

hubungan antara NAb dengan antigen Lipopolysaccharides (LPS) 
dan Keyhole limpet hemocyanin (KLH). LPS dan KLH adalah ek-
sogenus antigen,  
dimana sapi dianggap belum pernah mengenali antigen tersebut. 
Hasil analisis hubungan ini ternyata menghasilkan keterkaitan 
dengan kondisi kesehatan kambing sapi.

Rendahnya taraf NAb immunoglobulin M (IgM) terhadap LPS 
menunjukkan kemungkinan terjadinya penyakit subklinis dan klinis 
mastitis. Dengan mengidentifikasi NAb, Dr. Novi dapat mendeteksi 
gejala sapi terkena penyakit bahkan dari tiga minggu sebelum sapi 
terkena penyakit.

Identifikasi biomarker ini sebetulnya telah dilakukan oleh  
beberapa peneliti sebelumnya. Namun, menurut Dr. Novi, sebagian 
besar identifikasi tersebut hanya menggunakan spesifik antigen 
tertentu, seperti antigen untuk pengukuran penyakit tertentu  
seperti brucellosis, metritis, atau penyakit lainnya. Identifikasi  
biomarker yang dilakukan Dr. Novi spektrumnya lebih luas,  
karena menggunakan antigen KLH dan LPS yang tidak hanya  
spesifik terhadap satu penyakit.

Harus Dipatenkan

Penelitian identifikasi biomarker NAb ini merupakan hasil riset  
Dr. Novi saat menempuh studi Doktoral di Wageningen University, 
Belanda. Ia juga tergabung dalam proyek riset EU bersama peneliti 
dari perguruan tinggi di berbagai negara di benua Eropa.

Sebanyak 167 sapi jenis Fries Holland (Friesian Holstein)  
diidentifikasi oleh Dr. Novi dan tim melalui identifikasi biomarker 
NAb. Semua sapi ini sedang memasuki masa laktasi. Selain itu, 
seluruh sapi juga harus bebas dari proses imunisasi. Sebab,  
kemampuan antibodi alami akan berubah atau terkategorikan 
menjadi spesifik antibodi tatkala sapi telah dilakukan imunisasi.

Dr. Novi mengatakan, pemanfaatan NAb ini juga dilakukan untuk 
menekan pemberian vaksin dan antibiotik pada ternak. Pemberian 
antibiotik akan menyebabkan kandungan antibiotik terakumulasi di 
tubuh sapi. Antibiotik pun akan melekat di susu sehingga  
menyebabkan menurunnya kandungan gizi di dalamnya. (am)*
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Wujudkan Pemerataan Pendidikan, Aditya Pratama Ghifary 
Gagas Bimbingan Belajar Gratis Berbasis Daring
Mahasiswa Fakultas Teknik Geologi  

Universitas Padjadjaran Aditya Pratama 
Ghifary menggagas bimbingan belajar gratis 
berbasis daring “Cerebrum”. Cerebrum hadir 
untuk mereka yang kesulitan akses bimbingan 
belajar, baik karena biaya maupun jarak.

Menurut Aditya, sekali pun bimbingan belajar 
saat ini banyak beroperasi di beberapa daerah, 
biaya yang dikeluarkan cukup mahal dan  
aksesbilitasnya tidak mampu menjangkau 
wilayah pedesaan.

“Dengan adanya Cerebrum ini kita ingin  
memeratakan kualitas pendidikan. Jadi orang 
yang di desa sama orang di kota bisa sama- 
sama mendapatkan kualitas bimbel yang 
sama,” ungkap Aditya saat ditemui di Ruang 
Humas Unpad, Gedung Rektorat Unpad kampus 
Jatinangor, Jumat (8/10).

Cerebrum diprioritaskan bagi mereka yang ingin 
lolos seleksi perguruan tinggi negeri. Bagi yang 
tertarik mengikuti Cerebrum, dapat mengisi 
formulir yang disediakan melalui laman atau 
media sosial instagram Cerebrum. Setelah 
mendaftar, para peserta akan mendapatkan 
silabus lengkap dan tautan video pembelajaran.

“Untuk kontennya, kita sudah punya guru di 
setiap mata pembelajaran,” ungkap Aditya.

Semenjak diluncurkan Oktober 2017 lalu,  
Cerebrum sudah memiliki ribuan peserta. 
Bahkan akun Instagram dan Youtube Cerebrum 

sudah memiliki ratusan ribu pengikut. 
Diketahui dari testimonial peserta,  
banyak yang sangat terbantu akan  
hadirnya Cerebrum.

