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Prof. Rina Indiastuti Jabat Pelaksana Tugas Rektor Unpad

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI  

Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., MSIE ditugaskan  
sebagai Pelaksana Tugas Rektor Universitas  
Padjadjaran. Serah Terima Jabatan Pelaksana 
Tugas Rektor Unpad dilakukan di Executive Lounge, 
Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, 
Selasa (16/4).

Pada kesempatan tersebut, Prof. Rina mengatakan 
bahwa ia ditunjuk oleh Menteri Riset,  
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai  
Pelaksana Tugas Rektor Unpad untuk menjamin 
kelancaran terselenggaranya kegiatan tridarma 
perguruan tinggi di Unpad tetap berlangsung 
dengan baik.

“Dalam statuta perguruan tinggi dikatakan bahwa 
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, khususnya 
tridarma perguruan tinggi itu harus ada  
pemimpin perguruan tinggi. Sehingga begitu 
Prof. Tri Hanggono Achmad habis masa tugasnya, 
maka Pak Menteri memerintahkan, memberikan 
tugas kepada saya untuk bukan memimpin, tetapi 
menjamin terselenggaranya kegiatan di Universitas 
Padjadjaran tetap berlangsung dengan baik,” ujar 
Prof. Rina.

Prof. Rina berharap, prestasi dan reputasi Unpad 
saat ini, yang dalam tataran nasional sudah 
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tercatat sangat baik, dapat terus terjaga. Ia pun 
berharap keluarga besar Unpad dapat terus solid 
dalam peningkatan reputasi dan kinerja Unpad.

Prof. Rina pun mengapresiasi berbagai capaian 
Unpad di bawah kepemimpinan Rektor ke-11 Prof. 
Tri Hanggono Achmad. Hal tersebut dapat menjadi 
teladan bagi keluarga besar Unpad.

“Terima kasih atas prestasi dan warisan yang  
ditinggalkan kepada kita,” tutur Prof. Rina.

Mengenai mutu pembelajaran dan kemahasiswaan 
Unpad, diharapkan Prof. Rina, hal tersebut dapat 
terus ditingkatkan.

“Bagaimanapun mereka (mahasiswa) adalah calon 
SDM bangsa kita. Kita harus bekal dengan lebih 
baik lagi dibandingkan perguruan tinggi lainnya,” 
ujar Prof. Rina.

Sementara itu, Rektor Unpad periode 2015-2019 
Prof. Tri Hanggono Achmad mengatakan bahwa 
berbagai tantangan telah dapat dilalui dengan 
hasil yang luar biasa karena adanya kebersamaan. 
Prof. Tri pun mengajak untuk terus membangun 
sinergi tersebut agar dapat terus berkontribusi 
pada masyarakat.

“Saya yakin dengan kebersamaan dan potensi ini 
apapun tantangan yang ada di depan Insya Allah 
bisa kita lalui dengan baik,” kata Prof. Tri.

Prof. Tri pun berpesan untuk terus  
memegang teguh nilai akademik yang sudah ter-
tuang dalam Pola Ilmiah Pokok Unpad “Bina Mulia 
Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangu-
nan Nasional”. Dengan kekuatan akademik inilah 
Unpad dapat memberikan kontribusi positif pada 
masyarakat.

Senada dengan Prof. Rina, Wakil Ketua Majelis 
Wali Amanat Unpad Prof. Dr. Ida Nurlinda, M.H., 
mengatakan, MWA juga mengapresiasi capaian luar 
biasa yang telah dilakukan Prof. Tri dan jajaranya. 
Kerja keras pun diperlukan untuk menjaga dan 
meningkatkan apa yang sudah dicapai.

“Kami dari MWA berterima kasih, dan mudah-mu-
dahan kita bisa memelihara capaian-capaian 
tersebut, paling tidak itu bisa kita jaga dan tentu 
dengan harapan itu bisa kita tingkatkan,” tutur 
Prof. Ida.

Sekilas Profil Prof. Rina Indiastuti
Prof. Rina Indiastuti lahir di Kediri, 10  
Januari 1961. Prof. Rina merupakan Guru Besar 
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Ia 
menyelesaikan studi Sarjana pada prodi Ekonomi 
dan Studi Pembangunan Unpad tahun 1984 dan 
mengambil studi Magister Manajemen Industri, 
Institut Teknologi Bandung dan lulus tahun 1989.

Ia pun menyelesaikan studi Doktornya di University 
of Osaka Prefecture tahun 1999. Selain itu,  
Prof. Rina menempuh pendidikan nonformal pada 
Balance Scorecard for Public Sector Using 3rd 
Generation, IBN International in association with 
2GC Active Management, tahun 2013.

Jabatan struktural terakhir selama di Unpad 
adalah Wakil Rektor bidang Perencanaan, Sistem 
Informasi, dan Keuangan Unpad pada 2012-2015. 
Ia juga pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor 
Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (2009-
2012), Sekretaris Akademik Program Doktor  
Manajemen Bisnis Unpad (2007-2009), Ketua 
Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Unpad 
(2003-2007), dan Ketua LP3E FE Unpad (2002-
2003).

Saat ini, Prof. Rina menjabat sebagai Sekretaris 
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Di bidang kepakaran, Prof. Rina telah banyak 
menghasilkan karya ilmiah dan telah  
dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun 
internasional. Selain itu, ia juga menjadi pembicara 
pada seminar nasional dan internasional. (art)*

Rektor Universitas Padjadjaran periode 2015-2019 Prof. Tri Hanggono Achmad bersalaman dengan Pelaksana Tugas Rektor Unpad 
Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE., usai penandatangan Berita Acara Serah Terima Jabatan Pelaksana Tugas Rektor Unpad di Executive 
Lounge, Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Selasa (16/4). (Foto: Tedi Yusup)*
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UTBK Gelombang I Berjalan Optimal

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer 
(UTBK) gelombang pertama resmi dimulai 

secara nasional pada Sabtu (13/4) dan Minggu 
(14/4). Universitas Padjadjaran menjadi koordinator 
implementasi UTBK secara nasional.

Rektor Unpad periode 2015-2019 Prof. Tri  
Hanggono Achmad mengatakan, pelaksanaan hari 
pertama UTBK ini berjalan lancar secara  
keseluruhan. Unpad sudah memastikan kesiapan 
server di seluruh lokasi penyelenggara UTBK, baik 
di PTN maupun mitra pelaksana sejak Jumat (12/4) 
lalu.

“Pagi ini kegiatan secara sistem dimulai dari 
bagaimana seluruh pusat ujian sampai ke  
server-servernya melakukan pembukaan segel 

soal, satu jam sebelum pelaksanaan ujian. Dimulai 
dari Indonesia bagian Timur, bergeser ke tengah, 
lalu ke barat,” kata Prof. Tri.

Prof. Tri menjelaskan, seluruh aktivitas kegiatan 
server UTBK di Indonesia telah dipantau melalui 
ruang Command Center di Gedung Rektor Unpad. 
Selain itu, disiapkan pula layanan call center 
apabila terjadi masalah pada pelaksanaan UTBK di 
seluruh wilayah.

