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PMB Unpad Pecahkan Rekor Dunia

Universitas Padjadjaran  
secara resmi menerima 

mahasiswa baru tahun akademik 
2019/2020 pada acara prosesi 
Penerimaan Mahasiswa Baru 
(Prabu) Unpad 2019 yang  
digelar di Stadion Jati  
Padjadjaran kampus Unpad  
Jatinangor, Senin (19/8).

Upacara penerimaan  
mahasiswa baru ini dipimpin 
langsung Pelaksana Tugas  
Rektor Unpad Prof. Dr. Rina  
Indiastuti, M.SIE., serta  
sejumlah pimpinan, anggota 
Senat Akademik dan anggota  
Dewan Profesor. Turut hadir 
Rektor Universitas Padjadjaran 
ke-11 Prof. Tri Hanggono  
Achmad, serta sejumlah tamu 
undangan.

Dalam pidatonya Prof. Rina  
mengatakan, peningkatan  
kualitas Unpad sebagai  
universitas berkualitas juga 
diakui Prof. Rina sebagai salah 
satu jalan dalam menghasilkan 
output yang unggul dan mampu 
bersaing secara nasional dan 
internasional

Unpad memiliki prioritas  
utama untuk memperkuat diri 
menjadi universitas riset dan 
berdaya saing internasional di 
tahun 2024 mendatang. Hal ini 
didukung dengan  
dirancangnya mata kuliah  
dengan muatan yang  
membentuk para mahasiswa 
untuk memiliki kepekaan sosial, 
kreativitas, dan kewirausahaan.

“Saudara-saudara akan  
mengikuti perkuliahan dengan 
pendekatan transformative 
learning, program riset yang  
terintegrasi dengan  
pembelajaran, serta pengabdian 
pada masyarakat. Kami  
berharap, inovasi dalam tata 
kelola akademik tersebut bisa 
sesuai dengan karakteristik para 
milenial agar kelak bisa  
menghasilkan lulusan yang 
cakap,” jelasnya.

Prof. Rina menyampaikan  
pesan untuk para mahasiswa 
baru yang mulai hari ini sudah 
resmi menjadi warga Unpad. 
Prof. Rina mengimbau  
mahasiswa baru untuk  
senantiasa menjaga nama baik 
almamater.

“Tampilkanlah sikap dan  
perilaku baik yang  
mencerminkan nilai-nilai luhur 
Unpad serta berusahalah untuk 
bisa memberikan kontribusi 
positif terhadap masyarakat. 
Unpad dan kita semua  
berkomitmen menjaga integritas 
untuk tidak melakukan korupsi 
serta bersikap antiradikalisme. 
Jagalah selalu kesatuan,  
kekompakkan, dan sinergitas 
saudara untuk mewujudkan 
Unpad Ngahiji dan Unpad Kahiji,” 
pungkasnya.

Pada tahun akademik 
2019/2020, Unpad secara  
resmi menerima lebih dari 7.000 
mahasiswa baru dengan  
komposisi 70% dari jenjang 

Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan 
(D-IV). Jumlah tersebut terdiri 
dari 5.478 program Sarjana, 764 
program Sarjana Terapan, 131 
program Profesi, 214 program 
Spesialis, 671 program Magister, 
dan 435 program Doktor.

Lebih Semarak 
Masa Penerimaan Mahasiswa 
Baru (PMB) Universitas  
Padjadjaran tahun akademik 
2019/2020 tingkat universitas 
berlangsung di kampus  
Jatinangor, 19 hingga 21 Agustus 
2019. Rangkaian kegiatan PMB 
ini diikuti oleh seluruh  
mahasiswa baru program  
Sarjana reguler, PSDKU, dan  
Sarjana Terapan.

Ketua Pelaksana PMB Unpad  
 Dr. Sri Susilawati, drg., M.Kes., 
mengatakan, ada beberapa 
tujuan yang ingin dicapai melalui 
kegiatan PMB Unpad. Sejumlah 
tujuan ini berkaitan dengan 
 kesiapan mahasiswa baru 
 memasuki dunia kampus.

“Pertama, setelah mengikuti 
PMB ini diharapkan  
mahasiswa baru dapat lebih  
mudah beradaptasi dengan 
 dunia perguruan tinggi,” 
 ujar dosen yang akrab  
disapaSusi ini kepada  
Kantor Komunikasi Publik 
 Unpad, Kamis (16/8)  
sore.

Tujuan selanjutnya  
yaitu mahasiswadapat  

|  Laporan Utama
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memahami nilai-nilai  
kemahasiswaan, wawasan  
kebangsaan, nilai-nilai  
kesundaan,hingga nilai-nilai  
keunpadan. Tidak lupa, lewat 
PMB tersebut, Unpad  
mengenalkan konsep green 
campus sebagai implementasi 
dari Pola Ilmiah Pokok Unpad 
“Bina Mulia Hukum dan  
Lingkungan Hidup dalam  
Pembangunan Nasional”.

Guna mengakomodasi tujuan 
tersebut, sejumlah kegiatan 
dilaksanakan dalam PMB Unpad. 
Secara garis besar, rangkaian  
kegiatan PMB di hari pertama 
yaitu mahasiswa baru akan 
mengikuti upacara penerimaan 
secara resmi oleh Senat  
Akademik Unpad.

Masih di hari pertama, PMB  
Unpad juga menghadirkan  
Presiden Grab Indonesia Ridzki  
Kramadibrata. Alumnus  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
angkatan 1989 ini juga akan 
menjadi narasumber dalam 
gelar wicara bertema “Menjadi 
SDM Berdaya Saing Unggul di 
Era Revolusi Industri 4.0”. Ridzki 
akan berbagai pengalamannya 

dalam PMB Unpad dapat  
mendorong mahasiswa baru 
lebih mengenal Unpad. Hal ini  
menjadi bekal bagi mahasiswa 
untuk cepat beradaptasi 
 sehingga dapat mengikuti  
proses akademik dengan baik. 

 
Student Day 
Di hari kedua pelaksanaan PMB 
Unpad, mahasiswa baru  
diperkenalkan dengan berbagai 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
dan lembaga kemahasiswaan 
yang ada di Unpad. Menurut 
Project Officer Prabu 2019 Ivan  
Sebastian, acara Student Day 
bertujuan untuk mengenalkan 
berbagai Unit Kegiatan  
Mahasiswa (UKM) dan  
organisasi kemahasiswaan yang 
ada di Unpad.

“Melalui acara Student Day 
ini diharapkan Pramuda (isti-
lah mahasiswa baru, red) bisa 
mendapatkan passion mereka 
dan dimana mereka akan aktif 
nantinya di Unpad,” kata Ivan.

Secara keseluruhan, Ivan  
menyampaikan bahwa Student 
Day ini merupakan salah satu 
bentuk acara yang dituangkan 

langsung di hadapan mahasiswa 
baru Unpad.