Selain bimbingan belajar gratis,  
Cerebrum juga memiliki aplikasi try out 
online dengan tarif  
Rp 50 ribu untuk 22 kali try out. Try out  
berbasis daring ini dapat diakses kapan 
saja dan dimana saja oleh para peserta.

Fitur try out daring pun sudah cukup 
lengkap, seperti terdapat manajemen 
waktu disesuaikan dengan ujian  
SBMPTN, hasil jawaban benar dan 
salah, hingga analisis soal dalam  
bentuk video.

“Jadi kalau misalnya ada teman-teman 
pelajar yang tidak bisa mengerjakan 
soalnya, nanti mereka bisa langsung 
play video  
pembahasannya di aplikasi itu,” ujar Aditya.

Bukan hanya video pembelajaran dan try out 
daring, Cerebrum juga hadir dengan  
sejumlah konten, yaitu informasi cara masuk 
PTN serta tips dan triknya, video motivasi  
belajar, dan video review jurusan di PTN.  
Kedepannya, Cerebrum juga akan  
mengembangkan konten konsultasi yang dapat 
dimanfaatkan pelajar untuk konsoultasi  
mengenai soal ujian yang dihadapi.

Cerebrum pun telah mengantarkan Aditya menjadi Juara I Wirausaha 
Muda Mandiri Kategori Teknologi Digital (Mahasiswa) tahun 2018 yang 
digelar di Universiats Brawijaya, Malang, 15 September lalu.

Selain Aditya, sejumlah alumni Unpad pun menorehkan prestasi di 
ajang tersebut, yaitu Juwita (alumni Fakultas Pertanian) sebagai Juara 
I Kategori Industri Perdagangan Jasa melalui produk “Waidafarm” dan 
Bintang Priyambodo (alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis) sebagai 
Juara II Kategori Boga melalui produk “Papa Buncit”. (art)*

Aditya Pratama Ghifary. (Foto: Arief Maulana)*

MAHASISWA
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Mahasiswa Unpad Juara Dua di Perbanas Marketing Debate 
Competition
Mahasiswa Universitas Padjadjaran meraih 

sejumlah prestasi di Perbanas Marketing 
Debating Competition (PMDC) yang digelar  
24-27 September 2018. Ajang PMDC  
merupakan sebuah kompetisi tahunan debat 
marketing nasional yang diadakan oleh  
Himpunan Mahasiswa Program Studi  
Manajemen Perbanas Institute.

Tahun ini delegasi Unpad yang terdiri dari Rita 
Nurhasanah (FISIP 2015), Nabila Balkis  
Sadhewo (FISIP 2016) dan Giovanni Nickson 
Zevanya (Fikom 2016) meraih juara II pada  
kompetisi tersebut. Selain itu, Giovanni  
Nickson Zevanya meraih predikat Best Speaker 
dari keseluruhan lomba.

Pada tahun ini, PMDC yang telah digelar  
keempat belas kalinya ini  memiliki tema  
“Integrated Digital Economy in Achieving  
Global Target Competition Through  
Technology”. Kompetisi terdiri dari tiga babak 
penyisihan, babak quarter final, babak semifinal, 
dan babak grandfinal.

Pada babak penyisihan, topik yang dibahas 
yaitu cashless economy, sharing economy, dan 
privasi data kostumer. Setelah menampilkan 
yang terbaik di babak penyisihan, tim Unpad 
dinyatakan lolos ke babak semifinal.

Di semifinal, para peserta diminta untuk 
menyelesaikan sebuah kasus. Tim Unpad  
berhasil mendapatkan nilai terbaik dan  
dinyatakan lolos ke babak grandfinal.

Selanjutnya pada babak grandfinal, mosi yang 
diperdebatkan yaitu sistem manajemen dalam 
sosial media. Di babak ini tim Unpad  

bertanding dengan Universitas Telkom dan Universitas Diponegoro, 
hingga akhirnya Unpad dinyatakan meraih juara II. (art)*

Tiga mahasiswa Universitas Padjadjaran meraih sejumlah prestasi di Perbanas Marketing Debating Competition (PMDC) yang digelar 
Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Perbanas Institute, Jakarta, 24-27 September 2018.*

MAHASISWA
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ONLINE STREAMING 
radio.unpad.ac.id

Download Radio Unpad Mobile App

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
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Rektor, “Perguruan Tinggi Harus Paling Siap Hadapi Tantangan 
SDGs dan Revolusi Industri 4.0”
Universitas Padjadjaran melalui Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB) serta Pusat  
Unggulan SDGs Center menggelar seminar 
internasional “Achieving and Sustaining SDGs 
2018 Conference: Harnessing the Power  of 
Frontier Technology” yang digelar di Hotel  
Luxton, Bandung, Kamis (18/10).