Pagi ini, lanjut Prof. Tri, sempat ditemukan berbagai 
kendala seputar pelaksanaan UTBK. Mulai dari 
pengawas yang belum lancar dalam memberikan 
instruksi digital, lokasi yang memiliki klien yang 
bermasalah, hingga keterlambatan server dalam 
mengunduh aplikasi/soal. Namun, kendala  
tersebut relatif dapat diselesaikan.

“Setiap lokasi yang punya masalah, mereka bisa 
directly ke call center kami. Di sana ada para ahli 
yang bisa memberikan jalan keluar,” kata Prof. Tri.

Pelaksanaan UTBK gelombang pertama digelar 
mulai 13 April – 4 Mei 2019 setiap Sabtu dan  
Minggu. Sementara UTBK gelombang kedua 
digelar mulai 11 Mei – 26 Mei 2019 setiap Sabtu 
dan Minggu. Dalam satu hari, waktu ujian terbagi 
menjadi dua sesi. Sesi pagi dimulai pukul 07.30, 
sedangkan sesi siang dimulai pukul 12.30 waktu 
setempat.

Prof. Tri pun berpesan agar peserta UTBK harus 
siap dan membawa persyaratan yang dibutuhkan 
saat ujian, seperti Ijazah bagi peserta yang lulus 
tahun lalu dan surat tanda keterangan dari sekolah 
bahwa yang bersangkutan merupakan pelajar kelas 

XII serta kartu ujian.

“Secara keseluruhan kami berkomitmen, jika  
peserta ada masalah apapun, kami akan layani,” 
kata Prof. Tri.

Hasil UTBK bisa diakses oleh peserta  
selambat-lambatnya 10 hari setelah pelaksanaan 
ujian. Hasil ini bisa menjadi pertimbangan peserta 
untuk memilih program studi yang sesuai saat 
mendaftar SBMPTN maupun jalur mandiri.

Mendapat Apresiasi
Hari pertama pelaksanaan UTBK ini mendapat 
apresiasi baik dari Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi RI Prof. Mohamad Nasir.   
Prof. Nasir telah melakukan pemantauan via video 
conference kepada command center Unpad dan ke 
berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

 “Beliau (Menristekdikti) sangat mengapresiasi dan 
mengucapkan terima kasih atas terobosan yang 
dilakukan Kementerian untuk bisa menjalankan 
UTBK secara serentak,” kata Prof. Tri.

Apresiasi juga datang dari Ketua Lembaga Tes 
Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Prof. Ravik Karsidi 
melalui video conference. “Prof. Ravik juga  
berpesan jaga stamina, semua sistem dirawat 
dengan baik, serta berbagai hal yang masih jadi 
kendala agar tidak menjadi masalah di sesi  
berikutnya,” jelas Prof. Tri.

Pelaksanaan UTBK hari pertama di Unpad ditinjau 
langsung oleh sejumlah anggota LTMPT. Turut  
hadir Waki Ketua LTMPT Prof. Joni Hermana. (am)*

Rektor Universitas Padjadjaran periode 2015-2019 Prof. Tri Hanggono 
Achmad menunjukkan kesiapan server pusat UTBK di seluruh wilayah di 
Indonesia melalui layar di ruang Command Center Unpad, Gedung Rektorat 
Unpad, Jatinangor, saat pelaksanaan hari pertama UTBK Gelombang I yang 
digelar Sabtu (13/4). (Foto: Tedi Yusup)*

Unpad Perkuat Kerja Sama dengan BKKBN Perwakilan Jawa Barat

Universitas Padjadjaran memperkuat kerja sama 
dengan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa 
Barat. Kerja sama tersebut ditandai dengan  
penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Rektor 
Unpad periode 2015-2019 Prof. Tri Hanggono 
Achmad  dengan Kepala Perwakilan BKKBN 
Provinsi Jawa Barat Drs. S. Teguh Santoso, M.Pd. di 
Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur Nomor 
35 Bandung, Rabu (10/4).

“Bagi kami sebetulnya ini merupakan wujud dari 

komitmen perguruan tinggi di era sekarang ini 
yang harus sudah mulai meningkatkan  
engagement-nya agar bisa kontributif  
menyelesaikan tantangan yang memang ada di 
depan kita,” ujar Prof. Tri.

Dikatakan Prof. Tri, aspek kependudukan menjadi 
salah satu hal strategis yang dihadapi saat ini. 
Penguatan sumber daya manusia menjadi hal 
penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam 
hal ini, perguruan tinggi menjadi lini terdepan.

“Tidak cukup dia berkembang, mestinya dia punya 
kemampuan kontributif terhadap masyarakatnya. 
Itu pun yang sedang kami dorong. Tidak mungkin 
mendorong tadi kalau tidak bersama-sama,” ujar 
Prof. Tri.

Pendekatan Pentahelix pun menjadi fasilitas bagi 
Unpad sebagai upaya kontributif dalam  
pembangunan masyarakat. Adanya sinergi ini 
diharapkan kontribusi Unpad dalam memberikan 
kemaslahatan semakin kuat.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu langkah 
percepatan yang kita ikhtiarkan agar bisa  
memberikan dampak lebih kuat,” harap Prof. Tri.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Kerja Sama 
Pendidikan Kependudukan BKKBN, Ahmad Taufik, 
S. Kom, MAP, mengatakan, untuk mendukung 
program BKKBN, terutama dalam meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia, kerja sama dengan 
perguruan tinggi diperlukan.

Dengan Unpad, kerja sama diharapkan dapat 
dilakukan terkait kegiatan kemahasiswaan,  
perkuliahan, penelitian, dan perpustakaan.

“Saya berharap kerja sama ini bukan hanya  
seremonial belaka, hanya memenuhi target  
administrasi, tapi yang lebih penting adalah  
implementasi bagaimana kita melakukan kerja 
sama itu di lapangan,” harap Ahmad.

Acara penandatanganan tersebut juga dihadiri 
Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada  
Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik 
Dr. Keri Lestari, S.Si., M.Si., Apt. (art)*

Rektor Universitas Padjadjaran periode 2015-2019  Prof. Tri Hanggono Achmad menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepala  
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa Barat Drs. S. Teguh Santoso, M.Pd.  
di Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung, Rabu (10/4). (Foto: Tedi Yusup)*
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Rektor Universitas Padjadjaran periode 2015-2019 Prof. Tri Hanggono Achmad menyerahkan cinderamata kepada Presiden Akita University, 
Jepang, Prof. Fumio Yamamoto, PhD, sesuai penandatanganan Nota Kesepahaman Unpad-Akita University di ruang Rektor, Gedung Rektorat 
Unpad, Jatinangor, Selasa (26/3). (Foto: Tedi Yusup)*

UNIVERSITAS

Unpad Raih Peringkat ke-6 Nasional pada THE University Impact 
Rankings 2019

Universitas Padjadjaran meraih peringkat ke-6 
nasional dalam pemeringkatan Times Higher 

Education (THE) University Impact Rankings tahun 
2019 yang baru saja dirilis, Rabu (3/4).  
Pemeringkatan ini mengukur tingkat keberhasilan 
perguruan tinggi dunia dalam  
mengimplementasikan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs).