Kemudian di hari kedua,  
mahasiswa baru akan  
dikenalkan dengan beragam 
organisasi kemahasiswaan dan 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
di lingkungan Unpad melalui  
kegiatan “Student Day”. Para  
organisasi dan UKM tersebut 
juga akan menampilkan  
aktivitasnya masing-masing.

Sementara di hari ketiga, acara 
“Student Day” akan  
menampilkan kegiatan  
Padjadjaran Welcoming  
Ceremony oleh tim Prabu  
Unpad, Prabu Awards, hingga 
kreasi mozaik yang dilakukan 
oleh mahasiswa baru.

Tema utama pada kegiatan 
PMB Unpad tahun ini adalah 
“Kolaborasi Padjadjaran untuk 
Harmoni Kebangsaan”. Tema ini 
merepresentasikan semangat 
kolaborasi yang harus dibangun 
oleh seluruh sivitas akademika. 
Semangat ini diharapkan sudah 
terjalin saat masih mahasiswa 
baru.

Dr. Susi mengharapkan,  
digelarnya serangkaian acara 

|  LAPORAN UTAMA
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desain. Penyerahan sertifikat 
rekor diserahkan Manajer MURI 
Triyono kepada Wakil Rektor 
Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry 
Bainus, M.A.

Selain itu, keunikan mozaik ini 
terletak pada payung sebagai 
media yang digunakan. Wakil 
Ketua Penerimaan Mahasiswa 
Baru (PMB) Unpad Dr. Cipta  
Endyana mengatakan,  
konfigurasi kolase mozaik ini 
menggambarkan sejarah 
terbentuknya Unpad. Mahasiswa 
baru serta sivitas akademik bisa 
lebih mengetahui akan awal 
mula Unpad berdiri.

“Dengan mozaik, mahasiswa 
baru memberikan edukasi  
kepada seluruh sivitas akademik 
untuk lebih mengenal Unpad 
serta budaya Indonesia” ujar  
Dr. Cipta.

Konsep batik mega mendung 
menjadi gambar utama pada 
kreasi mozaik ini. Batik diangkat 
menjadi gambar utama karena 
merupakan warisan budaya 
nusantara serta identitas negara 
Republik Indonesia.

Berbeda dari kreasi mozaik  

dari tema besar Prabu 2019 
“Kolaborasi Padjadjaran untuk 
Harmoni Kebangsaan”.

“Kita bekerja sama dengan 
fakultas, himpunan, lembaga 
kemahasiswaan lainnya, seperti 
UKM yang nantinya akan  
mengenalkan identitas mereka  
kepada pramuda sehingga  
pramuda bisa mengetahui 
orang-orang Unpad itu aktif 
dimana saja dan berorganisasi 
dimana saja” papar Ivan.

Pecahkan Rekor MURI 
Pada hari ketiga masa PMB 2019, 
Unpad menggelar kreasi mozaik 
di Stadion Jati Kampus  
Universitas Padjadjaran  
Jatinangor, Rabu (21/8). Kreasi 
mozaik ini mendapatkan  
penghargaan rekor dunia dari 
Museum Rekor Dunia Indonesia 
(MURI).

Rekor dengan tajuk rekor “Kolase 
Payung dengan Kreasi Terban-
yak” tingkat dunia dengan diikuti 
oleh sekitar 4.900 mahasiswa 
baru tahun akademik 2019/2020. 
Tercatat, kreasi mozaik dilakukan 
melalui pelaksanaan konfigurasi 
kolase dengan jumlah paling 
besar di Indonesia, yaitu 75  

lainnya yang menggunakan  
kertas atau kardus, payung  
dipilih karena sesuai dengan 
konsep Prabu 2019 yaitu go 
green sehingga payung dapat 
digunakan kembali oleh  
mahasiswa baru.

Sementara itu, Triyono  
mengapresiasi kegiatan Mozaik 
oleh Unpad. “Pada mozaik kali 
ini Unpad menggunakan payung 
yang memang ramah lingkungan 
tidak perlu didaur ulang. Mozaik 
ini tercatat sebagai rekor dunia, 
tidak hanya di Indonesia. Dari 
catatan MURI belum pernah ada 
yang melakukan kolase dengan 
kreasi sebegitu banyak  
menggunakan payung,” ucap 
Triyono.

Ditemui di sela kegiatan, Dr. Arry 
juga mengapresiasi pemecahan 
rektor MURI. “Ini menjadi  
tonggak entry point Unpad  
menjadi universitas yang  
dipandang oleh dunia dan kita 
siap untuk melakukan  
internasionalisasi,” katanya* 
(kkp)
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Masuk Perguruan Tinggi

Kementerian Riset,  
Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi RI mengumumkan 
klasterisasi perguruan ting-
gi 2019 di Indonesia, Jumat 
(16/8) lalu.  
Universitas Padjadjaran masuk 
ke dalam  
perguruan tinggi klaster satu 
dan menempati peringkat 
ke-10.

Pelaksana Tugas Rektor Un-
pad Prof. Dr. Rina Indiastuti, 
M.SIE.,  
mengatakan, klasterisasi yang 
dilakukan  
Kemenristekdikti pada tahun 
ini menggunakan indikator 
yang berbeda. Indikator terse-
but  
terbagi atas indikator  
masukan (input), proses, 
luaran (output), dan capaian 
(outcome).

Unpad, kata Prof. Rina,  
memiliki sejumlah indikator 
yang relatif baik perguruan 
tinggi lain, terutama pada 
indikator input. Keunggulan 
tersebut di antaranya  
persentase dosen bergelar 
Doktor, persentase dosen  
dalam jabatan Lektor Kepala 
dan Guru Besar, hingga  
jumlah rasio mahasiswa  
terhadap dosen.

“Selain itu, Unpad sudah bagus 
di dalam jumlah artikel ilmiah 
yang terindeks Scopus. Kinerja 
penelitian (kita) juga bagus,” ujar 
Prof. Rina saat diwawancarai 
Kantor Komunikasi Publik  
Unpad, Sabtu (17/8).

Di sisi lain, ada beberapa  
indikator yang mesti  
ditingkatkan. Prof. Rina  
menjelaskan, indikator tersebut 
meliputi peningkatan jumlah 
mahasiswa dan dosen asing, 
proses pembelajaran daring, 
kelengkapan laporan PD Dikti, 
kinerja kemahasiswaan, serta 
jumlah program studi yang  
terakreditasi internasional.  
Sementara pada indikator  
outcome Unpad harus  
mendorong kinerja inovasi dan 
jumlah sitasi.

“Unpad dengan peringkat 10 
sudah bisa mempertahankan. 

Hanya, beberapa hal masih kita 
harus diperkuatkan dan menjadi 
kesepakatan di level pimpinan dan 
fakultas,” kata Prof. Rina.

Khusus untuk indikator kinerja 
kemahasiswaan, Prof. Rina  
mendorong agar mahasiswa lebih 
banyak menorehkan prestasi di 
tingkat nasional maupun  
internasional. Mahasiswa Unpad 
harus sudah disiapkan untuk  
terbiasa berkompetisi dengan  
mahasiswa lainnya.