Ketua pelaksana seminar M. Fahmi, PhD  
mengatakan, seminar ini digelar dalam  
merespons era Tujuan Pembangunan  
Berkelanjutan (SDGs) dan Revolusi Industri 4.0 
di tingkat global. Respons dilakukan dalam 
upaya meningkatnya tantangan pembangunan 
ekonomi dalam SDGs dan Revolusi Industri 4.0.

Wakil Dekan FEB Unpad ini menjelaskan, di 
tingkat global pengembangan teknologi  
frontier dinilai sangat cepat. Melalui seminar ini 
diharapkan terjalin diskusi dan tukar wawasan 
mengenai berbagai teknologi frontier agar 
mampu menjawab tantangan yang dihadapi 
Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs.

“Kita cukup bangga karena 150 pemakalah dari 
berbagai negara masuk dalam seminar  
internasional ini,” ujar Fahmi.

Seminar ini dibuka secara resmi oleh Rektor 
Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad. Dalam  
sambutannya, Rektor mengatakan SDGs  
memiliki berbagai tantangan yang cukup  
kompleks. Perguruan tinggi seharusnya menjadi 
unsur paling siap dalam menghadapi tantangan 
tersebut.

“Perguruan tinggi seharusnya 
memiliki komitmen untuk  
menghadapi tantangan,” ujar  
Rektor.

Mengutip pernyataan Presiden 
Joko Widodo, Rektor  
menyampaikan bahwa respons  
perguruan tinggi terhadap  
tantangan implementasi SDGs dan 
revolusi industri 4.0 belum  
siginifikan. “Kita bukan berarti, kita  
banyak melakukan sesuatu. Tetapi 
kita  
(perguruan tinggi) harus lihat 
impact-nya di masyarakat, bukan 
sekadar hanya diskusi,” jelasnya.

Jika berkaca pada komitmen awal 
SDGs, implementasi terbesar dari 
SDGs adalah masyarakat.  
Rektor mengatakan, tujuan besar SDGs  
adalah meningkatkan kesejahteraan manusia 
dan pembangunan ekonomi dan menghapus 
kesenjangan.

“Tantangan terbesar adalah bagaimana 
mengimplementasikannya,” kata Rektor.

Seminar internasional ini bekerja sama dengan 
sejumlah institusi internasional, seperti UNDP, 
Leiden University, Delft University of  
Technology, dan Erasmus University Rotterdam. 
Seminar juga menghadirkan pembicara kunci 
oleh Staf Ahli Kementerian Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti.

Adapun pembicara utama dalam seminar ini, yaitu: Kepala  
Departemen Biologi Lingkungan Institute of Environmental Science 
Leiden University Prof. P.M. van Bodegom, Direktur Pusat Penelitian 
Geopark Unpad Prof. Mega Fatimah Rosana, dan peneliti senior SDGs 
Center Unpad Andi Alisjahbana. (am)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad memberikan sambutan 
saat membuka seminar internasional “Achieving and Sustaining SDGs 2018  
Conference: Harnessing the Power of Frontier Technology” yang digelar di Hotel 
Luxton, Bandung, Kamis (18/10). (Foto: Tedi Yusup)*

RAGAM
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KKN Tematik, Mahasiswa Diharapkan dapat Menyentuh Akar 
Permasalahan di Citarum
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik  

Universitas Padjadjaran di kawasan DAS  
Citarum harus benar-benar menyentuh akar 
permasalahan yang ada. Ini dilakukan agar 
sumber masalah tersebut bisa menjadi solusi 
terhadap penanganan masalah di sungai  
Citarum.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Bandung Asep Kusumah mengatakan, kegiatan 
KKN Tematik Unpad diharapkan tidak  
sekadar menyelesaikan permasalahan di  
permukaan saja. Ia menilai, penanganan 
masalah sampah dan lingkungan di Citarum 
berakar dari bagaimana mengubah perilaku 
masyarakatnya.

“KKN itu tidak lagi simbolnya hanya memberi 
tong sampah, membangun bak sampah, atau 
membangun MCK, kalau tidak dibangun  
sistemnya percuma,” terang Asep saat  
memberikan pembekalan kepada mahasiswa 
dan dosen pendamping lapangan KKN Tematik 
Unpad Citarum Harum di Kantor Pusat  
Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan 
(Puslik) Unpad, Jalan Sekeloa Selatan Nomor 1, 
Bandung, Sabtu (13/10).

