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LAPORAN UTAMA

Universitas Padjadjaran Kembali Raih Peringkat A dari Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Proses akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT) 
Unpad yang berlangsung hingga akhir tahun 2018 

berbuah manis. Berdasarkan Keputusan Badan  
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)  
No. 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tanggal  
19 Desember 2018, Unpad mendapat peringkat A  
(sangat baik). Akreditasi ini berlaku selama 5 tahun 
sejak tanggal ditetapkan.

Pada Selasa (5/12), tim asesor AIPT dari Badan  
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), 
melakukan asesmen lapangan. Sebanyak 7 asesor 
melakukan verifikasi dan validasi langsung dari borang 
yang telah diajukan Unpad sejak Juli 2018 lalu.

Rektor mengatakan, akreditasi merupakan satu bagian 
dari upaya membangun tata kelola Unpad. Proses ini 
diharapkan dapat meningkatkan mutu Unpad secara 
berkelanjutan.

Adapun tujuh asesor BAN PT yang melakukan asesmen 
ke Unpad yaitu: Prof. Augusty Tae Ferdinand, Ph.D., dari 
Universitas Diponegoro, Prof. Dr. rer.nat. A.M. Imran,  
Ir., dari Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ali Ibrahim 
Hasyim, M.S dari Universitas Lampung, dan  
Prof. Dr. Indri Safitri Mukono, dr., dari Universitas  
Airlangga.

Selanjutnya, Prof. Dr. Taslim Ersam, M.S., dari Institut 
Teknologi Sepuluh November, Prof. Dr. Yuliandri, S.H., 
M.H., dari Universitas Andalas, dan Prof. Dr. Baso Jabu, 
M.Hum., dari Universitas Negeri Makassar.

Ketujuh tim asesor ini mewakili rumpun keilmuan di 
Unpad. Prof. Ferdinand membawahi bidang keilmuan 

Tujuh Asesor BAN PT Unpad melakukan visitasi lapangan dalam rangka akreditasi insititusi perguruan tinggi Universitas Padjadjaran  
di Ruang Executive Lounge, Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Selasa (5/12). (Foto: Tedi Yusup)*
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ekonomi dan bisnis, Prof. Imran untuk bidang teknik 
geologi, Prof. Ali Ibrahim untuk bidang pertanian,  
Prof. Indri untuk bidang kedokteran, Prof. Yuliandri 
untuk bidang hukum, serta Prof. Baso untuk bidang 
humaniora.

Saat memberikan sambutan Prof. Ferdinand  
mengapresiasi dokumen borang yang sudah diajukan 
Unpad. Ia menilai, borang Unpad sangat detail.  
Berbagai informasi sudah dijelaskan selengkap  
mungkin.

“Ini sangat memudahkan kami, asesor. Kami senang 
bisa datang ke Unpad,” kata Prof. Ferdinand.

Dalam acara pembukaan, Rektor berkesempatan  
menyampaikan berbagai capaian Unpad dari 2014  
hingga 2018 serta arah pengembangan Unpad sebagai 
PTN Badan Hukum ke depannya.

Selanjutnya, proses AIPT dilanjutkan dengan  
pertemuan asesor dengan tim penyusun borang dan 
pimpinan Unpad. Pertemuan dilakukan di ruang  
Command Center dan Executive Lounge Gedung  
Rektorat Unpad, Jatinangor.

Selepas siang, asesor melakukan wawancara dengan 
perwakilan mahasiswa, alumni dan pengguna, dosen, 
dan tenaga kependidikan. Visitasi diakhiri dengan  
peninjauan berbagai fasilitas akademik yang dimiliki 
Unpad di kampus Jatinangor.

Menurut Rektor saat dijumpai Jumat (30/11), konteks 
penting dari proses reakreditasi ini adalah peningkatan 
mutu. Unpad sendiri telah berkomitmen meningkatkan 
mutu institusi secara berkelanjutan. Ini berarti upaya 
peningkatan mutu tidak hanya dilakukan saat  
momentum menghadapi akreditasi saja.

“Akreditasi ini bukan satu titik akhir, tetapi proses 
berkelanjutan,” tegasnya.

Untuk itu, kesadaran mengembangkan mutu harus 
menjadi bagian integral bagi seluruh warga Unpad 

maupun pemangku kepentingan. Dengan sikap ini,  
warga Unpad jauh lebih siap menghadapi proses 
akreditasi. Ini terlihat dari atmosfer warga Unpad  
dalam menyiapkan segala hal terkait AIPT saat ini.

Rektor mengatakan, persiapan AIPT Unpad sudah 
dilakukan sejak 2017. Pada Juli lalu, borang akreditasi 
Unpad telah diajukan ke Badan Akreditasi Nasional 
Perguruan Tinggi (BAN PT).

Proses AIPT kali ini merupakan momentum pertama 
yang dilakukan Unpad pasca ditetapkan sebagai PTN 

Badan Hukum. Menurut Rektor, beberapa standar PTN 
Badan Hukum harus melebihi standar yang ditetapkan 
dalam borang akreditasi.

Maka dengan proses reakreditasi ini, Unpad tidak se-
mata mengejar perolehan peringkat “A” sebagai syarat 
mutlak peringkat akreditasi PTN Badan Hukum. Selain 
mengejar peringkat akreditasi internasional, Rektor 
mengatakan, peningkatan mutu berkelanjutan ini 
luaran utamanya adalah mampu memberikan manfaat 
bagi masyarakat. (am)*

Sertifikat Akreditasi Universitas Padjadjaran dari BAN-PT.
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UNIVERSITAS

Unpad Jalin Kerja Sama dengan Tokai University Kyushu  
Campuses, Jepang
Universitas Padjadjaran menjalin kerja sama dengan 

Tokai University Kyushu Campuses (TUK), Jepang. 
Kerja sama dilakukan untuk penguatan aktivitas  
akademik antara Unpad dan TUK.

Kerja sama diwujudkan melalui penandatanganan 
Memorandum of Understanding (MoU) oleh Rektor 
Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad dengan Executive 
Manager TUK Prof. Dr. Tomohiro Araki di ruang rapat 
Tokai University Kampus Kumamoto, Kyushu, Jepang, 
Sabtu (8/12) lalu. Selain Rektor, delegasi Unpad yang 
hadir yaitu Wakil Dekan Fakultas Pertanian  
Prof. Dr. Denny Kurniadie dan Direktur Kerja Sama dan 
Korporasi Akademik Prof. Dr. Budi Setiabudiawan.

Salah satu kerja sama yang telah berjalan antara  
Unpad dan TUK adalah upaya peningkatan produksi, 
pengolahan, dan pengembangan produk stroberi di 
Jawa Barat sejak 2017. Dalam hal ini, Dekan Sekolah 
Administrasi Bisnis TUK Prof. Hitoshi Kinouchi melalui 
“The Kinouchi Farm” dipercaya untuk melakukan 
pembinaan terhadap sektor pertanian stroberi di Jawa 
Barat.