“(Prestasi ini) berkaitan dengan 
daya saing,” ujarnya.

Masuknya Unpad ke dalam  
perguruan tinggi klaster satu  
menjadi satu penilaian  
Kemenristekdikti bahwa Unpad 

merupakan salah satu PTN terbaik 
di Indonesia. Karena itu,  
Kemenristekdikti mendorong agar 
seluruh perguruan tinggi klaster 
satu didorong masuk ke dalam  
peringkat 500 besar perguruan 
tinggi dunia pada 2024.

“Pemerintah akan menoleh kita, 
tentu dorongan, fasilitasi, dan  
bantuan pemerintah untuk menjadi 
world class university, Unpad akan 
terbawa,” kata Prof. Rina. (am)*

|  UNIVERSITAS
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Selain jalur SNMPTN dan  
SBMPTN, proses seleksi  

mahasiswa baru Universitas  
Padjadjaran untuk program  
Sarjana pada tahun ini mulai 
membuka jalur mandiri.  
Dikatakan mandiri, segala hal 
yang menyangkut proses seleksi 
dilaksanakan sepenuhnya oleh 
Unpad.

Salah satu perbedaan jalur 
SNMPTN dan SBMPTN sebagai 
jalur seleksi nasional dengan 
jalur mandiri adalah terkait 
pembiayaan. Pada jalur mandiri, 
selain uang kuliah tunggal (UKT), 
ada dana pengembangan yang 
dibayarkan oleh mahasiswa 
setelah dinyatakan lolos seleksi. 
Besaran dana pengembangan 
setiap program studi berbe-
da-beda.

Menanggapi adanya dana 
pengembangan tersebut, Wakil 
Rektor Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry 
Bainus, M.A., mengatakan, dana 
pengembangan ini diperlukan 
untuk meningkatkan kualitas 

Namun, kata Dr. Arry, Unpad 
tetap memfasilitasi mereka yang 
punya potensi secara akademik 
tetapi kurang mampu secara 
finansial untuk bisa mengenyam 
pendidikan. Pada jalur mandiri 
pun, Unpad dapat  
membebaskan dana  
pengembangan maupun UKT 
mahasiswa selama dianggap  
kurang mampu dan  
menyertakan bukti  
pendukungnya.

“Ini juga sesuai dengan  
Permenristekdikti Nomor 60 
tahun 2018 dan Surat Edaran 
Menristekdikti yang menyatakan 
bahwa dana pengembangan 
dan UKT harus memperhatikan 
kemampuan ekonomi dan calon 
peserta,” tegas Dr. Arry.

Bagi mahasiswa kurang mampu, 
ada kesempatan untuk  
diringankan dana  
pengembangan dan UKT-nya 
dengan mengajukan  
permohonan pada saat  
pendaftaran online. Ketika  
registrasi, yang bersangkutan 
wajib melampirkan bukti untuk 
bisa menjadi pertimbangan.

Dr. Arry memastikan bahwa jalur 
mandiri Unpad terbuka bagi 
siapa saja. Bahkan, bagi pelamar 
Bidikmisi yang belum memiliki 
kesempatan lolos di SNMPTN 
maupun SBMPTN bisa mengikuti 
jalur mandiri. (am)*

mutu pembelajaran. Untuk 
menunjang proses pendidikan 
yang baik dibutuhkan sarana 
prasarana yang memadai.

“Selama ini hanya berapa pers-
en anggaran dari pemerintah 
yang terpenuhi. Ini harus di-
tutupi. Adanya Jalur mandiri 
ini mudah-mudahan tertutupi, 
sehingga diharapkan mutu atau 
kualitas pendidikan meningkat,” 
ujar Dr. Arry saat diwawancarai 
Jumat (16/8).

Penetapan dana pengembangan 
ini juga sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang  
menyatakan bahwa mahasiswa 
atau orang tua/wali yang  
membiayai boleh dikenakan 
pungutan dana pengembangan.

Jalur Mandiri Unpad Tidak 
Hanya Diperuntukkan Bagi 

yang Mampu Secara Ekonomi

UNIVERSITAS  |
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Universitas Padjadjaran 
kembali menggelar 

pemilihan Rektor periode 
2019-2024. Pendaftaran 
Bakal Calon Rektor mulai 
dibuka pada Senin, 12 
Agustus 2019.

Ketua Panitia Pemilihan 
Rektor (PPR) Unpad  
Dr. Soni A. Nulhaqim, M.Si., 
mengatakan, ada sejumlah 
pembaruan dari tahapan 
pemilihan Rektor kali ini. 
Pembaruan ini mengacu 
pada Peraturan Majelis 
Wali Amanat Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pemilihan,  
Penetapan, dan Pelantikan 
Rektor Unpad.

Salah satu kebaruan  
mekanisme tersebut ada-

lah adanya  
tahapan penjaringan 
Bakal Calon Rektor oleh 
sivitas akademika dan 
tenaga kependidikan 
Unpad. Pendaftar Pilrek 
Unpad akan dilakukan 
penjaringan terlebih 
dahulu oleh sivitas dan 
tenaga kependidikan  
sebelum ditetapkan 
menjadi Bakal Calon 
Rektor. Penjaringan 
dilakukan secara daring 
(online).

“Penjaringan daring ini 
bertujuan melihat  
aspirasi dari sivitas dan 
tenaga kependidikan 
sebagai bahan  
pertimbangan dalam 
proses penetapan Bakal 

Calon Rektor. Ini menjadi nuansa  
partisipatif dari mahasiswa, dosen, dan 
tenaga kependidikan,” kata Dr. Soni saat 
jumpa pers dengan awak media, Jumat 
(9/8).

Selain itu, Calon Rektor terpilih nantinya 
akan dilakukan penilaian rekam jejak Calon 
Rektor terhadap aspek keuangan, media 
sosial, radikalisme, dan terorisme. Dr. Soni 
menjelaskan, saat memasuki tahap ini, 
MWA Unpad akan bekerja sama dengan 
institusi terkait proses penilaian tersebut.

 
Adapun  Panitia Pemilihan Rektor Unpad 
terdiri dari:

• Ketua: Dr. Soni Akhmad Nulhaqim, 
S.Sos., M.Si.

• Sekretaris: Arif Firmansyah, S.Si., MT.

Anggota :

• Irvan Afriandi, dr., Grad.Dipl.
OEH.,MPH.,Dr.PH.

• Rar. Nat. Yudi Rosandi, S.Si., M.Si.

• Dr. Dr. Achmad Hussein Sundawa Kar-
tamihardja, Sp.KN., MH.Kes

• Dr. Toto Subroto, MS.

• Dr. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H.

• Nurhaeni, S.Sos., M.M.