Sekira 3,6 juta masyarakat Kab. Bandung 
berdampak terhadap resistansi Citarum. Asep 
menilai, inti sari dari penanganan Citarum 
adalah perlunya pembangunan tata nilai untuk 
meningkatkan peran serta warga. Upaya ini 
yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup  

maupun pemerintah terkait secara masif.

Saat ini Pemkab Bandung memiliki banyak  
program untuk meningkatkan kesadaran  
warganya dalam mengelola sampah rumah 
tangga. Tidak lagi menjadi otoritas untuk 
menghimpun sampah domestik, tetapi  
memaksa warga untuk memenuhi kewajibannya 
dalam menjaga lingkungan.

Mahasiswa KKN Unpad diharapkan dapat  
mengadvokasi perangkat desa untuk  
merumuskan penanganan sampah secara 
mandiri. Asep mengatakan, mahasiswa perlu 
mendesak desa untuk membentuk  
peraturan desa terkait pengelolaan sampah. 
Dengan demikian, ada komitmen untuk 
meningkatkan peran masyarakat dalam  
menangani sampah.

“Berbicara perilaku, tidak mungkin hanya bisa 
diselesaikan dengan masalah teknis, perlu ada 
kesadaran individu. Kesadaran individu ini akan 
menjadi kekuatan kolektif,” ujar Asep.

Program Kreativitas Mahasiswa

Berbagai solusi penanganan masalah dalam 
KKN Tematik Unpad Citarum Harum ini juga 
didorong untuk dijadikan program kreativitas 
mahasiswa (PKM). Dengan hal tersebut, kinerja 
kemahasiswan Unpad juga akan meningkat.

Dosen Biologi Unpad sekaligus tim pembina 
PKM Unpad Asri Peni Wulandari, PhD,  

mengatakan, PKM merupakan ajang yang bergengsi. Semakin banyak 
mahasiswa yang terlibat di PKM akan mendorong naiknya  
pemeringkatan institusi. Selain itu, PKM ini juga melibatkan kerja sama 
yang baik antar mahasiswa dan dosen.

Program kreativitas ini merupakan program besar dari Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI setiap tahunnya. Luaran 
dari PKM ini adalah keikutsertaan institusi dalam ajang Pekan Ilmiah 
Mahasiswa Nasional (Pimnas) hingga publikasi ilmiah. (am)*

RAGAM

Koordinator Dosen Pendamping Lapangan (DPL) KKN Tematik Unpad Citarum 
Harum Dr. Teguh Husodo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 
Asep Kusumah, Kepala Badan Pengelola Waduk Cirata Wawan Darmawan, dan 
Dosen Biologi Unpad Asri Peni Wulandari, PhD, dalam acara pembekalan program 
KKN Tematik Unpad Citarum Harum di Kantor Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu 
Keberlanjutan (Puslik) Unpad, Jalan Sekeloa Selatan Nomor 1, Bandung,  
Sabtu (13/10). (Foto: Tedi Yusup)*
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Gelar Seminar Internasional, Unpad Kenalkan Prodi Ilmu  
Keberlanjutan Sebagai Solusi Permasalahan Lingkungan
Untuk mendiseminasikan mengenai ilmu  

keberlanjutan (sustainability science) di 
Indonesia, Universitas Padjadjaran melalui 
Sekolah Pascasarjana dan Pusat Unggulan 
Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan menggelar 
3rd Conference on Sustainability Science 2018 
“Ecology and Sustainability Science: from  
Theory to Practice”, di Hotel Bidakara Grand 
Savoy Homann, Bandung, Selasa (9/10).  
Acara digelar sebagai salah satu peringatan 
Dies Natalis ke-61 Unpad.

 “Di negara kita, belum begitu banyak orang 
yang memahami tentang sustainability science. 
Unpad sendiri menjadi satu-satunya  
universitas di Indonesia yang membuka  
program studi sustainability science,” ungkap 
Ketua Program Studi Ilmu Keberlanjutan Unpad 
sekaligus Ketua Panitia acara tersebut  
Dr. Susanti Withaningsih, M.Si.

Kegiatan yang digelar atas kerja sama Unpad 
dengan the Greening of Industry Network (GIN) 
ini diikuti oleh 125 peserta dari 7 negara,  
meliputi akademisi, praktisi, dan pemerintah. 
Acara meliputi panel session dan parallel  
session yang digelar hingga Rabu (10/10).

