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Unpad Siap Fasilitasi Penyelenggaraan UTBK

Penyelenggaraan Ujian Tulis Berbasis Komputer 
(UTBK) sebagai syarat mengikuti SBMPTN 2019 

akan dilakukan mulai pertengahan April 2019.  
Universitas Padjadjaran selaku koordinator  
implementasi UTBK menyatakan siap untuk  
memfasilitasi kelancaran ujian tersebut.

Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad  
mengatakan, sistem UTBK telah dikembangkan 
dengan sangat andal dan hati-hati. Berbagai  
persiapan dan pengembangan telah dilakukan 
dengan matang.

“Insya Allah sistem ini andal, karena kami tidak 
main-main mengembangkannya,” ujar Rektor  
Unpad saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/3).

Penyelenggaraan UTBK sendiri sebenarnya sudah 
dilakukan sejak 2016, sebagai salah satu metode 
dalam SBMPTN. Setiap tahunnya, UTBK dibuka 
dengan skala peserta yang terus ditingkatkan. 
Untuk tahun ini, pelaksanaan SBMPTN sudah 
seluruhnya menggunakan metode UTBK.

Untuk itu, Rektor mengimbau agar peserta ujian 
tidak perlu khawatir pelaksanaan UTBK akan 
terkendala oleh masalah sistem maupun jaringan. 
Pihaknya telah melakukan ujicoba sistem UTBK 
serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Hasilnya, 
sistem ini sudah berjalan dengan baik.
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Standar penyelenggaraan UTBK juga telah  
dikembangkan secara ketat. Standar ini akan  
diterapkan di seluruh wilayah penyelenggara UTBK 
di Indonesia. Dengan demikian, kualitas sistem 
UTBK akan sama rata di setiap wilayah.

Rektor menjelaskan, ada keistimewaan dari metode 
UTBK dibandingkan dengan metode ujian tertulis 
cetak. Metode berbasis komputer yang  
dikembangkan Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi RI ini bertujuan agar  
perguruan tinggi bisa lebih tepat mendapatkan 
calon mahasiswa.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, mekanisme 
seleksinya pun dikembangkan lebih spesifik.  
Tahun-tahun sebelumnya UTBK diikuti oleh  
peserta yang telah mendaftar SBMPTN. Pada 
tahun ini, peserta harus ikut UTBK dahulu untuk 
mendapatkan hasil.

Dari hasil UTBK, peserta kemudian memiliki 
rekomendasi untuk memilih program studi yang 
cocok melalui jalur SBMPTN.

“Kalau dahulu, kita hanya tahu kompetensi itu dari 
psikotes saat di SMA. Sekarang, dari 2 jenis tes 
yang ada dalam UTBK, setiap nilai tes yang  
diperoleh peserta bisa di-match-kan dengan  
program studi yang dituju,” papar Rektor.

Dijelaskan lebih lanjut, dua jenis tes dalam 
UTBK terdiri dari tes potensi skolastik dan 
tes potensi akademik. Setiap jenis tes bisa 
menjadi penentu kompetensi peserta  
terhadap program studi yang dituju.

Setiap program studi yang ditawarkan 
perguruan tinggi pada SBMPTN sudah 
memiliki data  
pembobotan tersendiri. Peserta tinggal  
menyesuaikan hasil tes UTBK dengan 
bobot  
program studinya. Sistem ini dinilai lebih  
mendorong peserta untuk benar-benar 
memilih program studi yang sesuai dengan 
kompetensinya.

“Bagi siswa, memilih program studi itu 
penting karena menjadi karirnya ke depan,” 
kata Rektor.

Rektor memastikan, materi soal yang 
diujikan dalam UTBK merupakan materi 
yang sudah  
dipelajari siswa di bangku SMA. “Kami tidak  
mungkin memberikan materi tes yang 
kapasitasnya belum dimiliki anak SMA,” 
tegasnya.

Selain itu, UTBK menghindarkan peserta 
dari kesalahan pengisian. Karena berbasis  
teknologi, peserta tidak perlu repot menghitamkan 
lembar jawaban. Metode ini dinilai lebih mudah 
dikerjakan oleh peserta.

Pendaftaran UTBK dibuka dalam 2 gelombang. 
Gelombang pertama dibuka mulai 1 Maret hingga 
24 Maret. Sementara gelombang kedua dibuka 
mulai 25 Maret hingga 1 April 2019. Pendaftaran 
dilakukan di laman pendaftaran-utbk.ltmpt.ac.id.

Rektor mengungkapkan, berbeda dengan  
pelaksanaan UTBK SBMPTN sebelumnya yang 
digelar serentak satu hari, tahun ini UTBK digelar 
selama beberapa hari. Pelaksanaan tes UTBK  
untuk peserta pendaftar gelombang pertama 
dilakukan tanggal 13 April hingga 4 Mei 2019. 
Sementara tes UTBK untuk gelombang kedua 
dilaksanakan tanggal 11 Mei – 26 Mei 2019.

Saat melakukan pendaftaran, peserta diberikan 
opsi memilih tanggal ujian dan waktu ujian yang 
terdiri dari sesi pagi atau siang.

Peserta boleh mengikuti UTBK maksimal 2 kali 
dengan ketentuan sebagai berikut: mengikuti UTBK 
satu kali untuk kelompok Saintek  
selanjutnya UTBK satu kali untuk kelompok 
Soshum dan sebaliknya, atau dua kali untuk 
kelompok Saintek/Sosial Humaniora.*

Universitas Padjadjaran menjadi koordinator penyelenggaraan Ujian Tulis Berbasis Komputer tahun 2019.  
Rektor Unpad. Prof. Tri Hanggono Achmad menyatakan siap untuk memfasilitasi kelancara ujian tersebut.
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Unpad Salurkan 20.000 Buku ke Empat Wilayah di Selatan Jawa 
Barat

Universitas Padjadjaran akan menyerahkan lebih 
dari 20.000 buku pelajaran ke empat daerah 

di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Penyerahan 
buku ini merupakan program “Unpad-Go Literate 
Trip 2019 Ekspedisi Koridor Jabar Selatan” yang  
diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  
Fakultas Peternakan bekerja sama dengan Fakultas 
Ilmu Budaya Unpad.

Ketua pelaksana Suci Rahayu Safitri mengatakan, 
program hibah buku ini merupakan tindak lanjut 
dari kegiatan susur Jabar selatan yang digelar BEM 
Kema Fapet Unpad setiap tahunnya. Sebanyak 
20.226 eksemplar buku akan dihibahkan kepada 

sekolah dan lembaga pendidikan anak usia dini 
(PAUD) di Cipatujah di Kab. Tasik, Karangwangi di 
Kab. Garut, Cidaun di Kab. Cianjur, dan Ciemas di 
Kab. Sukabumi.

Keseluruhan buku dalam program ini merupakan 
hibah dari penerbit CV Arya Duta. Kategori buku 
yang dihibahkan terdiri dari buku pelajaran sekolah 
dasar dan menengah, serta buku untuk  
anak-anak PAUD. Suci mengatakan, setiap  
kabupaten mendapat 5.000 hingga 7.000 buku.

“Kami mendapatkan bantuan buku dari CV. Arya 
Duta itu berkat jaringan dari Persatuan Perusahaan 
Grafika Indonesia (PPGI) Jawa Barat,” ujar Suci saat 
diwawancarai usai acara serah terima hibah buku 
yang digelar di Grha Kandaga Unpad, Jatinangor, 
Jumat (8/3).

Acara serah terima hibah buku ini diisi dengan 
penyerahan buku secara simbolis dari PPGI dan CV. 
Arya Duta kepada Unpad. Penyerahan dilakukan 
langsung oleh Direktur CV. Arya Duta Muhammad 
Taufik dan Ketua PPGI Jawa Barat Dedy  
Firmansyah kepada Rektor Unpad Prof. Tri  
Hanggono Achmad, Direktur Sumber Daya  
Akademik dan Perpustakaan Unpad Dr. Teuku Yan 
Waliana Muda Iskandarsyah, Dekan Fapet Unpad 
Prof. Dr. Husmy Yurmiati, dan Dekan FIB Unpad 
Yuyu Yohana Risagrniwa, PhD.

Dalam kesempatan itu Rektor menjelaskan,  
program hibah buku ini merupakan upaya Unpad 
untuk meningkatkan literasi masyarakat Jawa 
Barat, khususnya di wilayah selatan. Wilayah ini 

memiliki disparitas yang menonjol jika  
dibandingkan dengan wilayah utara Jabar.

Secara khusus Rektor menyampaikan, program 
hibah buku semacam ini merupakan salah satu 
aplikasi dari kewirausahaan sosial (sociopreuneur). 
Diharapkan, akan banyak mahasiswa yang terlibat 
dalam program seperti ini.