• Ardi Wahyuni. (am)*

Ketua Panitia Pemilihan Rektor (PPR) Unpad Dr. Soni A. Nulhaqim, M.Si., (kanan) didampingi Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad 
Syauqy Lukman, M.S.M., saat memberikan keterangan kepada para wartawan seputar Pemilihan Rektor Unpad di ruang Executive 
Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (9/8). (Foto: Atep Rustandi)*

Unpad 2019-2024 
Kembali Digelar

Pemilihan 
Rektor 

|  UNIVERSITAS
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Lantik Wisudawan, 
Plt. Rektor Dorong 
Lulusan Unpad 
Terus Berinovasi

Pelaksana Tugas Rektor Universitas  
Padjadjaran Prof. Dr. Rina Indiastuti  

berharap lulusan Unpad dapat berkontribusi 
dalam masyarakat. Hal tersebut disampaikan 
dalam pidatonya pada Wisuda Lulusan  
Gelombang IV Tahun Akademik 2018/2019 di 
Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati 
Ukur, No. 35, Bandung, Rabu (7/8).

 “Kinerja saudara-saudara sebagai lulusan  
Unpad bukanlah dinilai dari seberapa besar gaji 

saudara, namun seberapa banyak masalah di 
masyarakat yang bisa saudara bantu selesaikan, 
maka dari itu apapun posisi dan kedudukan 
saudara kelak tetaplah rendah hati  
sebagaimana pepatah sunda mengatakan, ulah 
agul ku rupa, ulah sombong ku harta, ulah  
adigung ku pangabisa,” kata Prof. Rina.

Menurut Prof. Rina gelar akademik  
merupakan tanggung jawab dan amanat yang 
harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya  
untuk bisa bermanfaat bagi diri sendiri,  
keluarga, almamater, institusi, maupun  
masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, 
Prof. Rina juga berpesan untuk selalu menjaga 
persatuan dan sinergitas dengan semua elemen 
masyarakat.

Pada pelaksanaan wisuda kali ini, dilantik  
sebanyak 1940 wisudawan yang terbagi ke 

UNIVERSITAS  |

Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE., menyampaikan pidato di hadapan wisudawan pada 
Wisuda Lulusan Gelombang IV Tahun Akademik 2018/2019 di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad jalan Dipati Ukur no. 35 Bandung, Rabu 
(7/8). (Foto: Arief Maulana)*
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dalam empat sesi, yang dilaksanakan pada 
7-8 Agustus 2019. Jumlah tersebut meliputi 38 
orang Program Diploma III, 1.409 orang  
Program Sarjana, 196 orang Program Profesi, 
120 orang Program Spesialis, 128 orang  
Program Magister, dan 48 orang Program  
Doktor.

Menurut Prof. Rina Wisuda Gelombang IV selalu 
menjadi wisuda yang istimewa karena  
pelaksanaannya pada bulan Agustus yang  
merupakan bulan simbol perjuangan dan  
kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pada Hari Ulang Tahun ke-74 Republik  
Indonesia ini tema besarnya adalah “SDM 
Unggul Indonesia Maju”. Dikatakan Prof. Rina, 
institusi pendidikanlah yang memegang  
peranan penting dalam mencapai kemajuan 
bangsa dengan mencetak SDM yang unggul dan 
berdaya saing global.

“Oleh karena itu, momentum ini merupakan 
saat yang tepat untuk kita sama-sama  
melakukan refleksi dan evaluasi diri mengenai 
peran dan kinerja kita semua, baik sebagai  
institusi Universitas Padjadjaran (Unpad)  
maupun sebagai pribadi yang merupakan  
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang kita cintai,” jelas Prof. Rina

Prof. Rina juga mendorong semua pihak  
termasuk lulusan Unpad untuk terus berinovasi 
agar Indonesia memiliki daya saing unggul.  
Sivitas akademika Unpad pun senantiasa di 
dorong untuk melakukan perubahan dan  
inovasi di berbagai lini.

“Utamanya dalam menunaikan tugas Tridharma 
Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian 
dan pengabdian pada masyarakat,” imbuh  
Prof. Rina.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Rina  
mengucapkan selamat atas keberhasilan para 
wisudawan dalam menyelesaikan pendidikan. 
Secara khusus ia juga mengucapkan selamat 
kepada para wisudawan yang lulus dengan  
predikat terbaik dengan masing-masing jenjang.

Wisudawan terbaik Program Doktor diraih oleh 
Febrina Amalia Saputri (Program Studi  
Farmasi), Wisudawan terbaik Program Magister 

Utamanya  
dalam  
menunaikan 
tugas  
Tridharma 
Perguruan 
Tinggi yaitu 
pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian 
pada  
masyarakat

“

“

|  UNIVERSITAS

diraih Amida Windari Fitria (Program Studi Ilmu 
Komunikasi), Wisudawan terbaik Program  
Spesialis diraih Vidyana Pratiwi (Program Studi 
Kesehatan Gigi Anak), Wisudawan terbaik  
Program Profesi diraih Nadya Puspita (Program 
Studi Ners), Wisudawan terbaik dari Program 
Sarjana diraih Zikrina Mustamirra (Program  
Studi Sastra Arab),

Sementara itu wisudawan tertua pada  
kesempatan kali ini adalah Musriyadi Nabiu 
(Program Studi Manajemen) dengan usia 59 
Tahun 11 Bulan 9 Hari, serta wisudawan  
termuda dari Program Sarjana adalah Rinaldi 
Wilopo (Program Studi Matematika) dengan 18 
Tahun 11 Bulan 19 Hari. (art)*
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Kaji Model Belanja  
Berkualitas bagi APBN, 
FEB Unpad Raih 
Penghargaan dari 
Bappenas

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Padjadjaran meraih penghargaan dari  

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang  
Brodjonegoro atas partisipasinya dalam  
penyusunan kajian model belanja berkualitas.

Penghargaan diserahkan Bambang kepada 
Dekan FEB Unpad Yudi Azis S.Si. S.E., S.Sos, 
M.T., Ph.D di sela Seminar Nasional “ Belanja 
Berkualitas dalam Mendukung Pertumbuhan 
Ekonomi dan Mengurangi Ketimpangan” di  
Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/ 
Bappenas Jl. Taman Suropati No. 2 , Menteng 
Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Dekan FEB Unpad Yudi Azis S.Si. S.E., S.Sos, 
M.T., Ph.D menjelaskan penghargaan ini diser-
ahkan kepada FEB Unpad karena telah berpar-
tisipasi dalam Penyusunan Kajian Model Belan-
ja Berkualitas. Selain Unpad perguruan tinggi 
yang memperoleh penghargaan itu adalah 
Universitas Udayana, Universitas Diponegoro, 
Universitas Negeri Medan, Universitas Airlang-
ga dan Universitas Brawijaya.

“Penghargaan ini tentu suatu kebanggaan dan 
kebahagian bagi kita karena hasil kajian kita 
ini diapresiasi oleh Bappenas dan dianggap 
sebagai kajian yang strategis”ungkapnya.