“Parallel session-nya untuk para peneliti yang 
ingin mempresentasikan hasil penelitiannya 
terkait Ekologi dan Ilmu Keberlanjutan dari 
berbagai tema,” ujar Dr. Susanti.

Lebih lanjut Dr. Susanti mengungkapkan bahwa 
dari makalah yang masuk, akan dipilih  

sejumlah makalah terbaik untuk dipublikasikan 
di jurnal terindeks Scopus: Cleaner Production;   
Resources, Conservation, and Recycling, serta 
Bookchapter Greening of Industry Network 
Studies. Sementara makalah lainnya akan  
dipublikasikan di prosiding terindeks Scopus 
IOP Conference Series.

“Semoga semakin banyak orang mengetahui 
tentang sustainability science sebagai salah 
satu pendekatan dalam penelitian atau sebagai 
salah satu cabang ilmu baru, yang diharapkan 
bisa memecahkan permasalahan- 
permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini,” 
harap Dr. Susanti.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil 
Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada  
Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi  
Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, S.Si., M.Si., Apt. 
Dalam sambutannya Dr. Keri  
mengharapkan bahwa konferensi ini akan 
menjadi media saling berbagi informasi dan 
menyebarluaskan hasil riset. Konferensi ini 
pun diharapkan akan memberi manfaat bagi 
masyarakat, termasuk sebagai masukan bagi 
pemerintah dalam menghasilkan kebijakan.

“Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan 
kerja sama, tidak hanya berhenti sampai  
konferensi ini,” harap Dr. Keri.

Menurut Dr. Keri, ilmu keberlanjutan merupakan 
salah satu isu yang penting untuk dipahami, 
dimana diperlukan adanya kolaborasi  

RAGAM

Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi 
Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, S.Si., M.Si., Apt., saat membuka menggelar  
3rd Conference on Sustainability Science 2018 “Ecology and Sustainability Science: 
from Theory to Practice”, di Hotel Bidakara Grand Savoy Homann, Bandung, Selasa 
(9/10). (Foto: Tedi Yusup)*

interdipedensi dan transdisiplin melalui konsep Pentahelix. Unpad 
pun memiliki perhatian khusus mengenai konsep keberlanjutan.  
Berbagai penelitian di Unpad telah diarahkan pada konsep  
keberlanjutan, terutama untuk mendukung tercapainya Tujuan  
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals /
SDGs).

“Dapat dikatakan bahwa hari ini merupakan momentum penting bagi 
kita untuk mendiskusikan isu penting yang akan bermanfaat bagi  
generasi mendatang,” ujar Dr. Keri. (art)*
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BUKU CIVITAS
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GALERI

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
menerima kunjungan kerja dari Komisi XI DPRI RI di ruang  
Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, 
Kamis (18/10). Pada kesempatan tersebut, sejumlah akademisi 
Unpad memberikan masukan terkait pembahasan draf  
Rancangan Undang-undang Bea Meterai yang telah disusun 
Pemerintah.  (Foto: Tedi Yusup)*

Darma Wanita Persatuan (DWP) Universitas Padjadjaran  
mengunjungi lahan Sanggar Penelitian Latihan dan  
Pengembangan Pertanian (SPLPP) Unpad di Desa Arjasari, 
Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Selasa (9/10). Salah 
satu kegiatan yang dilakukan adalah menanam sejumlah pohon 
di sekitar lokasi.*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
beserta para pimpinan universitas dan fakultas panen ikan 
kerapu di keramba jaring apung (KJA) hasil pengembangan 
penelitian dengan PT. Gani Arta Dwitunggal di kawasan Pantai 
Timur Pangandaran, Senin (15/10) lalu.*

Peserta menyimak berbagai pengalaman dari para sivitas  
akademika dan tenaga kependidikan Unpad dalam acara  
“Impact Expo” yang digelar memperingati Dies Natalis ke-61  
Unpad di Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Rabu 
(26/9) dan Kamis (27/9). (Foto: Tedi Yusup)*

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan 
orasi ilmiah dalam acara Peringatan Dies Natalis ke-60 Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran di Bale 
Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Rabu (17/10). 
(Foto: Tedi Yusup)*

Pesohor sekaligus aktivis lingkungan Nadine Chandrawinata 
menjadi pembicara dalam acara Fish Fair “Save Sharks” yang 
digelar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad di Grha 
Sanusi Hardjadinata, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jumat 
(12/10). (Foto: Tedi Yusup)*
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