“Penilaian THE University Impact Rankings 2019 
berdasarkan 17 poin dalam SDGs yang dinilai  
satu-satu dengan data, link data, link bukti, serta 
kedalaman program,” ujar Kepala Kantor  
Internasional Unpad dr. Ronny, M.Kes., AIFO, PhD, 
saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (4/4).

Data dan bukti tersebut menghasilkan poin dan 

parameter penilaian. Dua aspek ini yang menjadi 
dasar dari THE untuk menentukan peringkat  
perguruan tinggi berdasarkan implementasi 
SDGs-nya. Tahun ini, penilaian dilakukan terhadap 
perguruan tinggi dari 76 negara di dunia.

Dari penilaian yang dilakukan, Unpad unggul pada 
beberapa poin, yaitu Good Health and Wellbeing 
(SDGs Point 3) berada pada peringkat 101-200, 
Decent Work and Economic Growth (SDGs Point 8) 
dengan poin 34,6-53,8 berada pada peringkat 101-
200, dan Industry, Innovation, and Infrastructure 
(SDGs Point 9) dengan poin 30,3-50,6.

Selanjutnya, Peace, Justice, and Strong Institutions 
(SDGs Point 16) dengan poin 40,8-61,3 berada pada 
peringkat 101-200, serta Partnership for the Goals 

(SDGs Point 17) dengan poin 1,4 – 35,8 berada 
pada peringkat 301+. Secara keseluruhan di tingkat 
dunia, Unpad menduduki peringkat 301+.

Ronny menjelaskan, data yang diajukan dalam  
pemeringkatan ini diperoleh berdasarkan  
koordinasi intens dengan pihak SDGs Center, 
selaku pusat unggulan Unpad yang memiliki 
perhatian kuat pada bidang SDGs. Beragam data 
yang didapat diperoleh dari laman Unpad maupun 
laman SDGs Center.

“Berdasarkan data yang di-submit, kita  
mendapatkan feedback yang cukup baik,” kata 
Ronny.

Pemeringkatan ini merupakan edisi pertama yang 
dilakukan THE. Pemeringkatan ini merupakan 
satu-satunya pemeringkatan yang menilai kinerja 
tridarma perguruan tinggi dalam ketercapaian 
SDGs.

Dari hasil pemeringkatan tersebut, ada refleksi 
yang bisa menjadi loncatan kinerja Unpad ke 
depan. Ronny mengatakan, diperkirakan masih 
ada data program yang belum terdeteksi secara 
sempurna. Sistem pendataan juga harus lebih 
dipertajam.

“Diharapkan, branding dan sosialisasi program 
SDGs bisa lebih luas lagi, sehingga aksesibilitas 
berita tentang SDGs bisa komprehensif. Kalau ini 
lebih detail kita dapatkan, kami yakin tahun depan 
peringkat Unpad akan lebih baik,” kata Ronny. (am)*

Logo Unpad.*

Unpad Jalin Kerja Sama dengan Akita University

Universitas Padjadjaran menjalin kerja sama 
akademik dengan Akita University, Jepang. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan 
Rektor Unpad periode 2015-2019 Prof. Tri  
Hanggono Achmad dengan Presiden Akita  
University Prof. Fumio Yamamoto, PhD, di ruang 

Rektor, Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Selasa 
(26/3).

“Kerja sama Unpad dengan Akita University ini 
memiliki prospek baik ke depannya,” ujar Prof. Tri.

Dalam Nota Kesepahaman tersebut, kedua 
perguruan tinggi sepakat melakukan kerja sama 
meliputi, pertukaran staf pengajar, peneliti, dan 
administrasi; pertukaran mahasiswa; melakukan 
penelitian bersama; mengadakan kuliah umum 
dan simposium; pertukaran informasi akademik; 
penggunaan laboratorium bersama; serta berbagai 
aktivitas kerja sama lainnya seputar tridarma 
perguruan tinggi.

Sebagai langkah awal, Fakultas Teknik Geologi 
menjadi fakultas yang mengimplementasikan kerja 
sama dengan Akita University. Salah satu rencana 
yang akan dikembangkan adalah penyelenggaraan 
Dual Master Degree Program antara FTG Unpad 
dan Akita University.

Prof. Tri mengatakan, di bidang kegeologian, kerja 
sama ini diharapkan berkontribusi  
terhadap penyelesaian tantangan geologi,  
khususnya di Jawa Barat. “Dengan kompetensi 
yang kita miliki, Pemerintah telah memberikan kita 
(Unpad) kesempatan untuk berkontribusi  
mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya 
geologi,” ucapnya.

Prof. Tri juga berharap, kerja sama ke depan dapat 
melibatkan berbagai fakultas yang ada di  
lingkungan Unpad.

Dalam acara penandatanganan tersebut, hadir 
Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian pada 
Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik 
Unpad Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt., Dekan FTG Unpad 
Dr. Vijaya Isnaniawardhani, serta sejumlah dosen 
FTG Unpad. Sementara dari pihak Akita University 
hadir Vice President Prof. Tokiyuki Sato. (am)*
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Rektor Resmikan Pusat Psikologi Unpad

Rektor Universitas Padjadjaran periode 2015-2019 
Prof. Tri Hanggono Achmad meresmikan Pusat 

Psikologi Unpad yang berlokasi di Jalan  
Ir. H. Djuanda No. 438-B, Senin (9/4) sore.

Pusat Psikologi Unpad merupakan trasnformasi 
dari Biro Pelayanan Inovasi Psikologi (BPIP) yang 
sudah berdiri sejak 1965. Biro ini merupakan unit 
kegiatan yang berada di bawah Fakultas Psikologi 
untuk memenuhi dan mengantisipasi  
kebutuhan masyarakat akan pelayanan psikologi 
yang profesional.

Seiring berjalan sebagai PTN BH, 
keberadaan Pusat Psikologi didorong 
menjadi unit bisnis strategis milik 
Unpad. Pusat ini memiliki keunikan 
dalam memberikan pelayanan jasa 
psikologi kepada masyarakat dengan 
didukung sejumlah akademisi dan 
praktisi psikologi.

Prof. Tri menjelaskan, sebagai unit 
bisnis strategis, Pusat Psikologi akan 
dikelola oleh perusahaan korporasi 
milik Unpad, yaitu PT. Mandiri  
Maslahat Masagi (Mahat Masagi). 
Dengan demikian, para akademisi 
yang terlibat di Pusat Psikologi akan 
lebih fokus menjalankan kegiatan 
Tridarma Perguruan Tinggi.

“Adanya badan korporasi PTN BH 
untuk memberikan fasilitas agar  
akademik lebih baik,” kata Prof. Tri.

Kendati proses korporasi dilakukan 
oleh PT. Mahat Masagi, Prof. Tri mendorong ada ak-
ademisi Fakultas Psikologi yang mau terjun men-
jadi bagian dari pengelolaan korporasi. Dalam hal 
ini, dosen Fakultas Psikologi Dr. Maya Rosmayati 
Ardiwinata, M.Si., telah ditunjuk menjadi manajer 
pengelola dari Pusat Psikologi Unpad.