“Mahasiswa (diharapkan) lebih banyak lagi yang 
terbangun sikap sociopreuneurship-nya. Di aspek 
literasi dan aspek lain lagi terutama membangun 
masyarakat desa,” kata Rektor.

Sebagai salah satu kekuatan di Jawa Barat, sektor 
desa memang harus dibangun dengan baik. Rektor 
mengatakan, peningkatan literasi desa sangat 
penting dilakukan. Jika dikaitkan dengan program 
satu desa satu perusahaan, maka perlu disiapkan 
sumber daya manusia yang kompeten.

“Jika human capital-nya tidak kuat, ilmunya tidak 
kuat, suatu saat mereka hanya akan jadi pekerja,” 
imbuh Rektor.

Rektor pun mengapresiasi program hibah buku 
yang diinisiasi mahasiswa ini. Ia berpesan agar 
mahasiswa dapat berkontribusi membangun 
kemampuan keilmuan di setiap wilayah yang 
dikunjungi. (am)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad menerima buku 
secara simbolis dari Ketua Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) 
Jawa Barat Dedy Firmansyah dalam acara serah terima hibah buku yang 
digelar di Grha Kandaga Unpad, Jatinangor, Jumat (8/3). Sebanyak 20.226 
eksemplar buku akan disalurkan Unpad ke empat daerah di wilayah Jawa 
Barat bagian selatan. (Foto: Tedi Yusup)*

Unpad Jalin Kerja Sama dengan Dua Institusi Arbitrase Nasional

Universitas Padjadjaran menjalin kerja sama 
dengan dua institusi arbitrase nasional. Dua 

lembaga tersebut yaitu Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia (BANI) dan Institut Arbiter Indonesia 
(Iarbi).

Kerja sama Unpad dan BANI ditandai dengan 
penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Rektor 
Prof. Tri Hanggono Achmad dengan Ketua BANI  

M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb. Sementara 
penandatanganan Nota Kesepahaman Unpad-Iarbi 
dilakukan Rektor dengan Ketua Iarbi Ir. Agus G. 
Kartasasmita, M.H., FCIArb.

Penandatanganan dua Nota Kesepahaman  
tersebut digelar di Auditorium Tommy Koh Mochtar 
Kususmaatmadja Gedung 3 Fakultas Hukum  
Unpad, Jatinangor, Senin (4/3). Dalam acara 

tersebut, turut hadir sejumlah pimpinan Unpad, 
Dekan FH Unpad Prof. Dr. An an Chandrawulan dan 
pimpinan FH, serta mahasiswa FH Unpad.

Rektor mengatakan, kerja sama ini diharapkan 
menjadi peluang Unpad untuk lebih kontributif  
dalam menyelesaikan tantangan bangsa. “Kami 
pun berharap dengan akses kami terhadap dua 
institusi ini bisa mendapatkan material untuk 
pengembangan ilmu sendiri atau strategi-strategi,” 
kata Rektor.

Ia pun menitip pesan kepada FH Unpad untuk 
menghasilkan lebih banyak penelitian lewat kerja 
sama dengan dua institusi ini. “Bukan hanya target 
untuk publikasi. Tapi lebih pada target bagaimana 
menghasilkan strategi baru untuk menghadapi 
tantangan,” imbuhnya.

Sementara itu, M. Husseyn Umar mengatakan, kerja 
sama ini akan mendorong perguruan tinggi lebih 
aktif dalam kegiatan arbitrase di lapangan. Ruang 
kerja BANI tidak hanya melibatkan praktisi arbiter, 
tetapi juga kaum akademisi dan segala macam 
profesi di luar ahli hukum.

“MoU dan perjanjian ini diharapkan dapat  
diterapkan dan menambah pengetahuan,” kata 
Husseyn.

Selain penandatanganan Nota Kesepahaman, 
dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja 
Sama oleh Dekan FH Unpad Prof. Dr. An an  
Chandrawulan dengan Ketua BANI M. Husseyn 
Umar. Usai penandatanganan, acara dilanjutkan 
dengan studium generale oleh M. Husseyn Umar. 
(am)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad menandatangani Nota Kesepahaman dengan Ketua Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., i Auditorium Tommy Koh Mochtar Kususmaatmadja Gedung 3 Fakultas Hukum Unpad, 
Jatinangor, Senin (4/3). (Foto: Tedi Yusup)*
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Buka Program Studi Magister Konservasi Laut, Unpad Dorong  
Generasi Muda Mencintai Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi  
Pudjiastuti melakukan peluncuran awal  

program studi Magister Konservasi Laut pada 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 
Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Selasa (26/2).

Peluncuran awal dilakukan di sela kegiatan Gelar 
Wicara “Festival Membumikan Laut Sebagai Masa 
Depan Bangsa” yang diselenggarakan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan RI bekerja sama dengan 
Unpad. Dalam peluncuran tersebut, Susi  
didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, 
Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad dan 
Dekan FPIK Unpad Dr. Sc. Agr. Yudi Nurul Ihsan.

Rektor menjelaskan, konservasi laut menjadi fokus 
Unpad di bidang kelautan. Fokus ini menjadi ciri 
khas dari ilmu kelautan Unpad dibandingkan  
perguruan tinggi lainnya.

“Jarang yang fokus ke sini. Kebanyakan aktivitas 
larinya ke eksplorasi, sumber daya. Kami di  
samping menjalankan Pola Ilmiah Pokok, mencari 
yang jarang dilakukan, yaitu konservasi laut,” kata 
Rektor.

Pengembangan program studi di bidang kelautan 
merupakan upaya Unpad dalam “mendekatkan” 
generasi muda dengan laut. Sejak 2016, Unpad  

telah membuka Program Studi di Luar Kampus 
Utama (PSDKU) di Kabupaten Pangandaran. Salah 
satu program studi yang dibuka di PSDKU  
Pangandaran adalah Ilmu Kelautan.

“Di era sekarang kami mendorong sebanyak 
mungkin generasi milenial mencintai laut. Kami 
ingin menempatkan laut sebagai wajah negara kita 
sekuat mungkin dengan pendekatan akademik,” 
tutur Rektor.

Dalam sambutannya, Ridwan Kamil mengatakan, 
Pemprov mendorong sektor kelautan di Jawa Barat 
menjadi primadona. Saat ini, Kabupaten  
Pangandaran tengah didorong untuk menjadi 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tidak hanya  
pariwisata dan infrastruktur, pengembangan KEK 
juga akan didorong dengan sejumlah riset di 
bidang kelautan.

Secara singkat, Pembukaan prodi ini merupakan 
respons Unpad untuk berkontribusi menghasilkan 
sumber daya yang kompeten di bidang  
konservasi laut. Dekan FPIK Unpad Dr. Yudi Nurul 
Ihsan mengatakan, prodi ini berperan dalam  
menyiapkan sumber daya yang andal dalam 
mewujudkan dan mengelola kawasan konservasi 
laut (KKL) yang ditargetkan Pemerintah.

“Sebagai negara dengan 2/3 wilayahnya adalah 
lautan, Indonesia sangat membutuhkan sumber 
daya manusia yang kompeten di bidang konservasi 
laut. Apalagi Pemerintah telah menargetkan  
membangun 20 juta hektare KKL,” kata Dr. Yudi.

Sasaran prodi ini adalah menyiapkan lulusan yang 
memiliki kemampuan mengembangan metode 
konservasi laut yang sesuai dengan karakteristik 
perairan di wilayahnya. Lulusan juga mampu  
mengombinasikan teori dan praktik di lapangan 
untuk dapat memelihara kawasan konservasi laut 
(am).*

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti (kedua dari kiri), bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri),  
Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad (kedua dari kanan) dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad 
Dr. Sc. Agr. Yudi Nurul Ihsan (kanan) melakukan peluncuran awal program studi Magister Konservasi Laut Unpad di Grha 
Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Selasa (26/2). (Foto: Tedi Yusup)*

Sejumlah Dirut BUMN Beri Kuliah Umum di Unpad

Sejumlah Direktur Utama BUMN di Indonesia 
berikan kuliah umum kepada sivitas akademika 

Universitas Padjadjaran pada Februari hingga Maret 
2019. Acara seri kuliah umum Dirut BUMN tersebut 
digelar Unpad melalui pusat unggulan BUMN 
Center of Excellence (Unpad-BCE).

Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian pada 
Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik 
Unpad Dr. Keri Lestari, M.Si., mengatakan, acara ini 
digelar untuk menginspirasi mahasiswa mengenai 
“seni kepemimpinan” yang dilakukan para Dirut 
tersebut.