Lebih lanjut Yudi mengatakan inti dari kajian 
yang disampaikan kepada Bappenas merupa-
kan masukan bagi pemerintah agar belanja 
negara dilakukan secara efektif sesuai tujuan 
dikeluarkannya anggaran itu. Kajian ini men-
gubah paradigma lama yang menekankan 
pada efisiensi menjadi efektif berkualitas.

“Dengan dana yang ada atau belanja yang 
ada tentu harus efisien dan efektif tapi ter-
capai tujuannya. Kajian ini adalah melihat 
bagaimana shifting dari alokasi belanja yang 

FAKULTAS  |

Dekan FEB Unpad Yudi Azis S.Si. S.E., S.Sos, M.T., Ph.D menerima peng-
hargaan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro 
Atas Partisipasinya dalam Penyusunan Kajian Model Belanja Berkual-
itas di Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas Jl. Taman Suropa-
ti No. 2 , Menteng Jakarta Pusat, Senin (12/8).*

efisien menjadi belanja yang berkualitas. Untuk 
mencapai tujuan tentu saja jangan pernah melepas-
kan kaitan antara input, proses, dan output hingga 
outcomes,” tambahnya.

Yudi Azis memaparkan Kajian Model Belanja 
berkualitas menekankan shifting atau perubahan 
paradigma bahwa dana itu menjadi salah satu input 
yang tidak bisa dilepaskan dengan tujuan peng-
gunaan dana tersebut, ini ada kaitannya dengan 
banyak hal seperti ketercapaian kepala daerah, 
kementerian, dan presiden menjadikan perenca-
naan anggaran sebagai  kekuatan nantinya untuk 
mencapai tujuan.

“Saya kira dalam menjalankan aktifitas kenegaraan 
perlu dirumuskan belanja yang lebih efektif tidak 
sekedar efisien. Sebagai civitas akademika kita men-
yambut hal ini, agar tidak hanya cost efficiency tapi 
juga harus cost effectiveness “, ujarnya.

Yudi berharap kajian ini menjadi peluang bersama 
bagi civitas akademika Unpad untuk meningkat-
kan daya saing bangsa dan menjadi cerminan bagi 
civitas akademika Unpad  agar meningkatkan tata 
kelola di lingkungan universitas.

“Menurut saya Ini peluang bersama untuk men-
dongkrak desain bangsa, melalui pemahaman 
belanja negara yang berkualitas yang mudah-muda-
han daya saing bangsa ini bisa terakselerasi dengan 
perubahan ini “ ungkapnya.

Tim Penyusun kajian ini antara lain Kodrat Wibowo, 
S.E., Ph.D, Dr. Bagdja Muljarijadi, S.T.,S.E.,M.S, Dr. 
Wawan Hermawan, SE., MT. dan Pipit Pitriyan, 
SE.,M.Si. (am)*
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Sebanyak 25 peserta dari berbagai negara 
mengikuti summercourse Bandung Safe 

Course (BSC) 2019 bertema “Sustainable Devel-
opment Goals in Agriculture, Food, and Energy” 
pada 29 Juli hingga 3 Agustus 2019. Acara terse-
but digelar atas kerja sama Fakultas Teknologi 
Industri Pertanian (FTIP) Unpad,  SDGs Center 
Unpad, program studi Kedokteran Hewan Unpad, 
dan Safe Network.

Para peserta tersebut di antaranya berasal dari 
Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Filipina, dan Ma-
laysia.  Koordinator BSC 2019, Dr. Efri Mardawati 
menyatakan bahwa tujuan kegiatan BSC antara 
lain untuk mempromosikan konsep SDGs di ka-
langan negara peserta Safe Network, meningkat-
kan kerja sama yang saling menguntungkan antar 
mahasiswa di Asia, dan merancang implentasi 
SDGs secara bersama.

Dekan FTIP Dr. Edy Suryadi menyatakan bahwa 
fakultas sangat antusias mendukung kegiatan 
BSC 2019 ini. Ia mengharapkan kegiatan ini dapat 
menambah wawasan serta meningkatkan ker-
ja sama antar peserta dan institusi terkait, juga 
mendukung kegiatan internasionalisasi FTIP 
Unpad kedepannya.

Pada hari pertama dan kedua, BSC 2019 diinte-
grasikan dengan kegiatan International Confer-
ence on Food and Bioindustry (ICFB) 2019 yang 
digelar oleh Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan 
Indonesia (PATPI) dan Asosiasi Agroindustri Indo-
nesia (AGRIN).

Hari ketiga, BSC 2019 dipusatkan di SDG’s Cen-
ter Unpad. Kegiatan diisi pemberian materi oleh 
salah Direktur SDGs Center Unpad yaitu Robi 
Andoyo, PhD. Selain itu, juga ada kegiatan pe-
maparan  presentasi oleh peserta.

Kegiatan pun dilanjutkan dengan kunjungan 

|  FAKULTAS

kegiatan ke Saung Udjo untuk mengetahui alat 
musik tradisional angklung dan belajar memain-
kan alat tersebut. Prof. Novizar Nazir sebagai 
Ketua Safe Network mengatakan bahwa kegiatan 
ini diisi dengan kegiatan yang mengutamakan 
kebersamaan, digabung pemberian materi dan 
permainan sehingga peserta dapat bahagia 
melaksanakan program.

Hari keempat diisi dengan kegiatan pemberian 
materi Urban Farming dan kunjungan ke Green-
house di FTIP. Bertindak sebagai pemateri yaitu 
Prof. Nurpilihan Bafdal dan Dr. Sophia Dwiratna 
dari FTIP Unpad yang menampilkan beberapa 
hasil penelitian terkait program ALG.

Dr. Debby Sumanti dan Dr. Bambang Nurhadi 
juga menampilkan produk Bonisa yang merupa-
kan hasil CPPB Dikti dan Produk Baso 234 yang 
merupakan produk FTIP. Kegiatan dilanjutkan 
dengan materi oleh Prof.  Roostita L. Balia dari 
program studi Kedokteran Hewan yang member-
ikan materi mengenai One-Health dan kunjungan 
ke RS Hewan Pendidikan Unpad.

Sore harinya kegiatan dilanjutkan dengan pe-
maparan materi konsep sustainability pada 
Biomethagreen dari Dr. Muhammad Fatah 
(dosen Fakultas Peternakan Unpad). Ia menjelas-
kan mengenai terintgrasinya pertanian organik, 
peternakan dan bioenergy dalam bentuk pengo-
lahan Biogas.