Melalui program yang difasilitasi Japan  
International Cooperation Agency (JICA), TUK telah 
merangkul sejumlah pemangku kepentingan di Jawa 
Barat. Pihak akademisi yang terlibat berasal dari Unpad 
dan Institut Pertanian Bogor.

Lewat kerja sama rintisan tersebut, Unpad dan TUK 
sepakat untuk menjalin kerja sama di berbagai  
sektor lainnya. Dalam naskah MoU tersebut dijelaskan, 
rencana kerja sama lainnya meliputi: program  
pelatihan, kolaborasi riset, pertukaran mahasiswa dan 

dosen, hingga penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan 
rapat kerja bersama.

Selain dengan Unpad, dalam kesempatan tersebut, 
TUK juga menjalin kerja sama dengan IPB. (am)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad menandatangani MoU dengan Executive Manager Tokai University Kyushu 
Campuses Prof. Dr. Tomohiro Araki di ruang rapat Tokai University Kampus Kumamoto, Kyushu, Jepang, Sabtu (8/12) lalu.*
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UNIVERSITAS

Unpad Gelar “Academic Health System 2018” di Karawang  
dengan Fokus Cegah “Stunting”
Universitas Padjadjaran menggelar kegiatan  

“Academic Health System” (AHS) 2018 dengan 
tema “Mempersiapkan Remaja Sehat Menuju Generasi 
Kuat Cegah Stunting” di Kabupaten Karawang, Kamis 
(6/12) hingga Minggu (9/12). Kegiatan ini merupakan 
salah satu perwujudan komitmen Unpad dalam upaya 
pencegahan dan penurunan angka stunting di  
Indonesia.

“Banyak masyarakat yang berpikir bahwa stunting atau 
kerdil itu dari keturunan, genetik, padahal tidak. Itu 
juga ada hubungan dengan asupan gizi,” ujar Sekretaris 
Panitia Supercamp 2018, Dr. Rd. Ahmad Buchari, SIP., 
M.Si. saat ditemui Kamis (6/12).

Rangkaian acara AHS 2018 diawali pada Kamis (6/12) 
melalui kegiatan in house training di Puskesmas  
Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang serta  
penguatan Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial 
Dasar (PONED) di Kabupaten Karawang. Upaya  
penguatan PONED ini bekerja sama dengan  
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) 
serta Ikatan Dokter Anak (IDAI) cabang Jawa Barat.

Selanjutnya, berlokasi di SMAN 5 Karawang,  
Sabtu  (8/12)  digelar Stunting Camp. Kegiatan ini 
diikuti sekitar 300 peserta yang merupakan perwakilan 
siswa SMA dan SMK se-Kabupaten Karawang, serta 
perwakilan mahasiswa Universitas Singaperbangsa 
Karawang dan Stikes Kharisma Karawang.

Melalui Stunting Camp¸ diharapkan dapat  
meningkatkan kesadaran para remaja mengenai  
pencegahan stunting. Peningkatan kesadaran stunting 
perlu dilakukan sejak dini, sebelum mereka menikah 

dan menjadi orang tua.

“Asupan gizi kan bukan hanya diperlukan saat anak 
sudah lahir. Tapi saat ibu mengandung juga perlu ada 
perhatian,” ujar Ahmad Buchari.

Adapun materi yang disampaikan dalam acara ini  
terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama, materi  
bertajuk “Pencegahan Stunting itu Penting: Apa  
Peranan Remaja Millenial?” dengan pemateri dari 
Fakultas Kedokteran dan Fakultas Keperawatan Unpad. 
Sesi kedua materi mengenai “Kampanye Kesehatan 
Melalui Media Sosial” dengan pemateri dari Fakultas 
Ilmu Komunikasi Unpad. Sesi ketiga disampaikan  
materi “Menjadi Agent of Change Generasi Bebas 
Stunting” dengan pemateri dari Fakultas Psikologi 
Unpad.

Penanggung jawab Stunting Camp Nur Melani Sari, dr., 
Sp.A., M.Kes., mengatakan, masa remaja diharapkan bisa 
menjadi fase terakhir untuk mengejar ketertinggalan 
seputar stunting. Hal ini diharapkan mampu mencegah 
terjadinya stunting pada generasi mendatang.

“Kita bisa optimalisasi pertumbuhan akhir dan dia  
(peserta) juga bisa mengerti siklus stunting seperti 
apa,” tutur Nur Melani.

Secara keseluruhan, acara AHS Unpad tidak hanya 
diikuti sivitas akademika FK, tetapi melibatkan sivitas 
akademika dari seluruh fakultas yang ada di Unpad. 
Ahmad Buchari menyebutkan, kolaborasi berbagai 
bidang ilmu memang diperlukan untuk mencegah dan 
menurunkan angka stunting.

Acara ditutup pada Minggu (9/12) melalui kegiatan 
“Senam Cegah Stunting” yang dipimpin Fakultas Ilmu 
Budaya Unpad, serta “Deklarasi Pencegahan Stunting” 
di Lapangan Kecamatan Tempuran. Selain itu, juga 
akan ada pameran pelaksanaan penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat, dan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 
yang dilakukan oleh sivitas akademika Unpad di  
Kabupaten Karawang selama April-Desember 2018.

“Melalui kegiatan ini, Unpad ingin memberikan  
kontribusi nyata bagaimana meningkatkan pemahaman 
bahwa stunting itu bukan hanya terkait bidang  
kesehatan, tetapi juga bidang-bidang yang lain,” ujar 
Ahmad Buchari. (art)*

Sejumlah siswa di Kabupaten Karawang menunjukkan kepedulian  
cegah stunting (kerdil) dalam acara Stunting Camp di SMAN 5 Karawang, 
Sabtu (8/12). Kegiatan Stunting Camp ini merupakan bagian dari  
gelaran acara “Academic Health System” (AHS) 2018 yang digelar Unpad di 
Kabupaten Karawang, Kamis (6/12) hingga Minggu (9/12).  
(Foto: Syauqy Lukman)*
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UNIVERSITAS

Bantu Atasi Masalah Perkotaan, Pemkot Bandung Jalin Kerja 
Sama dengan Unpad
Pemerintah Kota Bandung menjalin kerja sama  

dengan Universitas Padjadjaran dalam  
menyelesaikan berbagai persoalan kota. Kerja sama ini 
diwujudkan melalui penandatanganan naskah  
Kesepakatan Bersama oleh Wali Kota Bandung Oded 
Muhammad Danial dengan Rektor Unpad Prof. Tri 
Hanggono Achmad yang diwakili Direktur Kerja Sama 
dan Korporasi Akademik Prof. Budi Setiabudiawan di 
Pendopo Kota Bandung, Jumat (14/12).

Dalam kesempatan tersebut, Oded mengatakan, 
kolaborasi menjadi salah satu dari tiga pilar strategis 
yang dilakukan Pemkot Bandung dalam mewujudkan 
Bandung yang unggul, nyaman, dan agamis. Dua pilar 
lainnya yakni inovasi dan desentralisasi.

“Kebijakan strategis dalam menghadirkan Kota  
Bandung yang unggul, saya yakin yang namanya  
kolaborasi dengan semua unsur adalah suatu  
keniscayaan,” kata Oded.