“Bagaimana pengalaman mereka mengendalikan 
kendala-kendala sehingga menghasilkan  
pencapaian yang baik saat ini,” kata Dr. Keri.

Kuliah ini juga merupakan upaya untuk  
mendekatkan mahasiswa dengan kondisi riil  
seputar BUMN. Dihadirkannya Dirut BUMN dari 
berbagai sektor kerja diharapkan dapat membuka 
wawasan mahasiswa terhadap bagaimana proses 
bisnis yang dijalankan di masing-masing sektor.

“Ini adalah salah satu sarana untuk memetik  
pelajaran berharga bagaimana para CEO ini  
mengatasi masalah dengan sebaik-baiknya,” pesan 
Dr. Keri.

Ketua pusat unggulan Unpad-BCE Prof. Dr. 
Ernie Trsinawati Sule, M.Si., mengatakan, dari sisi 
akademis, seri kuliah umum ini bertujuan untuk 
menyampaikan berbagai data dan fakta seputar 
pengelolaan BUMN. Ia menilai, saat ini banyak 
isu berkembang yang menyoroti tentang kinerja 
BUMN.

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad 
ini mengatakan, saat ini berkembang beragam 
isu menyoroti kinerja BUMN dengan sumber atau 
data yang tidak jelas. Hal ini berdampak pada citra 
BUMN maupun Kementeriannya. Dengan secara 
langsung disampaikan oleh pimpinan tertinggi, 
mahasiswa akan mengetahui bagaimana kinerja 
masing-masing BUMN.

“Sehingga kita punya optimisme terhadap BUMN,” 
kata Prof. Ernie.

Hadirnya sejumlah pimpinan BUMN ini juga  
diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan  
Unpad. Ada kolaborasi efektif antara dunia 
kerja dan pendidikan tinggi, seperti memberikan 
kesempatan magang, program beasiswa, hingga 
penyediaan fasilitas perkuliahan.

Lebih lanjut Prof. Ernie menjelaskan, seri kuliah 
umum Dirut BUMN ini merupakan pembuka  

rangkaian program “BUMN Festival” yang digelar 
Unpad-BCE. Setelah kuliah umum ini, pihaknya 
akan menggelar kegiatan “BUMN Digipreneur”  
dengan sasaran pengembangan sektor usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Adapun Dirut BUMN yang mengisi kuliah umum 
itu antara lain, Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
Suprajarto pada Rabu (20/2), Dirut PT. Inti Darman 
Mappangara dan Dirut PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) Edi Sukmoro pada Jumat (22/2), serta 
Dirut PT. Pegadaian (Persero) Kuswiyoto pada 
Senin (25/2).

Di Bulan Maret, Dirut Perum Perhutani Denaldy M. 
Mauna dan Dirut PT. Pos Indonesia (Persero) Gilarsi 
Wahju Setiono pada Jumat (1/3), Dirut PT. Angkasa 
Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin dan Dirut 
PT. Pertani (Persero) Febriyanto pada Senin (4/3), 
Dirut PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 
Wahyu, Dirut PT. Bio Farma Rahman Roestan, dan 
Dirut Bank Negara Indonesia (BNI) Achmad Baiquni 
pada Selasa (5/3), serta Direktur Utama  
PT. Pertamina Bina Medika (Pertamedika) IHC Dany 
Amrul Ichdan pada Rabu (6/3). (am)*
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Direktur Utama PT. Pertamina Bina Medika (Pertamedika) IHC 
Dany Amrul Ichdan saat memberikan kuliah umum kepada  
ratusan mahasiswa Universitas Padjadjaran di Bale Sawala, 
gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Rabu (6/3).  
(Foto: Tedi Yusup)*

Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Achmad Baiquni 
saat memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa 
Universitas Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 35 Bandung, Selasa (5/3). (Foto: Tedi Yusup)*

Direktur Utama PT. Bio Farma M. Rahman Roestam memberikan 
kuliah umum dalam acara “Seri Kuliah Umum Dirut BUMN” yang 
digelar di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Selasa 
(5/3). (Foto: Arief Maulana)

Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) Wahyu 
saat memberikan kuliah umum “Seri Kuliah Umum Dirut BUMN” 
yang digelar di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, 
Selasa (5/3). (Foto: Arief Maulana)*

Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) Muhammad  
Awaluddin saat memberikan kuliah umum dalam acara Seri 
Kuliah Umum Dirut BUMN yang digelar di Bale Sawala Gedung 
Rektorat Unpad, Jatinangor, Senin (4/3). (Foto: Arief Maulana)

Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero) Gilarsi W. Setijono 
memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Universitas 
Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur 
No. 35 Bandung, Jumat (1/3). (Foto: Tedi Yusup)*

Direktur Perum Perhutani Denaldy M. Mauna memberikan kuliah 
umum di hadapan sivitas akademika Universitas Padjadjaran 
dalam acara kuliah umum “Seri Kuliah Umum Dirut BUMN” yang 
digelar di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur  
No. 35, Bandung, Jumat (1/3). (Foto: Tedi Yusup)*

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto memberikan 
kuliah umum  kepada sejumlah mahasiswa Unpad di Bale Sawala 
Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Senin (25/2).  
(Foto: Tedi Yusup)*

Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro  
memberikan kuliah umum kepada sivitas akademika Universitas 
Padjadjaran dalam acara Seri Kuliah Umum Dirut BUMN di Bale 
Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat (22/2).  
(Foto: Tedi Yusup)*

Direktur Utama PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) 
Darman Mappangara saat memberikan kuliah umum kepada 
sivitas akademika Unpad di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad 
kampus Jatinangor, Jumat (22/2). (Foto: Tedi Yusup)*

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Suprajarto memberikan 
kuliah umum Leaders of the Future” kepada sivitas akademika 
Universitas Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 35 Bandung, Rabu (20/2). Kuliah umum ini  
mengawali kegiatan Serial Kuliah Umum Direktur Utama BUMN 
yang digelar Unpad dari 20 Februari hingga 6 Maret 2019.  
(Foto: Tedi Yusup)*

Direktur Utama PT. Pertani Febriyanto memberikan kuliah umum 
“Seri Kuliah Umum Dirut BUMN” yang digelar di Bale Sawala 
Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Senin (4/3).  
(Foto: Arief Maulana)*

UNIVERSITAS
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FAKULTAS

Dies Natalis ke-60, Fakultas Farmasi Unpad Kuatkan Sinergi di 
Bidang Kesehatan

Universitas Padjadjaran menjalin kerja sama 
dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) RI. Kerja sama ditandai dengan  
penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Rektor 
Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad dengan Kepala 
BPOM RI Dr. Penny Lukito pada acara Dies Natalis 
ke-60 Fakultas Farmasi Unpad di Ballroom Trans 
Luxury Hotel, Bandung, Sabtu (16/3).

Rektor mengatakan, membangun sinergi kerja 
sama antar pemangku kepentingan di bidang 
kesehatan sangat dibutuhkan. Sektor ini menjadi 
tantangan yang tidak sederhana dalam  
pembangunan di Indonesia.

“Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan 
(negara) saja, tetapi tanggung jawab bersama,” kata 
Rektor.

Perguruan tinggi, kata Rektor, diharapkan lebih 
banyak menjalankan kapasitasnya dalam  
memberikan berbagai inovasi. Inovasi dilakukan 
untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. 
Kerja sama dengan BPOM ini diharapkan dapat 
mengimplementasikan berbagai inovasi yang telah 
dihasilkan Unpad.

Sementara itu, Dr. Penny menjelaskan, kerja sama 
dengan perguruan tinggi secara khusus menyasar 
peningkatan efektivitas pengawasan sistem dalam 
membangun sikap preventif di masyarakat. Selain 
itu, BPOM mendorong Unpad untuk melakukan 
pendampingan pelaku usaha binaan.

“Perguruan tinggi mitra strategis BPOM. Karena apa 
yang dijalankan BPOM sejalan dengan aktivitas 
Tridarma Perguruan Tinggi yang dilakukan  
perguruan tinggi,” kata Dr. Penny saat menjadi 
pembicara kunci dalam acara tersebut.

Di bidang kefarmasian, BPOM sendiri  
melaksanakan sejumlah aktivitas yang melibatkan 
perguruan tinggi maupun pemangku strategis  
lainnya. Salah satunya membentuk forum  
konsorsium pengembangan fitofarmaka, vaksin, 
dan produk bioteknologi.

Selain menandatangani kerja sama dengan BPOM, 
dalam kesempatan yang sama Unpad juga  
menjalin kerja sama dengan tiga industri yang 
bergerak di bidang kefarmasian dan kesehatan, 
yaitu PT. Biofarma, PT. Pertamina Bina Medika-IHC, 
dan PT. Indofarma.