Pada Hari terakhir, dilakukan kunjungan ke Kam-
pung Naga, Tasikmalaya, Jabar.  Menurut Dr. Sou-
via Rahimah, Kampung Naga merupakan suatu 
perkampungan tradisional Jawa Barat yang masih 
sangat menjaga harmonisasi dengan alam. (art)*

Sebanyak 25 peserta dari berbagai negara mengikuti summer course Bandung Safe 
Course (BSC) 2019 bertema “Sustainable Development Goals in Agriculture, Food, and 
Energy” pada 29 Juli hingga 3 Agustus 2019. Acara tersebut digelar atas kerja sama 
Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Unpad,  SDGs Center Unpad, program 
studi Kedokteran Hewan Unpad, dan Safe Network.*

Gelar Summer Course, 
FTIP Unpad  
Datangkan 
Mahasiswa Asing
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Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran 
bekerja sama dengan Himpunan Ilmu Tanah 

Indonesia menggelar “International Seminar & 
Congress of Soil Science 2019” di Trans Luxury 
Hotel, Bandung, Senin (5/8) hingga Rabu (7/8).

Ketua pelaksana kegiatan Anne Nurbaity, PhD, 
mengatakan, seminar ini digelar sebagai media 
jejaring dan penguatan aliansi strategis di antara 
seluruh pemangku kepentingan di bidang ilmu 
tanah. Diharapkan, jejaring ini dapat  
menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan 
dalam hal pertanian berkelanjutan.

“Kita sadari keberlangsungan kehidupan besar 
dipengaruhi oleh pertanian. Keberlangsungan 
pertanian akan menentukan ketahanan pangan,” 
ujar Anne.

Di sisi lain, implementasi Tujuan  
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) salah  
satunya juga menyasar pada aspek pertanian 
keberlanjutan. Melalui seminar ini, pihaknya ingin 
berkontribusi dalam mendukung implementasi 
salah satu capaian dalam SDGs tersebut.

“Kita fokus pada manajemen ilmu tanah dan  
inovasi pertanian untuk mendukung  
keberlangsungan lingkungan dan ketahanan  
pangan,” kata Anne.

Anne melanjutkan, sekitar 300 makalah  
dipresentasikan secara poster maupun oral. 
Peserta sendiri berasal dari 8 negara. Sejumlah 
makalah terpilih akan dipublikasikan pada jurnal 
internasional maupun nasional yang terindeks 
Scopus.

Seminar dibuka secara resmi oleh Pelaksana  
Tugas Rektor Unpad Prof. Dr. Rina Indiastuti, 
M.SIE. Dalam sambutannya, Prof. Rina  
menjelaskan, Unpad sangat berkomitmen  
mendukung implementasi SDGs.

“Unpad berkomitmen, pengelolaan sumber daya 
alam saat ini harus berlandaskan konservasi, 
tidak lagi sebatas eksplorasi saja. Ada  
keseimbangan antara produksi, konsumsi, dan 
konservasi,” kata Prof. Rina.

Karena itu, hadirnya para 
peneliti di bidang ilmu 
tanah ini diharapkan 
dapat memberi suplemen 
baru bagi pengembangan 
manajemen pengelolaan 
tanah dan produktivitas 
pertanian di masa depan.

Seminar diisi dengan se-
jumlah pembicara ahli dari 
berbagai negara. Turut 
hadir Kepala Badan  
Penyuluhan dan  
Pengembangan SDM 
Pertanian Kementerian 
Pertanian RI Prof. Dedi 
Nursyamsi selaku  
pembicara kunci. (am)*

FAKULTAS  |

Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE, saat membuka 
“International Seminar & Congress of Soil Science 2019” di Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin 
(5/8). (Foto: Arief Maulana)*

Para Peneliti 
Ilmu Tanah  
Bicara Masa Depan  
Pertanian Indonesia
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Gelar Konferensi Internasional, 
Unpad Hadirkan Para Pemerhati 
Pangan dan Bioindustri

Universitas Padjadjaran 
menjadi fasilitator penye-

lenggara pada “International 
Conference on Food and Bioin-
dustry 2019” di Puri Setiabudhi 
Residence, Bandung, 29 dan 30 
Juli lalu. Seminar ini mengang-
kat tema  “Indonesia Towards 
Leading Agroindustry in Local 
Wisdom-Based Food and Bioen-
ergy Sovereignity”.

Ketua Penyelenggara Robi 
Andoyo, Ph.D menyampaikan, 
tema yang diangkat diharapkan 
memberikan gambaran kepada 
para pemerhati pangan dan 
bioindustri terkait bagaima-
na aplikasi ilmu dan teknologi 
dalam mengatasi masalah 
ketahanan pangan dan energi. 
Terselenggaranya acara ini juga 
didukung Universitas Pasundan, 
Universitas Al Ghifari, Institut 
Teknologi Bandung, Universitas 
Garut serta SAFE Network.

Lebih lanjut Robi mengatakan, 
seminar ini merupakan bagian 
dari agenda rutin Perhimpunan 
Ahli Teknologi Pangan Indone-
sia (PATPI) dan Asosiasi Agroin-
dustri Indonesia (Agrin).

Konferensi ini menghadirkan 
dua pembicara utama, yaitu 
Kepala Badan Ketahanan Pan-
gan Kementerian Pertanian RI 
Dr. Agung Hendriadi dan Dr. 
Zuzy Anna Direktur Eksekutif 
SDGs Center Unpad.

|  FAKULTAS

Pembicara lainnya yaitu Dr. rer. 
nat. Sonja Kleinertz (Universitas 
Rostock, Jerman), Prof. Nobuta-
ka Ito dari (Universitas Chiang 
Mai, Thailand), Prof. Yazid Bin-
dar, Ph.D (Depertemen Teknolo-
gi Pangan, Fakultas Teknologi 
Industri Institut Teknologi 
Bandung),  Ir. Alik Sutaryat 
(Yayasan Aliksa Organic SRI dan 
Penulis Padi SRI Organik), Prof. 
Dr. Taufiq Yap Yun Hin (Univer-
sitas Putra Malaysia), serta Mr. 
Hatami Nugraha (PT. Cinquer 
Agro Nusantara).

Para peneliti, ilmuwan, praktisi, 
NGO, profesional terkait dari 
seluruh Indonesia dan nega-
ra-negara Asia, seperti Malaysia, 
Thailand, Filipina dan Srilanka 

ikut berpartisipasi dalam sem-
inar. Acara juga dihadiri 250 
delegasi berbagai lembaga 
seperti Badan Ketahanan Pan-
gan, Kementerian Koordinator 
Perekonomian, perguruan ting-
gi, BPPT, professional industri, 
UKM, dan perwakilan industri 
makanan.

Total terdapat 115 presentasi 
lisan dan 74 poster yang dita-
mpilkan. Seminar ini juga meng-
gelar kegiatan lain, seperti per-
temuan tahunan PATPI, Food 
Exhibition and Food Business 
Forum, dan PATPI Award perta-
ma yang sepenuhnya didukung 
Badan Keamanan Pangan (BKP) 
Kementerian Pertanian RI. (art)*

Suasana “International Conference on Food and Bioindustry 2019” di Puri Setiabudhi 
Residence, Bandung, 29 dan 30 Juli lalu.*
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Dosen Geofisika Universitas Padjadjaran  
Dr. Eleonora Agustine, M.T., mengembangkan 

alat untuk mendeteksi struktur di bawah  
permukaan tanah. Alat yang diberi nama  
“Resistivity Meter Small Scale & Small Pin  
Electrode” atau RMSS ini dapat mendeteksi kadar 
polutan yang ada di dalam tanah, termasuk yang 
dekat dengan permukaan.