“Teman-teman di korporasi perlu memahami  
secara spesifik aktivitas apa yang sedang  
dijalankan. Itu pentingnya mesti ada yang  
menjembatani untuk aspek pengelolaannya,” jelas 
Prof. Tri.

Secara teknis, ada tiga layanan yang  
diselenggarakan Pusat Psikologi Unpad. Tiga 
layanan tersebut antara lain Asesmen Psikologi 
untuk anak, remaja, dewasa, individu maupun  
organisasi; Penelitian Psikologi untuk  
kelompok, organisasi, dan masyarakat; serta  
Intervensi Psikologi baik untuk individu, kelompok, 
dan organisasi.

Pusat Psikologi Unpad membuka operasional 
kantor pada Senin-Jumat pukul 09.00 – 16.30 WIB, 
serta jam layanan individual pada Senin-Jumat 
pukul 09.00-15.00 WIB.

Selain meresmikan, Prof. Tri juga menandatangani 
naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Direktur  
PT. Mahat Masagi Farid Husin. Penandatanganan 
ini disaksikan Dekan Fakultas Psikologi Unpad 
Prof. Dr. Hendriati Agustiani, M.Si., serta sejumlah 
anggota komisaris PT. Mahat Masagi.

Peresmian Pusat Psikologi ini dihadiri sejumlah 
pimpinan dan dekan di lingkungan Unpad, serta 
dosen, mahasiswa, dan alumni Fakultas Psikologi 
Unpad.

Dalam kesempatan yang sama, diluncurkan pula 
sejumlah karya ilmiah hasil para dosen  
Fakultas Psikologi yang berkolaborasi dengan 
bidang keilmuan lainnya. Karya ilmiah tersebut 
antara lain software Unpad Seri Analisis Statistik 
(Unpad SAS), buku “Korupsi Politik di Parlemen”, 
materi “Pengantar Perawatan Kesehatan Payudara 
(Perantara)”, Tes Relasi Keluarga Bandung, materi 
psikoedukasi “Helping Conversation”, Aplikasi  
konseling online “Saena”. (am)*

Rektor Universitas Padjadjaran periode 2015-2019 menandatangani Perjanjian Kerja Sama 
dengan Direktur PT. Mahat Masagi Farid Husin sebagai salah satu bentuk peresmian Pusat 
Psikologi Unpad yang berlokasi di Jalan Ir. H. Djuanda No. 438-B, Senin (9/4) sore.  
(Foto: Tedi Yusup)*

Ikatan Mahasiswa Notariat Unpad Gelar Padjadjaran Notarial Fair

Ikatan Mahasiswa Notariat (Imno) Magister  
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas  

Padjadjaran menggelar ajang Padjadjaran Notarial 
Fair (PNF) dengan slogan “Challenges Your Skill 
and Complete Your Deeds with Us” di kampus 
Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, 15- 16 
Maret 2019.

Ketua pelaksana kegiatan Fansharry  
Fahrunizarrahman mengatakan, PNF merupakan 
kegiatan yang dipersembahkan kepada para 
pendiri Magister Kenotariatan Unpad, di antaranya 
Notaris Komar Andasasmita, S.H., Prof. Dr. Rochmat 

Soemitro, S.H., serta Notaris Noezar, S.H., yang 
telah berkontribusi dan memberikan sumbangsih 
pemikiran serta pengabdiannya bagi  
keberlangsungan Magister Kenotariatan Unpad.

Lebih lanjut Fansharry menjelaskan, ajang PNF 
merupakan kegiatan pertama yang digelar Imno 
Unpad sekaligus menjadi pionir kompetisi hukum 
kenotariatan nasional. Dengan menjadi pionir, PNF 
diharapkan menjadi barometer kompetisi hukum 
sejenis yang akan digelar perguruan tinggi lainnya.

“PNF mengangkat ide, tema, hingga lomba yang 

baru dan segar yang menantang para pesertanya 
untuk menggali sedalam mungkin pengetahuannya 
tentang hukum terkhususnya hukum kenotariatan. 
Pada penyelenggaraan pertama di tahun ini PNF 
mengadakan lomba pembuatan akta, simulasi 
praktik notaris, serta kuliah umum,” kata Fansharry.

Rangkaian kegiatan utama PNF sendiri adalah 
berisi kompetisi hukum yang melibatkan tim dari 
mahasiswa dari Magister Kenotariatan Perguruan 
Tinggi Negeri se-Indonesia.

Pada lomba pembuatan akta dan simulasi praktik 
notaris, peserta diharuskan menciptakan gagasan 
baru yang berguna untuk profesi notaris ke depan. 
Pada tahap pertama atau babak penyisihan, 
peserta membuat Legal Opinion (LO) dan akta 
berupa naskah berdasarkan kasus posisi yang telah 
ditentukan.

Berkas ini akan dinilai oleh para juri yang terdiridari 
para Magister Kenotariatan maupun FH Unpad, 
akademisi dan praktisi hukum yang terkemuka di 
Indonesia serta perangkat Ikatan Notaris Indonesia 
(INI).

Di akhir sesi simulasi ada proses tanya jawab dari 
juri kepada peserta. Tim dengan nilai terbaik akan 
keluar sebagai Juara. Selain itu juga akan dipilih 1 
(satu) orang sebagai Pemeran Notaris terbaik.

Para pemenang akan mendapatkan piala bergilir 
Komar Andasasmita, piala tetap Prof. Rochmat 
Soemitro, dan Noezar Award untuk pemeran  
notaris terbaik. (am)*

Ketua program studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran Dr. Isis Ikhwansyah saat membuka Padjadjaran Notarial Fair (PNF).*
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Dr. Bambang Setiohadji, dr., Sp.M(K)., M.Kes., Hampir 30 Tahun 
Konsisten Turunkan Angka Kebutaan

Pengabdian dosen Fakultas Kedokteran Unpad 
Dr. Bambang Setiohadji, dr., Sp.M(K)., M.Kes., 

kepada masyarakat sudah dilakukan hampir 
30 tahun. Secara konsisten Dr. Bambang turut 
menanggulangi kebutaan di masyarakat, khusus-
nya akibat katarak. Bersama timnya, ia hadir ke 
berbagai pelosok negeri.

Menurut Dr. Bambang, katarak masih menjadi 
penyebab kebutaan utama di Indonesia. Katarak 
tidak bisa dianggap enteng. Jika orang dengan 
katarak tidak segera ditangani, produktivitasnya 
pun akan menurun dan dapat menjadi beban bagi 
orang lain.

“Setelah dioperasi dia bisa melihat kembali, dia 
bisa mandiri,” ujar dosen Departemen Ilmu Kese-
hatan Mata FK Unpad ini saat ditemui di RS Mata 
Cicendo, Kamis (4/4).

Diungkapkan Dr. Bambang, ada berbagai kendala 
yang dihadapi masyarakat dalam upaya mengobati 
katarak. Kendala yang dihadapi bisa jadi karena 
masyarakat tidak tahu mengenai katarak, tidak 
sadar terkena katarak, ada ketakutan untuk men-
gobatinya, tidak ada biaya, hingga adanya kesulitan 
dalam menjangkau fasilitas kesehatan.