Oded mengatakan, beragam perolehan prestasi di Kota 
Bandung tidak lepas dari peran kolaborasi sejumlah 
pihak. Ini membuktikan bahwa kolaborasi menjadi 
kunci untuk membawa Bandung keluar dari beragam 
permasalahan.

Dengan Unpad, Oded juga berharap kerja sama ini  
tidak sekadar seremonial belaka. “Harus ada  
implementasinya di lapangan,” kata Oded.

Sementara itu Prof. Budi menyampaikan, Unpad siap 
membantu Pemkot dalam menjalankan sejumlah  
rencana program di Kota Bandung. Unpad akan 
membantu Pemkot dalam memberikan rekomendasi 

atau solusi terhadap permasalahan di Kota Bandung 
melalui riset.

“Penelitian yang dilakukan tidak lagi penelitian  
teori, tetapi penelitian yang kira-kira di Bandung ada 
masalah apa, ini yang akan diangkat sehingga dapat 
langsung diimplementasikan dan jadi solusi dari  
permasalahan,” kata Prof. Budi.

Usai penandatanganan Kesepakatan Bersama,  
pihak Unpad yang diwakili Kepala Kantor Pengelolaan 
Lingkungan Dr. Teguh Husodo menyampaikan  

presentasi terkait pengelolaan sampah di lingkungan 
Unpad melalui Laboratorium Pengelolaan Sampah. Hal 
ini diharapkan menjadi salah satu rekomendasi  
penanganan sampah terpadu untuk menyelesaikan 
masalah sampah di Kota Bandung.

Selain dengan Unpad, Oded juga menandatangani  
Kesepakatan Bersama dengan Pemkab Kubu Raya, 
Pemkab Lampung Selatan, Universitas Telkom,  
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, serta  
Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung. (am)*

Direktur Kerja Sama dan Korporasi Akademik Unpad Prof. Budi Setiabudiawan (kanan) mewakili Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad 
dalam penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama dengan Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial di Pendopo Kota Bandung,  
Jumat (14/12). (Foto: Tedi Yusup)*
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UNIVERSITAS

Menlu Retno Marsudi: Indonesia Mengedepankan Diplomasi 
Perdamaian dan Kemanusiaan
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno  

Lestari Priansari Marsudi membuka  
“Diplomacy Festival” (Diplofest) 2018  di kampus  
Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35,  
Bandung, Rabu (19/12). Kegiatan ini bertujuan  
mengenalkan masyarakat terhadap diplomasi yang 
dilakukan Indonesia di tingkat internasional.

Salah satu agenda Diplofest 2018 adalah Gelar Wicara 
bersama Menlu Retno di Grha Sanusi Hardjadinata, 
Unpad. Pada kesempatan tersebut Retno  menjelaskan, 
ada dua diplomasi menonjol yang dilakukan Indonesia 
di tingkat internasional, yaitu diplomasi perdamaian 
dan diplomasi kemanusiaan. Dua diplomasi ini memiliki 
keterkaitan satu sama lain.

“Kalau tidak ada perdamaian, yang paling terkena 
dampaknya adalah manusia,” ujar Retno. 

Mengutip pernyataan Ibu Negara Afghanistan Rula 
Ghani, Retno menyampaikan konflik tidak hanya  
merusak lingkungan, tetapi berpengaruh pada moral 
masyarakat terdampak. Konflik mendorong lahirnya 
sikap bertahan hidup. Sikap ini menurut Retno akan 
menghilangkan nilai-nilai kebenaran.

“Untuk itu perdamaian harus diupayakan, persaudaraan 
harus diupayakan. Dia tidak jatuh dari langit,” jelas 
Retno.

Untuk itu, Indonesia terus berada di garda terdepan  
dalam membantu masalah kemanusiaan di dunia 
dengan cara yang bermartabat. Tidak hanya membantu 
daerah konflik, diplomasi Indonesia juga ikut  
berkontribusi di wilayah terdampak bencana. Tercatat, 

bantuan Indonesia telah banyak mendarat di wilayah 
tertimpa bencana di negara lain.

“Begitu kena bencana, kita berusaha untuk masuk,” 
kata Retno.

Dipercaya Internasional

Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan yang diusung 
Indonesia salah satunya membuahkan hasil manis. 
Medio Juni lalu, Indonesia dinobatkan sebagai  
anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan 
Bangsa Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

Terpilihnya Indonesia dilakukan berdasarkan hasil  
pemungutan suara. Dari 190 suara anggota PBB,  
Indonesia memperoleh suara prioritas sebanyak 144 
suara. Hasil ini tentu saja membanggakan Retno yang 
hadir dalam acara pemilihan yang digelar di Markas 
Besar PBB tersebut.

Dengan terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, 
Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan 
penyelesaian masalah perdamaian dan kemanusiaan  
di dunia. Retno menilai, isu kemanusiaan yang  
dihadapi Indonesia saat ini merupakan bagian kecil 
dari isu global.

“Kita doakan diplomat indonesia doberikan kesehatan 
kekuatan untuk menunaikan tugas yang sangat  
bermartabat,” harap Retno.

Bandung Kota yang Penting

Penyelenggaraan Diplofest 2018 di Unpad, Bandung, 
merupakan kegiatan ketiga yang telah dilaksanakan 

Kemlu. Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad  
mengatakan, digelarnya Diplofest 2018 di Bandung 
menjadi momentum penting. Pasalnya, Bandung 
memiliki keterikatan sejarah kuat dalam perjuangan 
diplomasi bangsa.

Digelarnya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 
1955 merupakan momentum penting diplomasi  
Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan  
bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.

Untuk itu, Retno mengatakan, ada tiga inti kegiatan 
Diplofest yang digelar Kemenlu. Pertama memberikan 
pemahaman kepada masyarakat tentang diplomasi 
yang dilakukan Indonesia. Kedua, Diplofest  
memfasilitasi kepentingan masyarakat untuk  
dipertimbangkan dan dimasukkan dalam kebijakan 
politik luar negeri Indonesia.

“Kita juga memanfaatkan keahlian yang dimiliki para 
diplomat Indonesia untuk pemberdayaan mahasiswa,” 
kata Retno.

Acara Diplofest 2018 juga dihadiri sejumlah pimpinan 
Kemenlu dan para diplomat. Tidak hanya gelar wicara, 
acara juga diisi dengan diskusi dengan para diplomat, 
simulasi public speaking, hingga pengenalan aplikasi 
mobile yang dikeluarkan Kemenlu RI. Acara juga  
dimeriahkan dengan penampilan sejumlah musisi 
tanah air, seperti Maliq & D’essentials, Tulus, dan  
Diskoria. (am)*
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FAKULTAS

Konvensi Nasional Humas 4.0, Prof. Deddy Mulyana Terima 
Anugerah Perhumas 2018
Guru besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Padjadjaran, Prof. Dr. Deddy Mulyana, M.A., PhD, 
menerima penghargaan “Anugerah Perhumas 2018” 
kategori Edukator Humas dari Perhimpunan Hubungan 
Masyarakat (Perhumas) Indonesia.

Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum Perhumas 
Agung Laksamana kepada Prof. Deddy pada Konvensi 
Nasional Humas 4.0 yang berlangsung di XXI Ballroom 
Djakarta Theater, Jakarta, Senin (10/12). Penghargaan 
disematkan atas dedikasi Prof. Deddy dalam  
pengembangan ilmu kehumasan.

Selain Prof. Deddy, penghargaan juga diberikan  
kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk  
kategori Tokoh Pemerintah; Kepala Pusat Data,  
Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB,  
Dr. Soetopo Purwo Nugroho untuk kategori Humas 
Pemerintah; serta Komisaris Fortune Pramana Rancang 
Miranty Abidin untuk kategori Lifetime Achievement.

Anugerah Perhumas merupakan bentuk apresiasi 
tahunan bagi sejumlah tokoh masyarakat berdasarkan 
rekam jejak dan komitmen mereka dalam menjalankan 
tugas kehumasannya. Empat sosok peraih anugerah 
ini juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh 
praktisi humas lainnya agar terus mengembangkan diri 
dan memperluas wawasan dalam membangun citra 
bangsa Indonesia.

“Anugerah ini sudah dijalankan sudah cukup lama.  
Media analisis, konten, integritas, bagaimana cara  
mereka membangun profesionalitas di bidang  
kehumasan, itulah bentuk penilaiannya,” kata Agung 
usai memberikan penghargaan.

Menanggapi pemberian penghargaan tersebut,  
Prof. Deddy mengatakan bahwa ia merasa  
penghargaan ini sebagai kejutan. “Pertama, karena 
kehumasan bukan keahlian saya. Namun kehumasan, 
memang tak dapat dipisahkan dari komunikasi. Kedua, 
karena saya merasa ‘ketuaan’, maklum ini ‘kan era 
milenial. Bagaimanapun, saya dedikasikan anugerah ini 
untuk Fikom Unpad,” ujarnya.

Penghargaan ini sendiri tidak lepas dari produktivitas 
ilmiahnya dalam menulis berbagai buku komunikasi. 
Sejumlah buku karya beliau telah menjadi rujukan para 
mahasiswa, akademisi dan praktisi komunikasi  
di Indonesia. (mar)*

Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Deddy Mulyana, M.A., PhD, (ketiga dari kanan)  menerima penghargaan 
Anugerah Perhumas 2018 kategori edukator Humas dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Indonesia dalam acara Konvensi 
Nasional Humas 4.0 yang berlangsung di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Senin (10/12). (Foto: Marlia)
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FAKULTAS

Aktuaris Profesi Menjanjikan di Indonesia

Aktuaris saat ini menjadi salah satu profesi yang 
memiliki prospek karir paling menjanjikan di  

Indonesia. Namun, untuk menjadi aktuaris bukan hanya 
membutuhkan otak yang pintar, tetapi juga etika yang 
baik.

Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Aktuaris 
Indonesia (PAI) Fauzi Arfan saat mengunjungi program 
studi Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu  
Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Padjadjaran di 
Jatinangor, Senin (17/12). Kunjungan dilakukan dalam 
rangka evaluasi dan silaturahmi PAI dengan perguruan 
tinggi.

“Menjadi aktuaris, yang paling penting adalah etik.  
Percuma ketika Anda menjadi aktuaris dengan nilai 
yang terbaik, tetapi ketika Anda tidak punya etik, value 
Anda akan hilang. Makanya etik itu sesuatu yang  
kelihatannya tidak terlalu penting, tetapi itu yang  
paling krusial,” ujar Fauzi.

Kepada para mahasiswa Fauzi berpesan, untuk  
bersungguh-sungguh belajar agar bisa menjadi  
aktuaris. Profesi ini pun bisa segera didapat jika  
mahasiswa mengikuti ujian profesi aktuaris sedini 
mungkin.

Selain Fauzi, dari PAI juga hadir Budi Tampubolon 
(Ketua Komisi Kerja Sama Universitas), Arie Munandar 
(Ketua Komisi Kode Etik), Giovani Gracianti (Direktur 
Eksekutif PAI), dan Teguh Permana (Ketua Komisi  
Asuransi Umum).

Sementara dari Unpad, turut hadir Direktur Sumber 
Daya Manusia Drs. Gatot Riwi Setyanto, M.Si., Ketua 

Program Studi Aktuaria Dr. Lienda Noviyanti, M.Si, serta 
sejumlah dosen dan mahasiswa FMIPA Unpad. (art)*

Sejumlah tamu dari Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) mengunjungi program studi Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(FMIPA) Universitas Padjadjaran di Jatinangor, Senin (17/12). Kunjungan dilakukan dalam rangka evaluasi dan silaturahmi PAI dengan perguruan 
tinggi. (Foto: Tedi Yusup)*
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FAKULTAS

Dua Guru Besar FEB Unpad Terpilih Sebagai Anggota Dewan  
Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia 2018-2022
Dua Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Sri Mulyani NS., 
M.Si., Ak., CA., dan Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, M.Si., Ak., 
CA, terpilih menjadi anggota Dewan Pengurus Nasional 
Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) periode 2018-2022.

Prof. Sri dan Prof. Nunuy terpilih menjadi anggota 
berdasarkan hasil voting yang dilakukan pada Kongres 
ke-XIII IAI yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, 11 – 13 
Desember lalu. Beberapa agenda kongres ini, yaitu 
memilih ketua dan anggota Dewan Pengurus Nasional, 
ketua dan anggota Dewan Penasihat, serta ketua dan 
anggota Dewan Majelis Kehormatan.

Pada voting tersebut, Prof. Sri memperoleh 586 suara 
dan menduduki urutan ke-6. Sementara Prof. Nunuy 
memperoleh 562 suara dan menduduki urutan ke-8.

Terpilihnya dua Guru Besar dari Departemen Akuntansi 
FEB Unpad ini merupakan wujud dari kepercayaan yang 
diberikan para akuntan kepada FEB Unpad. Selama ini, 
Prof. Sri dan Prof. Nunuy banyak terlibat aktif dalam 
kegiatan seputar profesi akuntan.

Prof. Nunuy merupakan Ketua Ikatan Akuntan  
Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik selama 
2 periode tahun 2014-2018, serta merupakan guru 
besar dalam bidang ilmu Akuntansi Sektor Publik dan 
Pemerintahan. Prof. Nunuy telah berkiprah selama 20 
tahun di bidang akuntansi pemerintahan.

Sementara Prof. Sri merupakan koordinator Forum 
Dosen Sistem Informasi Akuntansi Ikatan Akuntan 
Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik dari 2014 
hingga sekarang. Ia dikenal sebagai akademisi di 

bidang sistem informasi akuntansi yang sudah memiliki 
berbagai publikasi internasional berputasi.

Gelaran Kongres XIII IAI dibarengi dengan pelaksanaan 
Seminar HUT ke-61 IAI bertema “Peran Inklusif  
Profesi Akuntan Menuju Sustainable Development 

Goals (SDGs) 2030”. Kegiatan yang digelar setiap 4 
tahun sekali ini dihadiri sekitar 1.000 akuntan  
se-Indonesia.