“RMSS merupakan salah satu alat ukur yang  
selama ini digunakan untuk mendeteksi stuktur 
di bawah permukaan yang biasanya  
berhubungan dengan fluida atau mineral yang 

ada di bawah tanah,” jelas Dr. Eleonora.

Lebih lanjut Dr. Eleonora mengungkapkan, 
dibandingkan alat lain yang sudah ada  
sebelumnya, RMSS memiliki keunggulan karena 
dapat mengukur kondisi di dekat permukaan 
tanah. Kebanyakan alat pengukuran yang ada 
saat ini mengukur terlalu dalam sehingga kurang 
mendapatkan hasil yang optimal. Dengan RMSS, 
pengukuran dapat dilakukan lebih detail dengan 
resolusi yang lebih baik pula.

“Kalau untuk pencemaran, RMSS ini lebih baik 

Dr. Eleonora Agustine, M.T.

Ciptakan Alat Efektif untuk  
Mendeteksi Pencemaran 
Tanah 
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karena pencemaran ‘kan tidak terlalu dalam bi-
asanya, apalagi masih dalam rentang 10-20  
tahun itu dia masih di permukaan biasanya,” jelas 
Kepala Pusat Studi Geofisika, Eksplorasi Sumber 
Daya Alam dan Lingkungan FMIPA  
Unpad ini.

Jika tanah diketahui sudah tercemar,  
Dr. Eleonora dan tim akan melakukan penguji-
an pada lapisan tanah yang lebih dalam untuk 
mengetahui apakah pencemaran sudah sampai 
lapisan dalam atau tidak. “Nah, itu kita akan 
menggunakan bentangan yang lebih panjang,” 
ungkapnya.

Adapun tingkat kedalaman pengukuran RMSS 
dapat bergantung pada panjangan bentangan 
kabel yang terkoneksi pada RMSS. Diperkirakan, 
kedalaman tanah yang diukur merupakan seper-
tujuh dari panjang bentangan.

Di bidang pertanian, dengan mengetahui tingkat 
pencemarannya dapat mengetahui kondisi kes-
uburan tanah. Dengan demikian, dapat diketahui 
langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya, 
apakah tanah aman untuk ditanami, perlu dit-
ingkatkan kesuburannya, atau justru tidak dapat 
ditanami sama sekali.

Selain itu, dengan mengetahui kondisi tanah, 
dapat diketahui pula tanaman apa yang cocok 
untuk di tanam di lahan tersebut. Sementara 
pada bidang lain, penggunaan RMSS biasanya 
dapat dilakukan untuk mengukur 
kemampuan menahan beban 
bangunan hingga menentukan 
mineral yang ada di bawah per-
mukaan.

Bukan hanya itu, RMSS pun dapat 
digunakan untuk mengukur ka-
dar polutan di dalam air sungai. 
Alat ini sendiri sudah pernah di-
gunakan untuk mengukur kondisi 
sub DAS Citarum, tepatnya di 
bantaran sungai Cikapundung. 
Untuk melakukan pengukuran, 
tim biasanya membutuhkan satu 
main unit RMSS, sejumlah elek-
troda, kabel, dan sumber arus 
listrik.

Selain untuk mempermudah pengukuran, peng-
gunaan RMSS juga dapat mempercepat proses 
pengambilan data.

“Kalau di satu luasan ambil sampel satu persatu 
kan lama. Ini kita bisa gunakan di satu lintasan, 
langsung dapat di bawah permukaan seperti apa. 
Jadi membantu percepatan,” ujarnya.

Alat RMSS merupakan hasil penelitian yang dilaku-
kan Dr. Eleonora sejak 2010. Alat ini terus me-
nagalami perkembangan hingga kini, khususnya 
melalui skema penelitian Hibah Internal Unpad. 
Alat ini pun sudah dipresentasikan pada berbagai 
kesempatan, nasional dan internasional. Saat ini, 
RMSS sedang dalam proses untuk mendapatkan 
Hak Kekayaan Intelektual.

Dr. Eleonora pun berharap alat ini dapat digu-
nakan oleh berbagai pihak. Bukan hanya oleh 
mereka yang bergerak di bidang Geofisika, tetapi 
juga oleh masyarakat lebih luas.

“Jadi membantu proses awal sebelum mereka 
melakukan preses pertanian, atau pada saat pros-
es pengembangan perumahan,” ujarnya.

Ke depan, Dr. Eleonora berencana dan tim beren-
cana untuk membuat RMSS versi digital agar lebih 
mudah digunakan oleh pengguna yang bukan 
berasal dari ilmu Geofisika.

“Akan lebih mudah dipakai, walaupun nanti anali-
sisnya harus sama kita (tim Geofisika),” ujarnya.*

|  profil

Dr. Eleonora Agustine, M.T., (Foto: Arief Maulana)*
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Tim mahasiswa Universitas 
Padjadjaran, berhasil mem-

peroleh juara pada lomba Food 
Business Model tingkat maha-
siswa yang diselenggarakan oleh 
Dinas Perindustrian dan Perda-
gangan (Disperindag) Jawa Barat, 
di Trans Studio Mall, Bandung, 
8—10 Agustus lalu.

Sebanyak dua tim dari Unpad 
berhasil meraih juara dalam 
ajang tersebut. Tim dari program 
studi Teknologi Industri Perta-
nian (Tin) Unpad yang terdiri 

bertajuk “Jelly Fish Jawa Barat” 
atau “JellyFisbar”.

Lomba Food Business Model 
merupakan bagian dalam rang-
kaian “Festival Keanekaragaman 
Makanan Berbahan Baku Lo-
kal tahun 2019” dengan tema 
“Mengembangkan Diversifikasi 
Produk Olahan Pangan Berbasis 
Ikan”.

Festival ini dibuka langsung oleh 
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Ka-
mil serta Kepala Dinas Perindus-
trian dan Perdagangan Provinsi 
Jawa Barat, Arifin Soedjayana.

Tahap awal yang dilalui peserta 
lomba adalah mengunggah vid-
eo Food Business Model Canvas 
(BMC) ke laman Youtube. Seban-
yak 6 Grand Finalis terpilih pada 
tahap ini mempresentasikan 
karyanya di depan 3 dewan juri 
pada Senin, 5 Agustus. (am)*

dari Muhammad Rifqi Maulid, 
Riza Syafira Azzahra, dan Melly 
Indriyani berhasil meraih juara 
pertama. Tim tersebut mengang-
kat kreasi produk “Snack Ikan 
Kembung Enak untuk Anak” atau 
“Si Kakak”.