Bersama timnya, Dr. Bambang berusaha men-
jangkau masyarakat di pelosok untuk melayani 
operasi katarak secara gratis. Dr. Bambang pun 
mengapresiasi semakin banyaknya lembaga donor 
yang berpartisipasi menurunkan angka katarak di 
masyarakat.

Atas konsistensinya itu, Maret 2019 lalu Dr. Bam-
bang menjadi salah satu peraih penghargaan “Kick 
Andy Heroes 2019”. Bagi Dr. Bambang, penghar-
gaan tersebut prinsipnya bukan hanya diberikan 
kepada dirinya, tetapi kepada sejawat yang juga 
konsisten dalam menurunkan angka kebutaan.

“Jadi sebetulnya prinsipnya penghargaan itu ada-
lah penghargaan yang diberikan kepada teman-
teman saya yang juga melakukan kegiatan operasi 
katarak, menurunkan angka kebutaan, baik itu 
dokter, perawat, yang bekerja dalam senyap, dalam 
diam, tidak uar-uar. Dan saya hanya bagian kecil 
dari tim itu,” ujar Ketua Ikatan Alumni Fakultas 
Kedokteran ini.

Dr. Bambang pun mengharapkan penghargan 
tersebut dapat turut menginspirasi banyak orang. 
Pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sung-
guh dan bermanfaat bagi orang lain, akan lebih 
baik jika dilakukan kolaborasi.

“Saya berharap dengan masyarakat dan teman-
teman yang seprofesi akan semakin giat dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat,” harap 
dokter spesialis mata yang mendalami bidang 
Neuro Oftalmologi ini.

Dr. Bambang pun menekankan bahwa penyebab 
kebutaan bukan hanya dari katarak. Penyakit yang 
diderita secara menahun, seperti diabetes melitus, 
hipertensi, dan sebagainya juga berdampak pada 
gangguan penglihatan.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk menjaga 
pola hidup “CERDIK” seperti pada imbauan Ke-
menterian Kesehatan. Pola hidup ini meliputi cek 
kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rutin 
aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan 
kelola stres.

“Merokok selain menyebabkan kanker, juga bisa 
menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. 
Pembuluh darah itu ‘kan di seluruh tubuh. Hampir 
setiap organ pasti ada di pembuluh darahnya, ka-
lau gangguannya pada pembuluh darah mata bisa 
menyebabkan kebutaan,” jelas Dr. Bambang.

Tahun 2013 lalu, Dr. Bambang membuat diserta-
si mengenai pengaruh minuman keras oplosan 
pada gangguan penglihatan. Dalam penelitiannya 
diketahui bahwa gangguan penglihatan yang 
ditimbulkan akibat minuman keras oplosan dapat 
menyebabkan kebutaan permanen.

Minuman keras oplosan yang terbuat dari metanol, 
dapat menghasilkan zat beracun yang dapat mer-
usak sel mata. Efeknya pun dapat langsung terjadi, 
tergantung seberapa banyak minuman keras 
oplosan yang diminum.

“Prinsipnya seperti membakar syaraf mata,” ujar 
lulusan Doktor Ilmu Kesehatan Mata FK Unpad ini.

Selain melayani masyarakat dan meneliti, Dr. 
Bambang juga sangat senang berbagi ilmu. Hal 
ini jugalah yang membuatnya sangat menikmati 
profesi sebagai dosen.

“Mengajar itu adalah suatu kenikmatan yang luar 
biasa, karena kita berbagi ilmu. Ilmunya berman-
faat itu akan memberi maslahat juga bagi orang 
lain. Jangan menjadikan pekerjaan kita terutama 
mengajar itu menjadi suatu beban tetapi suatu 
anugerah. Karena saya bahagia menjadi pengajar 
disini,” pungkas Dr. Bambang. (art)*

Dr. Bambang Setiohadji, dr., Sp.M(K)., M.Kes. (Foto: Tedi Yusup)*
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MAHASISWA

Mahasiswa HI Unpad Gelar Padjadjaran Model United Nations 
2019

Sebanyak 162 peserta mengikuti Padjadjaran 
Model United Nations (Padmun) 2019 yang  

digelar mahasiswa Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 
Unpad, Minggu (7/4) hingga Rabu (10/4). Peserta 
terdiri dari pelajar SMA/sederajat dan perguruan 
tinggi dari dalam maupun luar negeri.

Padmun merupakan sidang simulasi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yang setiap tahun diadakan 
mahasiswa Hubungan Internasional (HI) FISIP  

Unpad. Acara dibuka secara resmi 
oleh Ketua Program Studi  
Hubungan Internasional Unpad, 
Dadan Suryadipura, S.IP., M.Ipol., 
dan Ketua Pelaksana PadMUN 2019, 
Equilibrium Tampubolon di Gedung 
Sate, Bandung, Minggu (7/4).

Dengan mengusung tema  
“Personalizing the International in a 
Globalizing World”, Equilibrium  
menekankan adanya tantangan dan 
peluang yang harus dihadapi di 
tengah dunia yang terkoneksi satu 
sama lain. Terlepas dari itu, generasi 
muda dapat turut berkontribusi 
demi masa depan yang lebih baik.

“Kita hidup di masa yang penuh 
dengan tantangan dan peluang. 
Suatu masa di mana kita—generasi 
muda—memiliki kapabilitas untuk 

menyatukan bangsa, komunitas, dan individu Suatu 
masa di mana kita dapat berkumpul bersama 
untuk satu tujuan,” ujar Equilibrium.

Dalam keseluruhan rangkaian acara Padmun 2019, 
para delegasi berperan sebagai perwakilan suatu 
negara di dalam council masing-masing. Terdapat 
enam councils dalam Padmun tahun ini, yakni  
Crisis Committee (CC), United Nations Human 
Rights Council (UNHRC), Economic and Social 
Council (ECOSOC), Africa Union (AU), United 
Nations Security Council (UNSC), dan Press Corps 
(PC). Simulasi sidang dilaksanakan di Crowne Plaza 
Bandung.

Pada acara tersebut, seluruh delegasi diharapkan 
dapat mengasah dan menunjukkan  
kemampuannya dalam berdiplomasi,  
berargumentasi, serta bernegosiasi untuk  
memecahkan masalah dan menghasilkan solusi 
terbaik.

Para diplomat pun turut hadir untuk mengisi  
rangkaian Padmun 2019 “Meet the Diplomats” 
(MTD), yaitu John Nickell (Kepala Media dan  
Komunikasi Kedutaan Besar Britania Raya untuk  
Indonesia), Lydia Trotter (Sekretaris Utama  
Diplomasi Publik Kedutaan Besar Australia untuk 
Indonesia), Azis Nurwahyudi (Direktur Diplomasi 
Publik Kementerian Luar Negeri Republik  
Indonesia), serta Melanie Martini-Mareel (Direktur 
Institut Français Indonesia atau IFI).