Kongres ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko 
Widodo di Istana Negara, Selasa (11/12). (am)*

Foto bersama anggota anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) periode 2018-2022. Dua Guru Besar Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Sri Mulyani NS., M.Si., Ak., CA., dan Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, M.Si., Ak., CA, terpilih menjadi 
anggota Dewan Pengurus IAI.*



11Gentra Edisi Desember 2018 Universitas Padjadjaran

Teliti Hoaks, S. Kunto Adi Wibowo, PhD, Raih Hibah Riset dari 
WhatsApp

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Padjadjaran S. Kunto Adi 

Wibowo, M.Comm., PhD, memperoleh hibah riset dari 
platform WhatsApp. Hibah bertajuk “Whatsapp  
Research Awards for Social Science and  
Misinformation” ini mendorong peneliti di seluruh 
dunia untuk melakukan riset seputar misinformasi 
dan berbagai hal yang terkait ilmu sosial dari aplikasi 
pesan WhatsApp.

“Mereka ingin ada ilmuwan IT maupun sosial yang bisa 
berikan alternatif metode untuk memeriksa  
misinformasi dan efeknya di WhatsApp,” ujar Kunto.

Rekomendasi ini dibutuhkan mengingat  
terbatasnya kapasitas WhatsApp untuk  
mengambil data dari percakapan pengguna. Sementara 
arus informasi yang menyesatkan (fake news/hoaks) 
sangat mudah dijumpai di WhatsApp maupun berbagai 
platform media sosial di seluruh dunia. Hal ini  
membuat WhatsApp berupaya meminimalisasi  
peredaran misinformasi di perangkatnya.

Hibah riset ini diberikan kepada 20 peneliti di seluruh 
dunia. Pertengahan November lalu, platform  
aplikasi percakapan singkat terpopuler di dunia ini 

PROFIL

S. Kunto Adi Wibowo, M.Comm., PhD. (Foto: Tedi Yusup)*
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telah mengumumkan pemenang hibahnya. Tim  
peneliti yang diketuai Kunto menjadi salah satu  
penerima hibah tersebut.

“(Penerima hibah) Yang kebanyakan terpilih fokus di 
Indonesia, India, Brazil, dan Meksiko. Empat negara 
ini merupakan negara dengan populasi pengguna 
WhatsApp terbesar sekaligus negara yang akan dan 
telah melakukan pemilihan umum,” papar Kunto.

Dalam projek riset ini, Kunto bersama Elizabeth  
Stoycheff, PhD (Wayne State University), Detta  
Rahmawan, M.A., (Dosen Fikom Unpad), dan Justito 
Adiprasetio, M.A., (Dosen Fikom Unpad). Fokus  
penelitian yang akan dilakukan Kunto dan tim  
mengenai misinformasi yang muncul selama masa 
kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Jawa Barat tahun 2018 serta implikasinya terhadap 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019  
mendatang.

Riset ini akan menggunakan metode campuran (mix 
method) kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif 
akan memetakan apa yang dilakukan tim pemenangan 
dua pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Jabar 
melalui proses wawancara. Jika memungkinkan, tim 
juga akan melakukan pemetaan kepada tim media 
sosial dari tim pemenangan pasangan calon Presiden/
Wakil Presiden.

Kunto mengatakan, dua tim pemenangan paslon 
Gubernur/Wagub yang dipilih berasal dari tim paslon 
Ridwan Kamil/Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) serta tim 
paslon Ahmad Sudrajat/Syaikhu (Asyik). Dua tim ini 
dinilai memiliki pergerakan aktif di media sosial.

“Tim Rindu banyak mendapat serangan di media sosial, 
sementara tim Asyik pergerakan medsosnya terlihat 
meningkat dalam 2 minggu terakhir sebelum  
pemilihan. Dua paslon lain, pergerakan di medsosnya 
hampir tidak kelihatan,” papar Kunto.

 

Adapun metode kuantitatif akan melakukan survei  
kepada responden yang merupakan pemilih potensial 
di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat menurut 
Kunto memiliki jumlah pemilih terbesar. Responden 
berasal dari kelompok usia di atas 17 tahun (pemilih 
pemula) hingga maksimal berusia 60 tahun.

Projek senilai 50.000 US Dollar ini selesai pada April 
2019 mendatang. Tim diharuskan melakukan presentasi 
di kantor pusat WhatsApp di Amerika Serikat. Hasil 
penelitian juga akan dipublikasi di jurnal maupun  
konferensi ilmiah.

“Output bagi WhatsApp berupa rekomendasi untuk 
meminmalisasi misinformasi dan merekomendasikan 
fitur yang bisa diterapkan di WhatsApp,” kata Kunto.

Hoaks dan Kecenderungan Share

Misinformasi menjadi fokus penelitian Kunto dalam 
disertasinya maupun berbagai penelitian yang telah 
dilakukan. Ada hal menarik yang ditemukan Kunto dari 
hasil penelitiannya.

Ada beberapa simpulan mengenai mudah tidaknya 
seseorang mempercayai hoaks. Pertama, semakin  
terbiasa membaca berita dari media online  
memengaruhi kemampuan seseorang mengidentifikasi 
hoaks. Media online yang jadi rujukan tentu saja media 
yang sudah terverifikasi.

Kedua, semakin besar seseorang mengeluarkan biaya 
untuk membeli kuota internet, semakin mudah pula 
untuk mengidentifikasi hoaks. Terakhir, semakin  
terbiasa seseorang membagikan (sharing) konten dari 
media sosial menandakan rendahnya kemampuan 
membedakan hoaks.

“Orang yang sering share informasi biasanya tidak 
filtering. Mereka tidak punya sensitivitas membedakan 
hoaks atau tidak,” papar Kunto.

Terkait pemilihan umum, faktor keberpihakan atau 
fanatisme terhadap salah satu calon tidak terlalu 

memengaruhi penyebaran hoaks. Faktor pendidikan, 
usia, dan jenis kelamin juga bukan menjadi pengaruh 
penyebaran hoaks atau tidak.

Kunto menyebut, masalah kognitif manusia, seperti 
daya nalar dan faktor kepribadian, menjadi hal yang 
berpengaruh pada penyebaran hoaks atau tidak. Hal 
seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa 
negara, termasuk dengan dengan tingkat literasi yang 
tinggi, juga rentan dengan penyebaran hoaks.

Unpad Bisa Jadi Pelopor

Meski hoaks telah menggurita, masih minim penelitian 
sistematis yang mengangkat masalah ini. Penelitian 
mengenai motif, efek yang ditimbulkan, hingga  
faktor-faktor yang bisa mendorong seseorang  
membedakan hoaks atau tidak belum banyak  
dilakukan.

Untuk itu, Kunto berharap riset yang dijalankan dengan 
hibah WhatsApp ini bisa berkelanjutan. Hoaks mungkin 
tidak bisa hilang. Yang mungkin adalah meminimalisasi 
penyebaran hoaks. Salah satu upaya yang bisa  
dilakukan adalah dengan penelitian ilmiah.