“Saya bersyukur konsep-konsep Pentahelix ini  
sudah mulai diterapkan. Bagaimana akademisi 

mulai berinteraksi kuat dengan sektor bisnis,” kata 
Rektor.

Lebih Preventif
Sebagai institusi kefarmasian di Unpad yang telah 
menginjak usia 60 tahun, telah banyak capaian 
positif yang disumbang Fakultas Farmasi.  
Sumbangan ini juga mendorong peningkatan  
kualitas dari Unpad itu sendiri.

Rektor mengatakan, Fakultas Farmasi merupakan 
fakultas yang menyumbang publikasi internasional 
terbanyak di Unpad. “Banyak kontribusi  
kemaslahatan yang telah terbangun di aspek  
akademik. Kami tidak meragukannya,” kata Rektor.

Lewat kerja sama yang telah dibangun dengan 
BPOM maupun tiga perusahaan tersebut, Fakultas 
Farmasi diharapkan berkontribusi aktif dalam 
menyelesaikan tantangan kesehatan di Indonesia.

Rektor juga menitipkan, aktivitas kefarmasian harus 
diarahkan pada aspek preventif. “Kalau mayoritas 
aktivitasnya masih terkait dengan sakit, berarti 
belum betul-betul ‘sehat’,” kata Rektor.

Peringatan Dies Natalis ke-60 Fakultas Farmasi ini 
diisi dengan acara Forum Ilmiah yang  
menghadirkan Direktur Jenderal Kefarmasian dan 
Alat Kesehatan Kemenkes RI Dra. Engko Sosialine 
Magdalene, Apt, M.Biomed, Ketua Academic Health 
System (AHS) Unpad Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dr., 
SpOG(K), dan Presiden Direktur  
PT. Pertamedika-IHC Dr. Dany Amrul Ichdan, S.E, 
M.Sc. (am)*

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad  
menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) RI Dr. Penny Lukito pada acara Dies Natalis 
ke-60 Fakultas Farmasi Unpad di Ballroom Trans Luxury Hotel, Bandung, 
Sabtu (16/3). (Foto: Tedi Yusup)*

Unpad Sediakan Layanan Konseling untuk Mahasiswa

Sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa terkait 
aspek psikologis, Tim Pelayanan dan  

Bimbingan Konseling (TPBK) Fakultas Psikologi 
Universitas Padjadjaran hadir untuk melayani  
kebutuhan mahasiswa. Fasilitas ini terbuka bagi 
seluruh mahasiswa Unpad.

“Pelayanan TPBK ini tidak hanya untuk mahasiswa 
Fakultas Psikologi, tetapi juga mahasiswa yang ada 
di seluruh Unpad,” ungkap Wakil Dekan Fakultas 
Psikologi Unpad Zahrotur Rusyda Hinduan,S.Psi., 
MOP, Ph.D.

Lebih lanjut dosen yang akrab disapa Rosie ini 
menjelaskan bahwa TPBK Fakultas Psikologi 
Unpad memiliki dua tujuan, yaitu untuk membantu 
mahasiswa Unpad yang memiliki masalah pada 
aspek psikologis dan juga sebagai tempat  
mahasiswa Fakultas Psikologi Unpad belajar 

menghadapi kasus dengan supervisi dari Dosen 
yang juga Psikolog.

Di TPBK Fakultas Psikologi Unpad ini akan  
dibedakan antara permasalahan personal dan 
permasalahan akademis. Untuk permasalahan 
akademis, tim yang akan menangani yaitu Dosen 
dan Mahasiswa dari Program Studi Psikologi  
Profesi (S2) Peminatan Psikologi Pendidikan.  
Sementara untuk permasalahan personal akan  
ditangani oleh Dosen dan Mahasiswa dari  
Peminatan Psikologi Klinis Dewasa.

“Kalau yang kami lihat dari catatan yang ada di 
TPBK, yang lebih banyak itu adalah yang  
permasalahan personal yang mungkin nantinya 
berakibat ke akademik,” ujar Rosie.

Beberapa masalah psikologis yang dihadapi 
mahasiswa seperti stres berkepanjangan, sering 
menyakiti diri, broken home, putus cinta, sering 
gugup, sulit bicara, merasa putus asa, sedih yang 
berlebihan, depresi, dan sebagainya.

“Ada berbagai permasalahan psikologis yang 
mungkin dihadapi mahasiswa. Perlu kiranya para 
mahasiswa memiliki social support yang positif, 
baik dari keluarga, teman, dosen ataupun konselor 
profesional. Support yang tepat akan membantu 
seseorang untuk mengatasi stres akibat  
permasalahan yang dihadapinya” ujar Rosie.

Untuk mahasiswa yang ingin menggunakan 
layanan ini, mahasiswa diharuskan mendaftar  
dengan langsung datang ke TPBK Fakultas  
Psikologi Unpad. Setelah mendaftar, mahasiswa 

pun akan diberikan jadwal untuk melakukan  
konseling dengan tim.

Dalam melayani mahasiswa, biasanya tim TPBK 
menjadwalkan beberapa kali pertemuan, meliputi 
wawancara, psikotest, konsultasi, dan terapi yang 
disesuaikan dengan kondisi klien. Penanganan pun 
bersifat individual tergantung dari permasalahan 
yang dihadapi.

Untuk penanganan masalah tertentu, mahasiswa 
juga dapat diarahkan ke Biro Pelayanan dan 
Inovasi Psikologi (BPIP) Unpad. Selain itu untuk 
kasus-kasus yang membutuhkan penanganan 
psikiatri, tim juga akan mengarahkannya pada 
psikiater.

Tidak hanya menangani masalah psikologis  
mahasiswa, Dosen dari Fakultas Psikologi Unpad 
juga kerap memberikan pelatihan konseling bagi 
para dosen wali dari sejumlah fakultas di  
lingkungan Unpad.

Rosie pun menyarankan bagi mahasiswa yang 
memiliki permasalahan psikologis untuk terlebih 
dahulu berkomunikasi dengan dosen wali atau 
Kepala Program Studi masing-masing. Jika tidak 
tertangani oleh pihak fakultas, mahasiswa dapat 
datang ke TPBK Fakultas Psikologi atau BPIP.

“Kami memang terbuka bagi seluruh mahasiswa 
Unpad untuk yang ingin berkonsultasi. Tapi  
mahasiswa disarankan berbicara dengan dosen 
walinya terlebih dahulu. Kalau tidak, bisa ke 
Kaprodinya,” ujar Rosie. (art)*

Tim Pelayanan dan Bimbingan Konseling (TPBK) Fakultas Psikologi  
Universitas Padjadjaran terbuka bagi seluruh mahasiswa Unpad.  
(Foto: Tedi Yusup)
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Dr. Atje Setiawan Abdullah, M.S., M.Kom., Selaraskan Budaya  
dengan Kemajuan Teknologi

Informatika tidak hanya berkaitan dengan  
teknologi informasi maupun komunikasi. Sebagai 

ilmu, informatika tentunya berperan dalam banyak 
bidang. Bahkan, informatika mampu menyentuh 
akar kehidupan manusia, yaitu budaya.

Di saat globalisasi perlahan mengikis budaya, 
informatika memiliki peran penting untuk 
melestarikannya. Hal inilah yang disadari dosen 
Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran Dr. Atje 
Setiawan Abdullah, M.S., M.Kom. Baginya, budaya 
harus tetap dipertahankan meski dihadapkan pada 
kemajuan zaman.

Sejak 2015, Dr. Atje dan tim fokus pada kajian  
onomastik atau pengetahuan tentang penamaan. 
Ia melakukan klasterisasi nama orang  
(antroponimi) dan nama tempat (toponimi) di 
Sunda. Proses ini menggunakan metode data 
mining atau proses mengekstrak pengetahuan dari 
suatu database yang besar untuk mendapatkan 
pola-pola yang menarik.

Terkait antroponimi, Dr. Atje meneliti eksistensi 
nama-nama khas Sunda, atau nama yang kerap 
dipakai oleh masyarakat Sunda sehingga dianggap 
mewakili unsur kesundaan. Pengelompokan ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana  
penggunaan nama khas Sunda dalam  
perkembangan kehidupan masyarakat sejak zaman 
dahulu hingga sekarang.

Ada satu juta nama yang berhasil dikumpulkan  
Dr. Atje dan tim. Data ini diperoleh dari hasil  
observasi lapangan di Kabupaten Bandung. 
Wilayah Kabupaten Bandung dinilai menjadi 
wilayah yang merepresentasikan Provinsi Jawa 
Barat secara keseluruhan.