Turut hadir pula Francyne Harrigan selaku Direktur 
United Nations Information Center (UNIC), serta  
Dr. Dani Ramdan, MT. selaku Kepala Biro  
Pemerintahan dan Kerja Sama sebagai Perwakilan 
dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk  
memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan 
PadMUN 2019.

Selain MTD, PadMUN juga menawarkan agenda 
eksklusif lainnya, diantaranya “Meet the Experts” 
(MTE), dan “MUN Clinic”. MTE menjadi wadah bagi 
seluruh delegasi untuk memahami suatu topik 
dengan berdiskusi secara langsung dengan  
narasumber yang ahli di bidangnya. Sementara 
MUN Clinic memberikan kesempatan bagi para 
delegasi untuk mengetahui performanya melalui 
konsultasi langsung dengan Board of Dais. (art)*

Terpilih Jadi Mahasiswa Berprestasi Tingkat Universitas, Annisa 
Dewi Nugrahani Siap Berkompetisi di Tingkat Nasional

Mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas 
Padjadjaran Annisa Dewi Nugrahani terpilih 

menjadi juara I Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 
(Pilmapres) Universitas Padjadjaran tahun 2019. 
Atas perolehan tersebut, Annisa siap berkompetisi 
di ajang Pilmapres tingkat nasional.

Ketua Tim Juri Pilmapres Unpad 2019, Dr. Yus  
Nugraha mengatakan bahwa seleksi dilakukan 
dalam dua tahap. Seleksi tahap pertama yang 
dilakukan 13-14 Maret lalu diikuti 18 mahasiswa 

yang terdiri dari 16 mahasiswa 
Sarjana dan 2 mahasiswa  
Diploma dari seluruh fakultas.

Dari seleksi tahap pertama, 
terpilih tiga mahasiswa terbaik 
untuk mengikuti seleksi tahap 
II sekaligus pemantapan yang 
dilaksanakan di Unpad Training 
Center, akhir Maret lalu.

“Anda memang sudah terbaik 
sebetulnya sudah masuk di 
tingkat Unpad, hanya saja kami 
memang harus memilih,” ujar 
Dr. Yus saat pengumuman 
Pilmapres Unpad 2019 di 
Ruang Rapat Bersama, Gedung 
Rektorat Unpad kampus  
Jatinangor, Kamis (4/4).

Untuk maju ke tingkat  
nasional, Annisa pun akan 
kembali mendapatkan  

pemantapan lanjutan dari tim juri Unpad. Menurut 
Yus, pemantapan lanjutan akan lebih mengarah ke 
aspek essential skills.

“Berikutnya, kami dari tim juri  masih  
mempersiapkan untuk memberikan tambahan 
pemantapan bukan lagi soft skills tetapi ke aspek 
essential skills,” ujar Dr. Yus.

Sementara itu, Direktur Pendidikan dan  
Kemahasiswaan Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.S. 
mengharapkan adanya dukungan dari seluruh 
pihak agar perwakilan Unpad dapat berprestasi 

di tingkat nasional. Dukungan diharapkan dapat 
membawa semangat Unpad bersatu.

“Semoga prestasi Unpad tahun ini menjadi lebih 
baik,” harap Prof. Wawan.

Selain pengumuman pemenang, acara tersebut 
juga diisi dengan penyerahan sertifikat kepada 
para peserta Pilmapres tingkat Unpad. Mereka 
merupakan mahasiswa yang sudah terpilih pada 
penjaringan tingkat fakultas. Penyerahan sertifikat 
dilakukan oleh sejumlah pimpinan universitas dan 
fakultas di lingkungan Unpad.

Adapun komponen penilaian pada Pilmapres kali 
ini di antaranya berdasarkan karya tulis ilmiah, 
prestasi atau kemampuan yang diunggulkan, 
bahasa asing, dan Indeks Prestasi Kumulatif. Untuk 
karya ilmiah, Annisa mengangkat judul “Pengem-
bangan Metode Diagnostik Tuberkulosis melalui 
Fitur Sensor Kolorimetri berbasis Nanopartikel 
Emal Terintegrasi mHealth”.

“Harapan saya disini saya dan rekan-rekan di  
Unpad dapat membawa nama Unpad jauh lebih 
baik lagi. Dan juga nama Unpad semakin  
berlanglang buana di dunia nasional maupun 
internasional,” harap Annisa.

Menjadi juara kedua Pilmapres Unpad tahun ini 
adalah Mohamad Desgia Adinadya Putra dari 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan juara 
ketiga yaitu Sarah Aurelia Saragih dari Fakultas 
Psikologi. (art)*

Mahasiswa berprestasi tingkat Unpad Annisa Dewi Nugrahani berfoto 
bersama Dekan Fakultas Kedokteran Dr. med. Setiawan, dr.  
(Foto: Tedi Yusup)*

Suasana kegiatan Padjadjaran Model United Nations (Padmun) 2019 
yang digelar mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik (FISIP) Unpad, Minggu (7/4) hingga Rabu (10/4).*
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RAGAM

Sebanyak 25 Tenaga Kependidikan Unpad Ikuti Pelatihan  
Pelayanan Prima Kerja Sama dengan BCA

Sebanyak 25 tenaga kependidikan Universitas 
Padjadjaran mengikuti Pelatihan Pelayanan 

Prima Batch I yang digelar atas kerja sama Unpad 
dengan BCA di Hotel Papadanyan, Jl.Gatot  
Subroto No. 83, Bandung, 8-9 April 2019.

Dalam sambutannya, Kepala Pendukung Operasi 
Wilayah I BCA Hendri Darmin mengatakan bahwa 
BCA ingin berkerjasama dengan perguruan tinggi 
melalui program pengembangan dan peningkatan 
mutu SDM. Kegiatan ini diharapkan dapat  

memberikan nilai tambah bagi SDM 
Unpad untuk memiliki service skills yang 
profesional.

“BCA berkeyakinan bahwa  
kenyamanan pelanggan/stakeholder ada-
lah elemen yang sangat penting, untuk 
itu diperlukan  
pengetahuan dan pemahaman oleh 
SDM  mengenai service quality, dengan 
contoh-contoh nyata yang dapat dimod-
ifikasi, ditiru, dan diimplementasikan di 
lingkungan kampus baik dibidang internal 
dan eksternal,” ujarnya.

Kegiatan tersebut digelar atas kepedulian 
BCA terhadap  
pengembangan dan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia bagi perguruan 
tinggi. Setelah  
pelatihan Batch I, akan digelar  
pelatihan Batch II pada 15-16 April 2019 
dengan peserta dari Unpad dan ITB.

Pelatihan pelayanan prima (service excellent) 
ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan 
keterampilan mengenai bagaimana  
memperlakukan konsumen/stakeholder  
sehingga merasa puas dan terjalin hubungan 
jangka panjang. Keterampilan hubungan personal 
dan memahami aspirasi konsumen (stakeholder) 
menjadi pusat dari perhatian pelayanan prima ini. 
Termasuk didalamnya bagaimana memperlakukan 
stakeholder yang kecewa terladap layanan yang 
telah diberikan.