Selain itu, Kunto juga berharap ada kolaborasi  
multidisiplin untuk mengatasi masalah hoaks. “(Hoaks) 
tidak akan selesai dari 1 disiplin ilmu. Unpad punya  
potensi untuk ke arah sana. Kalau mau mengambil, 
take a lead, ini akan lebih bagus,” kata Kunto. (am)*
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MAHASISWA

Jelang Muhammad Dirgantara Raih Juara Tiga Merck Young 
Scientist Award 2018
Teliti senyawa antibiotik baru, mahasiswa Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(FMIPA) Universitas Padjadjaran, Jelang Muhammad 
Dirgantara meraih juara ketiga Merck Young Scientist 
Award 2018 yang digelar PT Merck Chemicals and Life 
Sciences di IPB International Convention Center, Bogor, 
15 November 2018 lalu.

Penelitian yang Jelang angkat pada kompetisi tersebut 
berjudul “Novel Antimicrobial Peptides Derived from 
Marine Cyclotetrapeptide of Pesudomonas sp.” Dalam 
penelitiannya, Jelang melakukan modifikasi senyawa 
siklo-PLAI yang telah diisolasi dari bakteri laut,  
Pseudomonas sp.

Modifikasi dilakukan untuk meningkatkan aktivitas 
antimikrobanya sehingga bisa dimanfaatkan sebagai 
antibiotik, terutama untuk mencegah infeksi pada luka 
penderita diabetes yang acapkali berujung pada  
amputasi organ.

“Siklo-PLAI ‘kan terdiri dari 4 asam amino. Jadi untuk 
meningkatkan aktivitasnya, dimodifikasi dengan cara 
menggantikan asam amino kedua dan ketiga ” jelas 
Jelang.

Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa  
Pseudomonas sp. dengan modifikasi tertentu  
memiliki potensi tinggi untuk menjadi antibiotik. Jelang 
mengakui, penelitian ini perlu terus dikembangkan 
dan memerlukan tahapan yang masih panjang hingga 
benar-benar menghasilkan antibiotik yang baru.

Salah satu luaran dari penelitian tersebut adalah 
menghasilkan gel untuk mengobati luka pada  

penderita diabetes. Menurut 
Jelang, saat ini obat untuk luka 
penderita diabetes lebih berfokus 
pada penutupan luka, tetapi 
kurang terfokus untuk mencegah 
infeksi pada luka tersebut.

“Luka pada penderita diabetes 
‘kan sulit tertutup. Jadi lebih 
mudah terinfeksi. Ketika mudah 
terinfeksi seringkali berujung 
ke amputasi organ. Nah kalau 
disini saya ingin mencoba untuk  
mengembangkan bagaimana cara 
agar luka terhindar dari infeksi. 
Jadi, amputasi tidak terjadi”, ujar 
Jelang.

Pada kompetisi tersebut, Jelang  
merupakan peserta termuda. Ia 
harus melewati berbagai tahap 
seleksi yang dimulai dari pengiriman ringkasan  
penelitian. Dua belas peneliti terbaik kemudian  
diundang ke Bogor untuk melakukan presentasi  
di hadapan para juri.

Para juri kemudian memilih 5 orang finalis untuk  
mempresentasikannya secara detail, hingga akhirnya 
terpilih tiga orang pemenang.

Diungkapkan Jelang, penelitian tersebut merupakan 
pengembangan dari penelitian dosen FMIPA Unpad 
Dr. Rani Maharani, M. Si. Penelitian mengenai senyawa 
baru untuk antibiotik ini akan diangkat oleh Jelang 
bersama tim dalam Program Kreativitas Mahasiswa 

untuk mendapatkan pendanaan dari dari Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI tahun 2019.
Kedepannya, penelitian ini pun akan terus  
dikembangkan. “Harapannya di Unpad, kebiasaan  
mahasiswa dalam melakukan penelitian dapat 
meningkat lagi,” harap Jelang. (art)*

Mahasiswa Kimia FMIPA Unpad Jelang Muhammad Dirgantara meraih 
juara ketiga Merck Young Scientist Award 2018 yang digelar PT Merck 
Chemicals and Life Sciences di IPB International Convention Center, 
Bogor, 15 November 2018 lalu.*
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MAHASISWA

SPDC Unpad Raih Prestasi di Ajang Indonesia Drum Corps  
Championship
Unit Kegiatan Mahasiswa Sadaluhung Padjadjaran 

Drums Corps (SPDC) Universitas Padjadjaran  
berhasil mencatat prestasi di ajang Indonesia Drum 
Corps Championship (IDCC) di ICE BSD Serpong,  
Tangerang, 16 – 18 November lalu.

Ajang IDCC merupakan kejuaraan terbuka untuk unit 
drum corps atau marching band bertaraf Internasional. 
Kejuaraan ini bekerja sama dengan Indonesia Drum 
Corps Association (IDCA) yang merupakan perwakilan 
dan partner resmi Drum Corps International (DCI) di 
Indonesia.  Dalam kejuaraan ini, SPDC mengikuti dua 
mata lomba yaitu drum corps dan sound sport.

Kejuaraan IDCC ini menjadi momentum kembalinya 
SPDC Unpad dalam kejuaran kategori full band display 
setelah 6 tahun absen. Selama ini, SPDC lebih banyak 
mengikuti kejuaraan sectional.

Untuk itu, dalam kejuaraan IDCC, SPDC berupaya 
tampil memukau dengan membawakan penampilan 
berjudul “Titik Balik”. Penampilan ini mengisahkan  
perjalanan seorang mahasiswa dengan lika-liku  
kehidupan perkuliahannya mulai dari pertama  
berkuliah hingga akhirnya mampu lulus.

Tema ini mampu mengantarkan SPDC Unpad meraih 
juara III pada mata lomba sound sport dan juara V 
pada mata lomba drum corps.

“SPDC ini terakhir kali ikut lomba full band display 
adalah tahun 2012. Karena sudah 6 tahun berlalu,  
tantangannya tentu ada pada pemain serta  
pengurusnya, dimana semua orang-orang yang terlibat 
ini minim pengalaman karena belum pernah ada yang 

mengikuti kejuaraan full band. Dari komentar para juri, 
tahun ini adalah awal yang baik bagi SPDC,  
mampu meningkatan prestasi di masa yang akan 
datang,” ungkap Ketua Dewan Pengurus 31 SPDC 
Unpad Sony dalam keterangan tertulis yang diterima 
Humas Unpad.

Penampilan kali ini tidak terlepas dari bantuan serta 
dukungan dari universitas. “Terimakasih untuk semua 

pihak yang terlibat, khususnya Universitas Padjadjaran 
yang sudah memfasilitasi berbagai macam kebutuhan 
latihan dan penampilan SPDC” tutup Sony. (am)*

Unit Kegiatan Mahasiswa Sadaluhung Padjadjaran Drums Corps (SPDC) Universitas Padjadjaran berhasil mencatat prestasi di ajang Indonesia 
Drum Corps Championship (IDCC) di ICE BSD Serpong, Tangerang, 16 – 18 November.*



16Gentra Edisi Desember 2018 Universitas Padjadjaran

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



17Gentra Edisi Desember 2018 Universitas Padjadjaran

RAGAM

Unpad Terima Penghargaan “International Council for Small 
Business (ICSB) Indonesia Presidential Award 2018”
Universitas Padjadjaran kembali menerima  

penghargaan International Council for Small  
Business (ICSB) Indonesia Presidential Award 2018 
untuk kategori researcher & academician untuk ketiga 
kalinya. Penghargaan ini telah diterima Unpad  
berturut-turut sejak 2016.