“Dari sejuta data, ternyata nama-nama orang 
Sunda itu relatif menghilang selama 100 tahun,” 
kata Dr. Atje.

Secara singkat, klasterisasi pada data mining  
mencoba untuk mengelompokkan data sesuai 
dengan karakteristik yang diinginkan. Dr. Atje 
mengklasifikasi nama berdasarkan nama terbanyak 
digunakan, abjad huruf awal, nama baru, makna 
nama, hingga nama yang hilang.

Pada proses data mining tersebut, kata Dr. Atje, 
dilakukan beberapa tahapan, meliputi  
preprocessing, data mining, dan postprocessing. 
Tahap preprocessing meliputi pembersihan data, 
transformasi, penggabungan dan seleksi data. 
Tahap data mining meliputi penggunaan model 
untuk memproses data. Sementara tahap  
postprocessing meliputi visualisasi, interpretasi 
hasil pengolahan, dan knowledge.

Puncaknya hingga 2011, ada 6.308 nama yang  
hilang. Hilang di sini berarti sudah tidak ada 
orangtua yang memberikan nama seperti itu. 
Berdasarkan data nama yang telah diklasterisasi, 
nama orang seperti “Emeh” dan “Omoh” perlahan 
sudah tidak diberikan orangtua kepada anaknya 
sejak 30 tahun yang lalu.

Begitu pula nama “Manah”, “Atang” dan “Acih” 
intensitas penggunaannya cenderung menurun 
sejak 20 tahun lalu. Beberapa orang yang memiliki 
nama ini rata-rata berusia di atas 40 – 50 tahun. 
Sementara nama awal khas Sunda yang dianggap 
baru, seperti “Agus”, “Asep”, “Dede”, dan “Wawan” 
masih ada yang menggunakan tetapi cenderung 
menurun sejak 2001.

Ada yang hilang, ada pula yang berkembang. 
Dr. Atje menemukan, sebanyak 6.225 nama baru 
muncul di Sunda. Nama yang dianggap “modern” 
mulai disematkan sejak 30 tahun lalu.  “Kenapa 
dia (orang tua) memberi nama modern karena 
dipengaruhi perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi,” kata Dr. Atje.

Untuk toponimi, Dr. Atje telah memiliki database 
nama desa se-Indonesia. Di Jawa Barat,  
database ini telah diturunkan hingga ke nama- 
nama kampung. Data ini kemudian diproses  
berdasarkan kebutuhan penelitian selanjutnya.

Sekretaris Pusat Studi Etnosains FMIPA Unpad ini 
menjelaskan, nama wilayah bisa digunakan untuk 
merepresentasikan rekaman peristiwa, sejarah, 
lingkungan, hingga dinamika budaya. Bahkan, 
alasan penggunaan warna merah dan putih pada 
bendera Indonesia salah satunya bisa diungkap 
dari nama wilayah.

“Kenapa bendera kita merah putih, dengan melihat 
nama desa bisa terjawab. Ternyata nama desa di 

Indonesia itu kalau kita 
klasifikasikan  
berdasarkan warna, paling 
banyak putih dan merah. 
Bisa jadi orang  
Indonesia senang warna 
itu,” paparnya.

Seluruh data yang  
diperoleh telah  
diklasterisasi dalam 
aplikasi berbasis web. 
Aplikasi ini nantinya 
menyajikan data secara 
berkala (realtime). 
“Pengembangan ke depan 
akan berbasis data sains,” 
terangnya.

Etnomatematika
Tidak hanya  
etnoinformatika, Dr. Atje 
juga fokus terhadap kajian 
etnomatematika. Dr. Atje 
berupaya  
mengombinasikan aspek 
matematika secara ilmiah 
dengan budaya  
penghitungan matematika 

yang kerap digunakan di masyarakat.

Masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya 
masyarakat Sunda, ternyata sangat akrab dengan 
metode penghitungan tradisional. Jika matematika 
ilmiah menggunakan beragam rumus dan metode 
praktis, maka tradisi penghitungan matematika 
menggunakan pola-pola unik untuk  
menggambarkan jumlah, bilangan, hingga satuan 
waktu.

“Hal-hal yang dikaji dalam etnomatematika  
meliputi lambang, konsep, prinsip, dan  
keterampilan yang ada pada kelompok, bangsa, 
suku, atau kelompok masyarakat lainnya, serta 
perbedaan atau kesamaan matematis antara suatu 
kelompok masyarakat dengan kelompok  
masyarakat lainnya dan faktor yang ada di  
belakang perbedaan atau kesamaan tersebut,” 
papar Dr. Atje.

Dalam budaya Sunda, masyarakat secara turun 
temurun sudah terbiasa menggunakan  
perhitungan matematika secara simbolis yang 
digunakan sehari-hari. Perhitungan ini berkaitan 
dengan perhitungan satuan dasar, panjang, lebar, 
luas, berat, kelompok, dan waktu.

Sebagai contoh, untuk mengukur satuan panjang, 
masyarakat Sunda mengenal istilah sajeungkal 
yang berarti setara 20 cm, sadeupa berarti setara 
1 meter, hingga sasiku atau setara 50 cm. Begitu 
pula untuk mengukur lebar, tinggi, luas, volume, 
waktu hingga kelompok semuanya memiliki istilah 
tersendiri.

Bahkan, Dr. Atje juga berhasil memetakan rumus 
penetuan waktu surut air laut berdasarkan model 
perkiraan nelayan di kawasan Pantai Santolo, 
Pamengpeuk, Garut.

“Hal ini memberikan gambaran bahwa masyarakat 
Sunda memiliki kemampuan etnomatematika yang 
baik, serta perlu disosialisasikan dan  
dipertahankan oleh generasi muda Sunda di masa 
mendatang,” kata Dr. Atje. (am)*

Dr. Atje Setiawan Abdullah, M.S., M. Kom. (Foto: Tedi Yusup)*

PROFIL
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MAHASISWA

Dua Mahasiswa Unpad Raih Juara Nasional Kejurnas Tarung  
Derajat

Dua mahasiswa Universitas Padjadjaran meraih 
prestasi dalam Kejuaraan Nasional Tarung 

Derajat Master Bambang Harjo Cup 2019 yang 

digelar Pengurus Daerah Keluarga Olahraga Tarung 
Derajat (Kodrat) Jawa Timur di GOR Hayam Wuruk 
Kodam V Brawijaya, Surabaya, 22-24 Februari lalu.

Dua mahasiswa tersebut yaitu Rio Muhammad 
Fakhri Utomo (Manajemen Komunikasi) dan Andika 
Dwiki Arislan (Manajemen). Rio berhasil meraih 
juara II Kelas Putra 61,1 – 64 kg. Sementara Andika 
berhasil meraih juara II Kelas Putra 58,1 – 61 kg.

“Kejuaraan nasional ini merupakan pertama kalinya 
saya mengikuti even nasional untuk kategori 
umum yang biasanya diikuti segala usia. Kali ini 
saya bertanding dengan lawan umur 31 tahun,” ujar 
Rio dalam rilis yang diterima Kantor Komunikasi 
Publik Unpad.

Andika juga menuturkan, dirinya merasa beruntung 
bisa terpilih menjadi kontingen pada kompetisi ini. 
Pasalnya, kejuaraan ini hanya diperuntukkan bagi 
para master tarung derajat.

“Awalnya, Saya mengikuti ini karena menggantikan 
petarung yang mengundurkan diri. Kriteria  
petarung yang dapat mengikuti event ini, yakni 
pernah juara nasional atau ikut 123 PON. Tidak 
sembarang orang yang di undang oleh porda 
kodrat Jawa Timur, kriteria yang saya penuhi, yakni 
Saya pernah juara Pekan Olahraga Nasional  
(Popnas) sebelumnya,” ujar Andika.

Kejuaraan Nasional Tarung Derajat Master  
Bambang Harjo Cup 2019 diikuti oleh enam  
provinsi se-Indonesia. Pertandingan tersebut dibagi 
ke dalam tujuh kelas. Adapun Jawa Barat mengirim 
lima petarung laki-laki. (am)*

Dua mahasiswa Universitas Padjadjaran Rio Muhammad Fakhri Utomo (Manajemen Komunikasi) dan Andika Dwiki Arislan (Manajemen) 
meraih prestasi dalam Kejuaraan Nasional Tarung Derajat Master Bambang Harjo Cup 2019 yang digelar Pengurus Daerah Keluarga Olahraga 
Tarung Derajat (Kodrat) Jawa Timur di GOR Hayam Wuruk Kodam V Brawijaya, Surabaya, 22-24 Februari lalu.*

Tiga Mahasiswa Unpad Juara III “Scientific Atmosphere 11” di  
Universitas Udayana

Tiga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Asep 
Solahudin (Fakultas Keperawatan), Anissa 

Faradilla (Fakultas Psikologi), dan Reyhan Prayogo 
(Fakultas Farmasi) berhasil menjadi juara III dalam 
kompetisi literature review tingkat nasional  
“Scientific Atmosphere 11”. Acara bertema  
“Metabolic Desease” tersebut digelar di Fakultas 
Kedokteran Universitas Udayana, 15 – 17 Februari 
2019.