Sementara itu Direktur Tata Kelola dan  
Komunikasi Publik Unpad Aulia Iskandarsyah, 
M.Psi., M.Sc., PhD., sangat mengapresiasi  
kegiatan pelatihan yang diinisiasi oleh BCA ini. 
Aulia berharap melalui pelatihan ini dapat tercipta 
kolaborasi dalam sektor pelayanan dan tata kelola. 
Kolaborasi ini pun diharapkan dapat menjadikan 
Unpad memiliki standar yang sama dalam  
pelayanan publik.

“Jadikan pelatihan ini untuk lebih mengasah diri, 
mempunyai kemampuan yang lebih tajam dari 
sebelumnya, bagaimana layanan yang diberikan 
harus sampai kepada problem solving.. Setelah 
pelatihan berikan rekomendasi kepada institusi 
apa yang bisa harus diperbaiki dan  
diimplementasikan untuk kemajuan lembaga,” 
pesan Aulia kepada para peserta.

Pelatihan Batch I tersebut diikuti oleh sejumlah 
staf Unpad dari Direktorat Tata Kelola dan  
Komunikasi Publik, Direktorat Perencanaan dan 
Sistem Informasi, Direktorat Pendidikan dan  
Kemahasiswaan, dan Direktorat Keuangan dan 
Logistik.

Pelatihan berjalan sangat interaktif dan para 
peserta sangat antusias mendapatkan bekal ilmu 
tentang Service Quality dari Direktur Layanan 
Prima Indonesia Rizal Badudu. Materi yang  
didapatkan peserta antara lain mengenai Service 
Mindset, Service Concepts, Service Skills), Service 
Culture Development, dan Service Motivation. Di 
akhir kegiatan para peserta mendapatkan buku 
berjudul “Service Excellence” karya Rizal Badudu. 
(art)*

Suasana Pelatihan Pelayanan Prima Batch I yang digelar atas kerja sama Unpad  
dengan BCA di Hotel Papadanyan, Jl.Gatot Subroto No.83, Bandung, 8-9 April 2019.*

Aplikasi “Workaloka” berhasil menjadi pemenang 
pertama dalam ajang “Respectacular! Unpad 

Hackathon Weekend” yang digelar Universitas  
Padjadjaran bersama The NextDev Telkomsel di 
Bale Santika Unpad, Jatinangor, Jumat (22/3) 
dan Sabtu (23/3). Aplikasi ini dikembangkan oleh 
sejumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Unpad.

Unpad Hackathon  
Weekend digelar atas 
kerja sama Unpad 
dengan The NextDev 
Telkomsel. Sekira 100 
peserta mengikuti  
kompetisi ini.

Kepala Kantor Tracer 
Study dan Career  
Development Center 
(TSCDC) Unpad Dr. 
Rosaria Mita Amalia, 
M.Hum., mengatakan, 
ajang ini merupakan 
kompetisi hack maraton 
yang bertujuan mencari 
solusi pengembangan 
digital yang berfokus 
pada penguatan Pusat 
Pengembangan Karir 
(Career Development 
Center) yang dimiliki 
Unpad.

“Unpad itu sudah punya 
Kantor TSCDC dan punya 

aplikasi mobile terkait CDC yang sudah diluncur-
kan. Kita terus berusaha mengembangkan aplikasi 
ini sehingga  
kebermanfaatannya makin terasa oleh sivitas 
akademika dan alumni,” kata Rosaria.

Lewat kompetisi ini, peserta didorong untuk 
memecahkan masalah dan memberikan solusi dan 

inovasi terhadap pengembangan aplikasi mobile 
CDC Unpad. Solusi ini diharapkan dapat  
membangun aplikasi menjadi lebih komprehensif, 
khususnya mampu merangkul seluruh alumni 
Unpad di tingkat global.

“Unpad punya aset alumni tersebar di dalam dan 
luar negeri,” tambahnya.

Digelar selama dua hari, peserta dihadapkan pada 
sejumlah tahap perlombaan. Pada hari pertama, 
peserta dibagi menjadi 10 kelompok. Pembagian 
kelompok ini diharapkan dapat menciptakan  
kolaborasi sinergis dalam membangun produk  
digital dari nol hingga prototipe atau minimum 
viable product (MVP).

Di hari kedua peserta diminta  
memperesentasikan prototipe tersebut di hadapan 
dewan juri. Pemenang Unpad Hackathon Weekend 
ditentukan berdasarkan beberapa kriteria penilaian, 
mulai dari inovasi ide dan konsep, kreativitas dan 
desain aplikasi, nilai tambah atau manfaat bagi 
pengguna, penggunaan teknologi, dampak/ 
manfaat bagi masyarakat akademik, hingga potensi 
implementasi aplikasi dalam 1-2 tahun ke depan.

Pembukaan kompetisi Unpad Hackathon Weekend 
dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, 
Perencanaan, dan Sistem Informasi Unpad  
Dr. Sigid Suseno, M.Hum., Direktur Tata Kelola dan 
Komunikasi Publik Unpad Aulia Iskandarsyah, PhD, 
dan General Manager Telkomsel Sales Regional 
Jawa Barat Agustiyono di Bale Santika Unpad,  
Jatinangor, Jumat (22/3). (am)*

Aplikasi “Workaloka” berhasil menjadi pemenang pertama dalam ajang “Respectacular! Unpad Hackathon 
Weekend” yang digelar Universitas Padjadjaran bersama The NextDev Telkomsel di Bale Santika Unpad,  
Jatinangor, Jumat (22/3) dan Sabtu (23/3). Aplikasi ini dikembangkan oleh sejumlah mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Unpad.*

Aplikasi “Workaloka” Menjadi Pemenang Unpad Hackathon 
Weekend
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RAGAM

Aulia Iskandarsyah, PhD, Raih Sarlito Wirawan Sarwono Awards 
2019

Sejumlah perusahaan nasional menjadi peserta 
dalam pameran bursa kerja bertajuk “Unpad 

Job Fair 2019” yang digelar Kantor Tracer Study 
dan Career Development Center (TS CDC) Unpad 
bekerja sama dengan Unpad BUMN Center of Ex-
cellence (Unpad BCE) di Grha Sanusi Hardjadinata 
Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rabu 
(10/4) dan Kamis (11/4).

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran 
Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., PhD, meraih 

Sarlito Wirawan Sarwono Awards 2019 yang  
diberikan Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara 

Kepala Kantor TS 
CDC Unpad  
Dr. Rosaria Mita 
Amalia, M.Hum., 
mengatakan, lebih 
dari 5.000 partisipan 
telah mendaftar 
untuk mengikuti 
pameran.  
Kegiatan ini  
berupaya untuk 
memperkaya 
kompetensi karier 
partisipan.

“Ini adalah agenda 
tahunan Unpad yang 
bertujuan untuk 
mejembatani alumni 
dengan dunia usaha 
dan dunia industri,” 
ujar Rosaria saat 
acara pembukaan 
pameran, Rabu 
(10/4).

Selain pameran lowongan kerja yang diikuti oleh 
30 perusahaan, acara juga diisi dengan sejumlah 
kegiatan untuk mendukung kompetensi karier 
partisipan, seperti pengenalan budaya kerja dari 
sejumlah BUMN, lokakarya peningkatan karier, 
serta pemberian tips melamar kerja dari beberapa 
perusahaan.