Penghargaan diterima secara resmi oleh Ketua Pusat 
Inkubasi Bisnis/Oorange Unpad Diana Sari, M.MGT., 
PhD, dalam acara “Gebyar UKM Indonesia 2018” yang 
digelar ICSB Indonesia dan MarkPlus, Inc., di Gedung 
Bakorwil Purwakarta, Kamis (29/11) lalu.

Saat diwawancarai Humas Unpad, Diana menjelaskan, 
penghargaan ICSB Indonesia Presidential Award 2018 
diterima Unpad atas penilaian sebagai perguruan tinggi 
yang berkomitmen dan aktif memajukan usaha mikro, 
kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, berbagai 
penelitian terkait kewirausahaan juga aktif dilakukan 
Unpad.

“Kita dinilai serius dalam keberpihakan terhadap 
UMKM,” ujar Diana.

Komitmen Unpad terhadap pengembangan UMKM 
terlihat dari adanya didirikan pusat inkubasi bisnis yang 
bertujuan membina UMKM, melakukan inkubasi, 
memberi akses pendanaan, serta berupaya 
membangun sinergi yang kuat antara inventor dan 
UMKM.

Atas upaya ini, ICSB selaku organisasi nonprofit 
internasional yang bergerak dalam pengembangan 
sektor bisnis kecil, memandang Unpad sebagai institusi 
pendidikan yang berkomitmen dalam mengembangkan 

UMKM.

Jadikan Kurikulum

Penghargaan yang telah diterima selama tiga kali 
ini semakin mendorong Unpad untuk lebih serius di 
bidang penguatan kewirausahaan. Diana mengatakan, 
penguatan kewirausahaan juga akan terintegrasi 
dengan proses akademik.

Saat ini, aspek kewirausahaan telah terintegrasi dalam 
mata kuliah Olahraga, Kesenian, dan Kewirausahaan 
(OKK) bagi mahasiswa baru. Materi kewirausahaan akan 

diberikan kepada mahasiswa dalam empat kali 
pertemuan.

Selain itu, ke depan, Unpad juga akan mengembangkan 
kurikulum tunggal kewirausahaan. Diana menjelaskan, 
selama ini pengajaran kewirausahaan telah 
dilakukan di beberapa fakultas. Dengan adanya 
kurikulum tunggal ini, kewirausahaan akan diajarkan di 
seluruh fakultas yang ada di Unpad.

“Ini menunjukkan perhatian universitas terhadap 
kewirausahaan sangat besar,” kata Diana. (am)*

Ketua Pusat Inkubasi Bisnis/Oorange Universitas Padjadjaran Diana Sari, M.MGT., PhD, (kedua dari kiri) menerima penghargaan International 
Council for Small Business (ICSB) Indonesia Presidential Award 2018 untuk kategori researcher & academician dalam acara “Gebyar UKM Indo-
nesia 2018” yang digelar ICSB Indonesia dan MarkPlus, Inc., di Gedung Bakorwil Purwakarta, Kamis (29/11) lalu.*
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RAGAM

Unpad Juara II Anugerah Media Humas 2018 Kategori Pelayanan 
Informasi Melalui Website
Universitas Padjadjaran meraih juara II Anugerah 

Media Humas 2018 kategori pelayanan informasi 
melalui internet (website) yang dilaksanakan Badan 
Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kementerian  
Komunikasi dan Informatika RI.

Penetapan juara tersebut diumumkan dalam acara 
Malam Anugerah Media Humas (AMH) yang digelar di 
Hotel Novotel City, Tangerang, Selasa (4/12) malam. 
Penyerahan piagam juara diterima Kepala Kantor  
Komunikasi Publik Unpad Syauqy Lukman, M.S.M.

Sebelumnya, Unpad dinyatakan masuk nominasi  
sebagai calon pemenang AMH 2018 untuk kategori  
pelayanan informasi melalui internet. Ini didasarkan 
atas penilaian objektif sesuai dengan kriteria yang 
telah ditentukan panitia AMH maupun tim juri. Adapun 
tim juri yang terlibat berasal dari kalangan praktisi  
media, praktisi media sosial, praktisi teknologi  
informasi dan komunikasi, akademisi, dan insan media.

Adapun juara pertama untuk kategori pelayanan  
informasi melalui internet diraih oleh Kementerian 
Keuangan RI. Sementara juara ketiga diraih Komisi 
Yudisial RI.

AMH merupakan ajang tahunan yang digelar  
Bakohumas. Ajang ini bertujuan memberikan stimulus 
agar kinerja Humas semakin berkualitas.

Syauqy mengatakan, penghargaan ini merupakan tolok 
ukur nyata bahwa Unpad selalu berusaha menjadi  
terdepan dalam setiap aktivitas kehumasan dan  
pengelolaan informasi publik. Upaya ini didukung  
dengan pemanfaatan teknologi digital.

“Anugerah ini juga tidak lepas dari kinerja pimpinan 
sebelumnya,” ujar Syauqy.

Peserta AMH merupakan para Humas dari  
Kementerian/LPNK, Humas BUMN/D, Humas Perguruan 
Tinggi Negeri, Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/

Kota.

Kategori yang dilombakan dalam AMH 2018 adalah 
siaran pers/pemberitaan, penerbitan media internal 
(inhouse magazine), pelayanan informasi melalui  
internet (Website), serta stan pameran instansi. (am)*

Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran Syauqy Lukman, M.S.M., menerima piagam penghargaan Anugerah Media Humas 
2018 dalam acara Malam Anugerah Media Humas (AMH) yang digelar Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kementerian Komunikasi 
dan Informatika RI di Hotel Novotel City, Tangerang, Selasa (4/12) malam. Unpad meraih juara II Anugerah Media Humas 2018 kategori  
pelayanan informasi melalui internet (website).*
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RAGAM

Kurangi Sampah Botol Plastik, Unpad Sediakan Keran Air Minum 
Gratis
Untuk memudahkan sivitas akademika Universitas 

Padjadjaran dalam mengakses air minum sehat 
dan gratis, kini telah tersedia keran air siap minum di 
sejumlah lokasi di kampus Unpad Jatinangor. Keran air 
siap minum yang dinamakan “Jalatista” ini juga hadir 
sebagai upaya Unpad dalam menjaga lingkungan.

“Kita ini terlalu banyak mengonsumsi air kemasan,  
sehingga sampah plastik sangat banyak. Itu ‘kan tidak 
baik untuk lingkungan,” kata Sekretaris Direktorat  
Sarana dan Prasarana Edward Henry, S.IP., M.M. saat 
ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/12).