Tim Unpad menjadi salah satu dari 9 tim yang 
lolos menjadi finalis setelah sebelumnya dilakukan 
seleksi oleh panitia. Sembilan tim tersebut antara 
lain, Universitas Udayana, Universitas  
Hasanudin, Universitas Andalas, Universitas  
Indonesia, Universitas Atma Jaya, Universitas  
Jember (2 tim), Universitas Brawijaya, dan  
Universitas Dhyana Pura. Lomba ini ditujukan untuk 
mahasiswa medical complex se-Indonesia.

Dalam kompetisi tersebut, tim Unpad melakukan 
tinjauan literatur (literature review) mengenai 
penggunaan telehealth untuk pengelolaan  
diabetes melitus. Diabetes melitus merupakan 
salah satu penyakit metabolisme yang angka  
prevalensinya di Indonesia cukup  
mengkhawatirkan.

Tinjauan literatur yang dilakukan tim Unpad  
berbeda dengan tim lainnya yang mayoritas  
membahas terkait pengobatan dengan  
konsep biomolekul. Juri mengatakan gagasan yang 
disampaikan tim Unpad dinilai aplikatif dengan 
menekankan pada proses pencegahan dan  
pengelolaan diabetes mellitus.

Tim Unpad pun dinilai  kolaboratif dikarenakan 
anggota tim berasal dari tiga bidang ilmu yang 
berbeda. Hal ini yang menjadikan tim Unpad 
berhasil meraih juara ketiga setelah Universitas 
Udayana dan Universitas Jember.

“Kami bersyukur karena ternyata karya kami dapat 
diterima dan menjadi salah satu juara pada ajang 
tersebut mengingat tim lain sebagian besar 
membahas suatu gagasan yang sangat kompleks 
seperti terapi gen, pengembangan herbal, dan 
konsep biomolekul lainnya,” jelas Reyhan Prayogo 
dalam rilis yang diterima Kantor Komunikasi Publik 
Unpad.

Lebih lanjut Reyhan mengungkapkan bahwa juri 
sangat berharap gagasan dari tim Unpad dapat 
ditindaklanjuti dan diimplementasikan. (art)*

Tiga Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Asep Solahudin (Fakultas Keperawatan), Anissa Faradilla (Fakultas Psikologi), 
dan Reyhan Prayogo (Fakultas Farmasi) berhasil menjadi juara III dalam kompetisi literature review tingkat nasional  
“Scientific Atmosphere 11”. Acara bertema “Metabolic Desease” tersebut digelar di Fakultas Kedokteran Universitas 
Udayana, 15 – 17 Februari 2019.
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RAGAM

Unpad Bagi Pengalaman Mengelola Kampus dengan Konsep  
Keberlanjutan

Universitas Padjadjaran dipercaya menjadi salah 
satu pendukung acara “National Workshop on 

Environmental Sustainability 2019” di Bandung, 
bekerja sama dengan UI Greenmetric dan Telkom 
University. Pelaksanaan workshop dilaksanakan 
selama dua hari, yaitu di kampus Telkom University 
pada Rabu (13/3) dan di Bale Rucita Gedung Rek-
torat Unpad kampus Jatinangor pada Kamis (14/3).

Kepada para peserta, Unpad mempresentasikan 
mengenai pengelolaan lingkungan kampus yang 
sudah dilakukan. Adapun tema yang diangkat pada 
acara tersebut adalah “Raising the Participation of 
Higher Education on Nurturing the Environment 
Through Sustainability Office”.

“Bagi Unpad sebetulnya bicara lingkungan itu 
sudah menjadi darah daging. Karena Pola Ilmiah 

Pokok Unpad itu Bina Mulia Hukum dan  
Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional,” 
ujar Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan, 
dan Sistem Informasi Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Sigid memaparkan 
menegenai arsitektur tata kelola Unpad menuju 
konsep kantor keberlanjutan (sutainability office). 
Ia menjelaskan, fokus keberlanjutan di Unpad di 
antaranya terkait tata kelola dan infrastruktur,  
pengelolaan energi, pengelolaan sampah,  
pengelolaan air, transportasi, pendidikan, dan 
penelitian.

“Sustainability harus menjadi kata kunci yang 
menjadi karakter dalam kebijakan yang kita buat,” 
ujar Dr. Sigid.

Dr. Sigid menyebutkan, Unpad pun telah  
membentuk unit khusus yang bertugas  
mengelola kampus keberlanjutan, yaitu Kantor 
Pengelolaan Lingkungan yang berada di bawah 
Direktorat Sarana dan Prasarana.

Beberapa kebijakan strategis Unpad dalam hal 
pengelolaan lingkungan di antaranya terkait  
pembangunan infrasturktur dengan konsep 
keberlanjutan, pengelolaan sampah di  
lingkungan kampus, pengelolaan sumber air 
tanah, pengurangan jumlah kendaraan pribadi 
di lingkungan kampus, hingga pengurangan 
penggunaan kertas dan plastik.

Diungkapkan Dr. Sigid, aplikasi e-office pada 
Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) 
telah terbukti meningkatkan efisiensi, terutama 
dalam hal mengurangi penggunaan kertas di 
lingkungan Unpad.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengelolaan 
Lingkungan Unpad Dr. Teguh Husodo, M.Si.,  
memaparkan mengenai  environmental 
management system to sustainability office. 
Ia pun menjelaskan beberapa program Unpad 
dikaitkan dengan indikator UI Greenmetrics.

Selain diberikan pemaparan, para peserta 
workshop yang berasal dari berbagai  
perguruan tinggi di Indonesia itu juga diajak 
untuk berkeliling kampus Unpad Jatinangor 
untuk melihat langsung bagaimana  
pengelolaan lingkungan yang dilakukan Unpad.

Ditemui di sela acara, Dr. Teguh  
mengungkapkan, dengan dipercaya menjadi 
penyelenggara acara tersebut menunjukan 

bahwa Unpad telah dianggap sebagai salah satu 
perguruan tinggi yang memiliki manajemen  
pengelolaan lingkungan kampus yang baik.

Tahun lalu, Unpad berada pada peringkat sembilan 
pemeringkatan UI Greenmetrics. Pada penilaian 
tersebut, Unpad termasuk yang terbaik dalam 
indikator pengelolaan konservasi air.

“Harapannya dengan Unpad berbagi pengalaman 
dalam melakukan pengelolaan lingkungan kampus 
tidak hanya untuk evaluasi diri Unpad supaya  
pengelolaan lingkungan kampus lebih baik ke 
depan, tetapi juga bisa menjadi role model untuk 
perguruan tinggi lain yang masih belum terlalu 
siap untuk melakukan pengelolaan lingkungan 
kampusnya,” harap Dr. Sigid. (art)*

Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum., bersama Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan  
Unpad Dr. Teguh Husodo, M.Si., saat mempresentasikan mengenai pengelolaan lingkungan kampus secara berkelanjutan dalam acara “National  
Workshop on Environmental Sustainability 2019” yang digelar di Bale Rucita Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Kamis (14/3).  
(Foto: Arief Maulana)*

Address

map-marker-alt Jl. Cisangkuy no. 62, Bandung 40114

phone Phone: (022) 205 235 74

envelope support@thesixtytwo.com

Working hours

10:00 am to 11:00 pm on Weekdays

11:00 am to 11:30 pm on Weekends

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

www.thesixtytwo.com
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Unpad Sentuh Berbagai Unsur Potensial di Provinsi Maluku

Perkembangan teknologi saat ini semakin 
memudahkan berbagai sisi kehidupan manusia. 

Gaya hidup manusia pun banyak berubah,  
termasuk cara berkomunikasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara 
mengatakan, teknologi hadir untuk meningkatkan 
kualitas hidup manusia. Meski demikian, jangan 
sampai manusia mendewakan teknologi.

“Teknologi digunakan sebagai enabler. Teknologi 
digunakan sebagai alat. Jadi jangan mendewakan 
teknologi,” ujar Rudiantara saat menjadi pembicara 
kunci dalam “IndonesiaX 11th Quartely Conference: 
Communication in Digital Era” yang digelar di Grha 
Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 
35 Bandung, Senin (4/3).