Tidak ketinggalan, pengunjung juga bisa  
menemukan berbagai info seputar program  

(KPIN).

Sarlito Wirawan Sarwono (SWS) Awards  
merupakan penghargaan yang diberikan kepada 

Pascasarjana di Unpad serta peluang beasiswa dari 
universitas di luar negeri.

Rosaria mengatakan, perusahaan peserta dalam 
pameran ini tidak hanya diisi dari kalangan  
konvensional. Beberapa pelaku usaha rintisan 
(startup) juga membuka lowongan pada  
pameran ini. “Diharapkan melalui pameran ini  
mereka mendapatkan talent terbaik,” ujarnya.

Rektor Unpad periode 2015-2019 Prof. Tri  
Hanggono Achmad dalam sambutannya  
mengatakan, upaya Unpad dalam meningkatkan 
kompetensi karier lulusan melalui pameran ini 
merupakan satu penekanan penting. Sebab, di 
era Revolusi Industri 4.0, peningkatan kompetensi 
karier sumber daya manusia sangat dibutuhkan.

Dunia usaha dan industri, kata Prof. Tri, harus 
melakukan sinergi yang kuat dengan perguruan 
tinggi selaku penyedia sumber daya manusia. 
Perusahaan dapat memberikan gambaran tentang 
pola pengembangan karier di era Revolusi Industri 
4.0.

“Perusahaan harus bisa memfasilitasi para generasi 
muda bagaimana mereka mengembangkan karier 
agar kontributif bagi pembangunan kita,” kata  
Prof. Tri.

Pembukaan “Unpad Job Fair 2019” dihadiri  
sejumlah pimpinan di lingkungan Unpad,  
perwakilan pimpinan perusahaan partisipan, serta 
perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja RI. (am)*

ilmuwan di bawah usia 40 tahun yang memiliki 
pengaruh dalam perkembangan kelimuan psikologi 
di Indonesia. Nama penghargaan diambil dari nama 
tokoh psikologi Indonesia, alm. Sarlito Wirawan 
Sarwono.

Dosen yang juga menjabat sebagai Direktur Tata 
Kelola dan Komunikasi Publik Unpad ini terpilih 
menerima penghargaan berdasarkan penilaian dari 
para juri. Kriteria penilaian penghargaan ini  
menekankan pada pendekatan portofolio  
akademik, meliputi publikasi ilmiah, organisasi 
(profesi dan kemanusiaan), diseminasi ilmu ke 
bidang di luar psikologi, serta keaktifan di  
organisasi.

“Pada sektor publikasi ilmiah, yang dinilai adalah 
H-index scopus, jumlah publikasi, dan jumlah sitasi 
pada jurnal internasional,” ujar Aulia.

Dari 43 kandidat, terpilih lima finalis calon  
penerima penghargaan. Dalam acara pengumuman 
penerima penghargaan yang digelar di kampus 
Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, 
Medan, Kamis (28/3) lalu, Aulia bersama satu 
finalis lainnya, Dr. Christiany Suwartono terpilih 
sebagai penerima penghargaan SWS Awards tahun 
2019.

Ketua KPIN Subhan El Hafidz mengatakan,  
penghargaan ini dapat memacu generasi muda 
psikologi Indonesia untuk terus berkarya di  
bidangnya. Diharapkan, dedikasi yang telah 
ditorehkan alm. Sarlito Wirawan Sarwono dapat 
diwariskan kepada generasi selanjutnya. (am)*

Perusahaan rintisan (startup) menjadi salah satu peserta pameran bursa kerja “Unpad Job Fair 2019” yang digelar 
Kantor Tracer Study dan Career Development Center (TS CDC) Unpad bekerja sama dengan Unpad BUMN Center 
of Excellence (Unpad BCE) di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Rabu (10/4) dan 
Kamis (11/4). (Foto: Arief Maulana)*

Lebih dari 5.000 Peserta Ikuti “Unpad Job Fair 2019”

Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., PhD.*
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BUKU SIVITAS

GALERI

Duta Besar Kanada untuk Indonesia H.E Peter MacArthur saat 
mengisi kuliah umum “Diversity, Inclusion, and Democracy” di 
Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Selasa 
(26/3). (Foto: Tedi Yusup)*

CEO Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro saat mengisi 
kuliah umum “Capitalizing on Fintech Innovations for Banking 
Efficiency ad Financial Inclusion” yang digelar Himpunan 
Mahasiswa Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad 
di Auditorium Pascasarjana Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) 
Unpad, Rabu (27/3). (Foto: Tedi Yusup)*

Pusat Unggulan Maluku Corner Universitas Padjadjaran  
berkontribusi dalam upaya meningkatkan produksi jeruk di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Sebagai 
implementasinya, Maluku Corner telah melakukan kajian singkat 
di Sentra Jeruk di Dewa Walerang, Kecamatan Fordata, 8 – 10 
April lalu.*

Para pembicara kuliah umum “Problematika Perfilman  
Indonesia” di Auditorium Pascasarjana Fikom Unpad, Kamis 
(11/4). Acara digelar oleh Program studi Televisi dan Film Fikom 
Unpad untuk memperingati Hari Film Nasional yang jatuh setiap 
30 Maret 2019.

Sejumlah pembicara dalam Bincang Publik “Persaingan Usaha 
dalam Industri Penerbangan” yang digelar di Auditorium Tommy 
Koh-Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran, Jatinangor, Kamis (21/3). (Foto: Tedi Yusup)*

Rektor Unpad periode 2015-2019  Prof. Tri Hanggono Achmad 
(kedua dari kiri) bersama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Unpad Yudi Azis PhD (kanan) dalam rapat kerja dimulainya  
konsorsium EU Project “Integrated Ecotourism Management 
in Indonesia” (Intem) di Bandung, Senin (1/4). Konsorsium Uni 
Eropa ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sektor 
pariwisata berkelanjutan di Indonesia melalui pendekatan 
akademik.



11Gentra Edisi April 2019 Universitas Padjadjaran

Pelindung : Rektor Universitas Padjadjaran
Penasehat : Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran
Penanggung Jawab : Direktur Tata Kelola,Komunikasi Publik, Kantor Internasional
Pemimpin Umum : Kepala Kantor Komunikasi Publik
Pemimpin Redaksi : Arief Maulana
Redaktur Pelaksana : Artanti Hendriyana
Fotografer : Tedi Yusup, Purnomo Sidik
Layout : Krisna Eka Pratama
Sekretariat : Safa Annisaa, Derisa Ambar P, Marlia, Winda Eka Putri, Atep Rustandi,
    Lilis Lisnawati

Kantor Komunikasi Publik 
Direktorat Tata Kelola, Komunikasi Publik, Kantor Internasional Universitas Padjadjaran

Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran 
Jln. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 

Jatinangor, Kab. Sumedang

R E D A K S I  G E N T R A

   Telp. (022) 842 88888  Faks. (022) 842 88898  www.unpad.ac.id  humas@unpad.ac.id

AGENDA