Dijelaskan Edward, Unpad telah menyiapkan Jalatista 
di sebelas titik, terdiri dari 10 titik area terbuka  
(outdoor) dan 1 titik dalam ruangan (indoor). Jalatista 
outdoor dapat ditemukan di Gedung Rektorat, Bale 
Santika, Masjid Raya Unpad, GOR Jati Padjadjaran,  
serta sejumlah fakultas di lingkungan Unpad.  
Sementara Jalatista indoor dapat ditemukan di  
Fakultas Ilmu Komunikasi.

Untuk lebih jelas, informasi mengenai lokasi Jalatista 
dapat diakses di laman sarpras.unpad.ac.id.

Edward mengungkapkan, penambahan Jalatista akan 
terus dilakukan, dengan terlebih dahulu melakukan 
evaluasi terhadap Jalatista yang sudah ada. Dalam 
waktu dekat, Unpad menargetkan akan memiliki 20 
Jalatista.

“Kalau 20 dirasa kurang, ya akan kita tambah. Sesuai 
kebutuhan saja,” ujar Edward.
Lebih lanjut Edward mengatakan, air minum Jalatista 
diyakini bersih dan sehat. Air Jalatista berasal dari air 

tanah yang telah melalui proses penyaringan sehingga 
layak untuk diminum.

“Artinya bebas bakteri, bebas zat-zat beracun. Jadi  
layak untuk dikonsumsi manusia,” kata Edward.

Diharapkan Edward, selain mengurangi sampah  
plastik, dengan hadirnya Jalatista akan tercipta  

efisiensi bagi sivitas akademika Unpad, terutama untuk 
mereka yang seringkali mengeluarkan uang untuk 
membeli air minum kemasan.

“Terutama bagi mahasiswa, supaya cost hidupnya lebih 
ringan dengan mengonsumsi air gratis dan sehat,” 
harap Edward. (art)*

Universitas Padjadjaran menyediakan keran air siap minum di sejumlah lokasi di kampus Unpad Jatinangor. (Foto: Tedi Yusup)*
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Expadtriats 2018 Leburkan Perbedaan

Sajian kuliner khas dan pertunjukan kebudayaan dari 
15 negara disuguhkan dalam International Day 2018 

“Expadtriats (Expanding Unpad Through  
International Insight, Art, and Science)”. Acara tersebut 
digelar Kantor Internasional Universitas Padjadjaran di 
Bale Santika Unpad, Jatinangor, Rabu (12/12).

Kepala Kantor Internasional Unpad sekaligus ketua 
panitia Ronny Lesmana, MD, M.Kes., AIFO, PhD.  
mengharapkan bahwa dengan digelarnya acara  
tersebut, mahasiswa asing yang terlibat dapat  
merasakan bahwa Unpad merupakan “rumah” bagi 
mereka. Dengan berbagai keragaman bahasa dan  
budaya, para mahasiswa dari berbagai negara  
diharapkan dapat merasa nyaman di rumah mereka ini.

“Sehingga pada saat mahasiswa asing berada di Unpad, 
yang kami harapkan adalah mereka merasakan rumah,” 
kata Ronny.

Expadtriats merupakan acara tahunan Unpad yang 
diikuti oleh sejumlah mahasiswa asing yang  
mengikuti studi di Unpad. Di acara ini, mereka  
menyuguhkan kuliner dan pertunjukan kesenian untuk 
mengenalkan kekhasan dari negaranya masing-masing.

Tahun ini, Expadtriats mengangkat tema “One Ball, One 
Globe, Global Culture for One World”. Acara digelar 
dua hari sejak Selasa (11/12).

“Expadtriats berbicara bagaimana meleburkan  
kebudayaan, meleburkan perbedaan gaya bicara dan 
karakter, dan melihat itu dalam keberagaman,” kata 
Ronny.

 

Sejumlah negara yang terlibat diantaranya Vietnam, 
Uganda, Tanzania, Thailand, Tajikistan, Nepal,  
Madagaskar, Laos, Korea, Krygystan, Jepang, Indonesia, 
Kamboja, Tiongkok, Azerbaijan, dan Afganistan.

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Tata Kelola 
dan Komunikasi Publik Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., 
PhD. Senada dengan Ronny, Aulia berpesan kepada 
para mahasiswa untuk menganggap Unpad sebagai 
rumah sendiri. Mahasiswa asing diharapkan dapat  
berintegrasi dengan mahasiswa Unpad lainnya dan 
tetap bersatu di tengah perbedaan.

“Unpad adalah rumah kalian. Jangan merasa asing. 
Tetap jaga semangat ini,” kata Aulia.

Selain sajian kuliner dan pertunjukan seni, pada  
Expadtriats 2018 juga digelar kompetisi Futsal.  
Kompetisi ini diikuti oleh 7 tim, terdiri dari mahasiswa 
asing dan domestik dari berbagai perguruan tinggi 
di Bandung serta sejumlah kolega Unpad. Acara juga 
dihadiri Rektor ke-7 Unpad Prof. Yuyun Wirasasmita. 
(art)*

Mahasiswa asing dari berbagai negara membawakan tarian Indonesia dalam acara International Day 2018 “Expadtriats (Expanding Unpad 
Through International Insight, Art, and Science)” yang digelar Kantor Internasional Universitas Padjadjaran di Bale Santika Unpad, Jatinangor, 
Rabu (12/12). (Foto: Artanti Hendriyana)*
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GALERI

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia Triawan Munaf hadir 
dalam acara Bekraf Goes to Campus “Diseminasi Kinerja  
Pemerintah dan Bincang Santai Ekrafpreneur” yang digelar 
di Bale Sawala , Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, 
Selasa (27/11). (Foto: Krisna Eka Pratama)*

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membuka acara  
“Diplomacy Festival 2018” yang diselenggarakan Kementerian 
Luar Negeri RI di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur No. 35, Bandung, Rabu (19/12). (Foto: Tedi Yusup)*

Bank Rakyat Indonesia menyerahkan beasiswa “Indonesia Cer-
das” senilai Rp 100 juta rupiah kepada 20 mahasiswa Universi-
tas Padjadjaran dalam acara “Leader Talks” memperingati 123 
tahun BRI di Grha Sanusi Hardjadinata kampus Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rabu (12/12). (Foto: Tedi Yusup)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad 
(tengah) meresmikan Pojok Persaingan Usaha kerja sama  
antara Unpad dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di 
gedung Perpustakaan Pusat/Grha Kandaga Unpad, Jatinangor, 
Jumat (21/12). (Foto: Tedi Yusup)*

Salah satu adegan lakon “Hutbah Munggaran di Pajajaran” 
karya Prof. Yus Rusyana sutradara Asep Supriatna yang digelar 
di Grha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran, Jalan  
Dipati Ukur No. 35, Bandung, Selasa (27/11).  
(Foto: Tedi Yusup)*

Bupati Kabupaten Belitung Timur Yuslih Ihza (kiri) dan Rektor 
Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad  
menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, 
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Ruang Rektor, 
Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Senin (3/12). 
(Foto: Tedi Yusup)*
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