Pusat unggulan Maluku Corner Universitas  
Padjadjaran kembali menyelenggarakan  

beberapa kegiatan strategis di wilayah Maluku.  
Kegiatan digelar guna melaksanakan sejumlah  
kerja sama yang telah dibangun dengan  
pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten.

Di Kabupaten Buru, Maluku Corner Unpad  
dipercaya untuk menyusun standar operasional 
penanaman padi di pulau Buru. Penyusunan ini 
tetap memperhatikan kearifan lokal dan studi 
kelayakan kegiatan peternakan dan kepemilikan 
lahan dari aspek hukum agraria.

Kegiatan penyusunan berlangsung di Balai  

Seiring perkembangan teknologi, dikhawatirkan 
terjadi pemangkasan jumlah tenaga kerja. Menurut 
Rudiantara, fungsi pekerjaan bersifat repetitif atau 
pengulangan hampir pasti digantikan oleh robot 
yang diisi artificial intelligence.

Rudiantara pun mencontohkan profesi pelaksana 
Humas. Rudiantara menekankan, profesi Humas 
membutuhkan orang-orang yang dapat  
menciptakan persepsi dan pemahaman. Persepsi 
yang diciptakan pun harus sejalan dengan fakta, 
jangan hanya sekadar pencitraan.

“Itu mudah dibongkar apalagi di era digital  
sekarang. Karena di era digital sekarang, rekam 
jejak kita itu akan tercatat,” ujar Rudiantara.

Aktivis bahasa Indonesia dan pendiri Wikimedia 
Indonesia Ivan Lanin mengatakan, hampir tidak 
ada yang tidak dapat dilakukan oleh mesin di era 
digital. Banyak pekerjaan yang dapat tergantikan 
oleh mesin.

Meski demikian, ada dua hal yang dapat membuat 
manusia unggul di tengah gempuran mesin, yaitu 
kreativitas dan kecerdasan emosi.

“Dua hal itu yang bisa melindungi kita dari serbuan 
mesin,” ujar Ivan Lanin.

Selain Ivan Lanin, hadir sebagai pembicara yaitu 
Praktisi Komunikasi dan Penulis Buku Best Seller 
“The Power of Public Speaking” Charles Bonar 
Sirait, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fikom Unpad 
Kunto Adi Wibowo, PhD, dan Chief of Storyteller 
Kumparan Yusuf Arifin.

Pelatihan dan Penyuluhan, Savana Jaya, Kab. Buru 
dari 20 hingga 23 Februari 2019.

Saat melakukan kegiatan, tim Maluku Corner yang 
terdiri dari Dr. Reginawanti Hindersah, Ir., MP., Dr. 
Nia Kurniati, SH., MH., Dr. Andre R. Daud, S.Pt., M.Si., 
Priyanka, MP., Cecep Firmasyah, S.Pt., MP., serta 
perwakilan dari Universitas Pattimura Dr. A. Martin 
Kalay diterima secara resmi oleh Kepala Dinas  
Pertanian Kab. Buru, Temok Karyadi di ruang 
dinasnya.

Dalam pertemuan itu, Temok menjelaskan  
mengenai arah pembangunan utama di Kab. Buru 
yang meliputi sektor pertanian dengan hukum 

Peluncuran Kursus Digital Unpad di IndonesiaX
Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga  
peluncuran Kursus Unpad203 di www.indonesiax.
co.id mengenai Komunikasi Persuasif dan Negosiasi 
dari Unpad dan CBS101 mengenai Presentasi Bisnis 
dari Charles Bonar Sirait. Sebelumnya, Unpad juga 
memiliki kursus mengenai kesehatan anak dan 
manajemen keuangan pada platform IndonesiaX.

“Selama ini tidak banyak masyarakat yang  
memiliki akses terhadap pendidikan tinggi. Dengan 
adanya proses-proses pembelajaran jarak jauh 
yang menggunakan teknologi digital, akses  
terhadap materi pendidikan tinggi itu lebih luas 
lagi,” ujar Rektor Unpad Prof Tri Hanggono Achmad.

Rektor berharap, IndonesiaX bukan hanya dinikmati 
oleh masyarakat saja. Perguruan tinggi juga dapat 
didorong untuk terlibat aktif.

“Kita perlu membangun ekosistem yang lebih kuat 
untuk dapat mendorong komunikasi di era digital,” 
kata Rektor.

Selain itu, pendidikan digital pun akan  
meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas program 
studi. Materi pendidikan dituntut untuk memberi 
manfaat. Jika bermanfaat, masyarakat akan banyak 
yang mengakses.

“Jadi dengan pola seperti ini itu merupakan 
akuntabilitas. Kalau tidak bermanfaat mestinya 
kita berpikir ulang pada saat tidak banyak yang 
mengakses,” ujar Rektor. (art)*

agrarianya dan sektor peternakan.

“Pemerintah Kabupaten Buru juga berharap dapat 
terus menjalin kerjasama dengan Unpad dalam 
pembangunan sektor ini secara intensif,” ujar 
Temok dalam rilis yang diterima Kantor Komunikasi 
Publik Unpad.

Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pemetaan 
potensi generasi muda di Provinsi Maluku. Bekerja 
sama dengan Badan Perencanaan dan  
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, 
tim asesmen yang terdiri dari  
Prof. Dr. Hendriati Agustiani, M.Si., Dr. Maya R. 
Ardiwinata, M.Si., Priyanka, M.P., Safitri Tejaningsih, 
M.S.M., Dra. Nurul Yanuarti, M.Si., dan Azhar El Hami, 
M.Psi., melakukan asesmen di Kota Ambon dan 
Kota Saumlaki.

Asesmen ini mengambil responden yang terdiri 
dari siswa sekolah menengah, mahasiswa, dan 
pegawai dengan usia kurang dari 35 tahun.  
Asesmen di Ambon digelar di Ruang Pertemuan Lt. 
7 Kantor Bappeda Provinsi Maluku.  
Sementara asesmen di Saumlaki digelar di aula 
SMAN 1 Tanimbar Selatan.

“Dengan adanya asesmen ini, kebijakan kebijakan 
serta arahan yang dibuat oleh Bappeda dapat 
menyesuaikan dengan SDM yang ada mengingat 
kebijakan yang dibuat harus menjangkau ke pulau 
pulau lain di Maluku sebagai provinsi kepulauan,” 
ujar Kepala Bidang Penelitian dan Pembangunan 
Bappeda Provinsi Maluku Dr. Djalaludin  
Salampessy, M.Si. (am)*

Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara saat menjadi pembicara 
kunci dalam “IndonesiaX 11th Quartely Conference: Communication in 
Digital Era” yang digelar di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur No. 35 Bandung, Senin (4/3). (Foto: Tedi Yusup)*

Pertemuan tim Maluku Corner Unpad di ruang Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Buru, Maluku.*

Manusia Harus Tetap Unggul dari Teknologi
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Menteri Susi Pudjiastuti: Laut Masa Depan Indonesia

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Darma 
Wanita Persatuan (DWP) Universitas  

Padjadjaran memberikan bantuan kepada  
Posyandu Citra yang terletak  di sekitar kampus 
Program Studi di Luar Kampus Utama Unpad 
Garut, di Kelurahan  Jayaraga Kecamatan Tarogong 
Kidul Kabupaten Garut, Selasa (19/2) lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Susi Pudjiastuti mengajak generasi 

milenial untuk bersama-sama menjaga laut  
Indonesia. Masih banyak tantangan kelautan yang 
perlu dihadapi bersama.

“Laut kita itu harus kita jaga karena laut adalah 
masa depan bangsa ini,” ujar Susi Pudijastuti dalam 
Gelar Wicara “Festival Membumikan Laut sebagai 
Masa Depan Bangsa” yang digelar di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 
Bandung, Selasa (26/2). Kegiatan ini merupakan 
kerja sama antara KKP RI dan Unpad.

Susi pun menegaskan bahwa potensi laut  
Indonesia yang sangat besar perlu dijaga oleh 
seluruh pihak. Selain masalah pencurian ikan, 
pencemaran dan kerusakan lingkungan juga  masih 
menjadi masalah besar di Indonesia.

“Stop memunggungi laut. Mari kita sama-sama 

Dalam kunjungannya ke Posyandu Citra,  
rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DWP 
Unpad  Tina Tri Hanggono Achmad. Pada  
kesempatan tersebut hadir juga Dekan Fakultas 
Keperawatan Unpad Henny Suzana Mediani, S.Kp., 
M.Ng., Ph.D., Kepala Kantor PSDKU Unpad Garut 
Ahmad Yamin, S.Kp., M.Kes., Sp.Kom., Sekertaris 
Camat Tarogong Kidul Dra. Yanti, M.Si.,dan Kepala 
Puskesmas Haurpunggung Rohmahalin M.Noor., 
SKM., MKM.

Dalam sambutannya, Henny mengapresiasi  
kegiatan bakti sosial yang dilakukan DWP Unpad. 
Ia mengatakan bahwa kegiatan ini dapat  
berkontribusi secara langsung guna mendukung 
program kesehatan di sekitar PSDKU Unpad Garut 
melalui Posyandu Citra. Selanjutnya ia juga  
berharap kegiatan yang diinisiasi oleh DWP Unpad 
ini dapat terus  berlanjut untuk mengatasi berbagai 
masalah kesehatan di Garut yang saat ini masih 
tinggi.

Sementara itu, Ketua Bidang Sosial Budaya DWP 
Unpad drg. Lisda Sigid Suseno mengatakan bahwa 
kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus 

menghadap ke laut. Kita cintai laut 
kita sebagai sumber daya alam,” ujar 
Susi.

Salah satu potensi besar yang  
dimiliki laut Indonesia adalah  
sebagai sumber pangan dan  
sumber energi. Menurut Susi, perang 
di masa datang bukan lagi tentang 
politik atau ideologi, tapi tentang 
kecukupan pangan dan sumber  
energi. Diungkapkan Susi, sejak 
illegal fishing masif diperangi empat 
tahun terakhir, biomassa laut  
Indonesia naik tiga kali lipat.

Susi pun mengapresiasi sejumlah 
pihak yang sudah berupaya  
menjaga laut Indonesia, baik dari 
segi pengamanan pihak asing yang 
mengincar kekayaan alam Indonesia, 
maupun pencegahan dari hal-hal 
yang merusak lingkungan.

Pada gelar wicara tersebut, hadir 
juga sejumlah pembicara yang aktif 

dalam berbagai gerakan  
untuk menjaga laut Indonesia. Mereka adalah 
Hamish Daud dari Indonesian Ocean Pride dan 
Pandu Laut, Swietenia Puspa Lestari dari Divers 
Clean Action (DCA), Istiqomah sebagai pengrajin 
sampah plastik dari Demak, I Gusti Agung Bagus 
Mantra dari Yayasan Karang Lestari, Samson 
sebagai Kapten Kapal Pengawas Perikanan Hiu 
Macan 01, dan Mayor Laut (P) Yan Sembiring 
sebagai Kabagset Wakasal (Cilangkap Mabesal 
Jakarta Timur).

Menurut Susi, Indonesia membutuhkan  
orang-orang yang tidak hanya do, tetapi juga care. 
Selain mengerjakan apa yang kita bisa dengan 
penuh kepedulian, perlu juga untuk menyebarkan 
kepedulian itu pada orang-orang sekitar.

“Kita perlu orang yang mempunyai do dan care.  
Kalau orang Indonesia yang pintar ini melakukan 
dua hal ini, not only care but do, not only do but 

ingin memberikan donasi yang terkumpul dari  
anggota anggota DWP Unpad untuk Posyandu 
Citra yang merupakan binaan DWP Unpad.

“Bantuan yang berbentuk sejumlah uang ini  
diperuntukkan bagi kelengkapan dan  
pengembangan Posyandu Citra,” ujar Lisda dalam 
rilis yang diterima Kantor Komunikasi Publik 
Unpad.

Lisda juga mengapresiasi para kader Posyandu 
yang telah memberikan sumbangsihnya bagi 
program kesehatan di Garut. ‘’Dengan memberikan 
pola makanan yang baik akan membantu anak 
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pula, 
sehingga dapat dijadikan aset bagi kemajuan 
bangsa dan negara,” jelasnya.

Selain pemberian bantuan sosial dan kunjungan ke 
kampus, kegiatan DWP Unpad di Garut kali ini juga 
diisini dengan memberikan pelatihan membuat 
bunga cantik dari saputangan handuk yang dapat 
dijadikan souvenir untuk dikembangkan oleh Ibu-
ibu Kader Posyandu. (art)*

also care, itu pasti negara kita akan maju,” ujar 
Susi.

Pada kesempatan tersebut, Susi juga mengajak 
masyarakat untuk banyak mengonsumsi ikan. Ia 
menjelaskan bahwa mengonsumsi ikan sangat 
bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan 
masyarakat.

“Jangan sampai kita hidup di laut yang ikannya 
banyak. Tapi tidak mau makan ikan,” ujar Susi 
Pudjiastuti.

Pembukaan Ekshibisi
Selain gelar wicara, pada “Festival Membumikan 
Laut Sebagai Masa Depan Bangsa” juga digelar 
ekshibisi di lapangan parkir utara Kampus Unpad, 
Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senin (25/2) 
dan Selasa (26/2). Ekshibisi resmi dibuka oleh 
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) RI Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc, Senin 
(25/2).

“Ini ajang yang penting diketahui oleh sivitas  
akademika Unpad,” ujar Nilanto saat diwawancarai 
di sela pembukaan ekshibisi.

Pada ekshibisi tersebut, KKP RI menampilkan  
sejumlah teknologi dan produk perikanan karya 
anak bangsa. Tidak ketinggalan, Unpad juga 
menampilkan beragam produk dan teknologi di 
bidang perikanan hasil pengembangan Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad.

Selain stan pameran, peserta juga mendapatkan 
sejumlah informasi mengenai isu-isu yang dikelola 
oleh KKP RI. Harapannya peserta mengetahui apa 
saja ruang lingkup KKP RI dan bagaimana  
perkembangan dunia perikanan dan kelautan 
Indonesia.

Nilanto menilai, ekshibisi ini menjadi sarana  
komunikasi efektif kepada masyarakat. Kinerja 
pemerintah tidak akan ada artinya apabila  
masyarakat tidak mengetahui apa yang dikerjakan. 
(art, am)*

Suasana kegiatan bakti sosial Darma Wanita Persatuan (DWP) Universitas 
Padjadjaran di Posyandu Citra, Kelurahan  Jayaraga, Kecamatan Tarogong 
Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (19/2) lalu.*

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menjadi pengisi acara dalam Gelar Wicara 
“Festival Membumikan Laut Sebagai Masa Depan Bangsa” yang digelar Kementerian Kelautan  
dan Perikanan RI bekerja sama dengan Unpad di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur Nomor 35 Bandung, Selasa (26/2). (Foto: Tedi Yusup)*

Darma Wanita Persatuan Unpad Serahkan Bantuan kepada  
Posyandu Citra di Kabupaten Garut
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BUKU SIVITAS

GALERI

Universitas Padjadjaran dipercaya Direktorat Pengkajian Ideologi 
dan Politik Deputi Bidang Pengkajian Strategis Lembaga  
Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI menggelar Diskusi  
Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) di Executive 
Lounge Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, 
Kamis (14/3).

Suasana seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) 
tingkat perguruan tinggi yang digelar di gedung Rektorat Unpad, 
kampus Jatinangor, Rabu (13/3).  Sebanyak 18 mahasiswa  
Universitas Padjadjaran mengikuti Pilmapres Unpad 2019.  
Mereka merupakan mahasiswa terpiih yang telah melalui  
penjaringan Pilmapres tingkat fakutas. (Foto: Tedi Yusup)*

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat  
Dedeh Fardiah menjadi pembicara dalam dialog publik  
“Menyikapi Pembatasan Siaran Lagu oleh KPID Jabar” yang  
digelar Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Fakultas 
Ilmu Komunikasi Unpad di ruang Oemi Abdurrahman kampus 
Fikom Unpad, Jatinangor, Jumat (8/3). (Foto: Tedi Yusup)*

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) RI Prof. Jazi 
Eko Istiyanto  memberikan kuliah umum bertema “Peran Sarjana 
Hukum dalam Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir” di  
hadapan mahasiswa Fakultas Hukum Unpad di Auditorium 
Tommy Koh-Mochtar Kusumaatmadja kampus FH Unpad, 
Jatinangor, Rabu (13/3). (Foto: Tedi Yusup)*

Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat,  
Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, 
M.Si., menandatangani Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan 
Direktur Utama PT. Gametraco Tunggal Johan Soedibjo di ruang 
Executive Lounge Unpad, kampus Jatinangor, Selasa (12/3). 
Pada kesempatan tersebut, secara simbolis PT. Gametraco 
Tunggal menyerahkan satu unit mikrobus kepada Unpad  
sebagai salah satu implementasi kerja sama (Foto: Tedi Yusup)*

Executive Vice President Human Capital Management Division 
PT. Bank BCA, Tbk., Hendra Tanumihardja saat mengisi kuliah 
umum  “Building Organization Capability for the next Generation” 
yang digelar Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad kampus 
Jatinangor, Selasa (12/3). (Foto: Tedi Yusup)*
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