Sementara, tim yang beranggo-
takan Fadlurrahman Anandia 
(Peternakan), Muhammad Ihsan 
(Manajemen Komunikasi), dan 
Acep Jaelani (Ilmu Kelautan) 
berhasil meraih juara ketiga. Tim 
tersebut mengangkat produk 

Mahasiswa Unpad  
Juarai Lomba  
“Food Business Model” 
 Disperindag Jabar

 PRESTASI MAHASISWA  |

Mahasiswa Universitas Padjadjaran berhasil meraih sejumlah juara pada lomba Food Business Model tingkat mahasiswa yang 
diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, di Trans Studio Mall, Bandung, 8—10 Agustus 
2019.*
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Tim Futsal dan  
Bulu Tangkis Unpad 
Boyong Prestasi di Malaysia

Tim Futsal Putra dan Putri 
Universitas Padjadjaran men-

yabet gelar runner up pada ke-
juaraan UiTM International Sport 
Fiesta, Universitas Teknologi 
Mara (UiTM), Selangor, Malaysia, 
31 Juli – 4 Agustus 2019.

Tahun ini, tim Futsal Putra dan 
Putri Unpad telah menunjukkan 
performa terbaik dengan men-
yabet gelar runner up setelah 
tahun sebelumnya harus puas 

meraih juara ketiga.

Turnamen ini diikuti oleh 
berbagai Universitas di Asia, 
seperti Brunei, Pakistan, dan 
Sri Lanka. Tidak ketinggalan 
sejumlah perguruan tinggi 
di Indonesia juga mengikuti 
turnamen tersebut.

Sementara itu di Cabang Olah 
Raga Bulu Tangkis, Anisa Putri 
Alifah dari Unit Bulu Tangkis 
Unpad (UBTU) berhasil meraih 
medali perak pada partai 
tunggal putri di kejuaraan 
tersebut. 

|  PRESTASI MAHASISWA

Selain itu, tim beregu campuran 
dan dua ganda putra UBTU ber-
hasil menjadi semifinalis pada 
kejuaraan tersebut.

“Tim Badminton Universitas 
Padjadjaran tentunya sangat 
bangga dapat membawa nama 
Universitas di kancah Asia dan 
memperoleh medali terlebih ini 
adalah pertama kalinya untuk 
tim badminton Unpad mengiku-
ti turnamen di tingkat Interna-
sional,” kata Surindu Rembulan 
selaku manajer tim. (art)*

GENTRA Universitas Padjadjaran | Agustus 2019
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Mahasiswa Sosiologi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Padjadjaran Reva 
Salsadilla terpilih sebagai Mojang 
Wakil I Jawa Barat 2019. Pada 
ajang tersebut, Reva mewakili 
Kabupaten Pangandaran.

Grand Final Pasanggiri Mojang 
Jajaka Jawa Barat 2019 sendiri 
digelar di Mason Pine Hotel Kota 
Baru Parahyangan, Padalarang, 
Minggu (28/7) lalu.

“Mengikuti Mojang Jajaka 
2019 memberikan tantangan 
tersendiri bagi saya, saya ingin 
mencoba hal baru dan menam-
bah pengalaman serta relasi 
yang lebih luas. Selain itu saya 
juga ingin memberikan  
kontribusi terbaik bagi  
Kabupaten Pangandaran, 
melalui ajang Mojang Jajaka 
yang concern pada bidang  
pariwisata,” ujar Reva.

Bagi Reva, menjadi Mojang 
Wakil 1 Jawa Barat bukan  
semata-mata pencapaian dari 
hasil perjuangan dan doa.  
Namun, ada amanat yang  
harus diemban. Ia juga  
menganggap perolehan ini 
menjadi kesempatan baginya 
untuk dapat menjadi bagian 
dari Jabar Juara.

“Harapannya, semoga saya 

Selain Reva, pada ajang  
tersebut Mahasiswa Fakultas 
Ilmu Komunikasi Universitas 
Padjadjaran Tanti Nur terpilih 
menjadi Mojang Wakil II Jawa 
Barat 2019. Tanti Nur  
merupakan Mojang perwakilan 
dari Kabupaten Bogor. 

Setelah terpilih meraih prestasi 
tersebut, kegiatan Tanti ke  
depannya adalah ikut serta  
dalam Event Ekonomi Kreatif  
untuk mempromosikan  
Pariwisata Jawa Barat.

“Mojang Jajaka adalah wadah 
bagi masyarakat Jawa Barat  
untuk membantu  
mempopulerkan Pariwisata Jawa 
Barat. Kami juga ikut  
menyukseskan program  
pemerintah, dengan menyertai 
setiap Event Ekonomi Kreatif 
yang diselenggarakan,” ujar  
Tanti. (art)*

bisa menjalankan peran sebagai 
Mojang Jawa Barat yang tidak  
hanya membawa nama daerah 
asal saya, Pangandaran, tetapi 
juga Jawa Barat ke tingkat yang 
lebih tinggi lagi,” harap Reva.

Ke depannya, ada sejumlah  
program yang akan ia ikuti 
seperti proyek sosial, promosi 
pariwisata, dan juga sebagai 
negosiator terkait investasi dan 
pariwisata Jawa Barat di luar 
negeri.

Reva Salsadilla Terpilih 
Sebagai Mojang Wakil I 
Jawa Barat 2019

 PRESTASI MAHASISWA  |

Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Reva  
Salsadilla terpilih sebagai Mojang Wakil I Jawa Barat 2019, Minggu (28/7).*
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Universitas Padjadjaran 
meraih sejumlah prestasi 

pada ajang Musabaqah  
Tilawatil Qur’an Mahasiswa  
Nasional (MTQMN) XVI tahun 
2019 di Universitas Syiah  
Kuala, Banda Aceh, 28 Juli hingga 
3 Agustus 2019 lalu.

Pada ajang tersebut, Juara II  
berhasil diraih kafilah Unpad 
pada Musabaqah Pembacaan 
Kitab Maulid Nabi Muhammad 
SAW. Kafilah Unpad yang mengi-
kuti cabang lomba ini yaitu Mo-
hammad Derry Jamaludin (Sastra 
Arab), Mohammad Hazmi Fau-
zan (Sastra Arab), M. Rifky Majid 
(Teknologi Industri Pertanian), 
M. Faisal (Teknik Pertanian), dan 
Zulfikar Muhtady (Sastra Arab).

Sementara itu pada Musabaqah 

piala, tetapi juga sebagai bagian 
mendukung syiar Islam.

Dr. Hazbini pun mengharapkan, 
kedepannya pembinaan ma-
hasiswa MTQ dapat dilakukan 
secara lebih rutin dan optimal.

“Kafilah Unpad pada MTQMN 
2019 ini secara lebih merata 
mengalami kemajuan, tapi me-
mang dalam beberapa cabang 
banyak kafilah melompat lebih 
jauh,” ungkap Dr. Hazbini.

Tahun ini, kafilah Unpad yang 
terpilih mengikuti MTQMN ting-
kat nasional adalah sebanyak 36 
mahasiswa. Sebelumnya, mer-
eka telah melalui serangkaian 
seleksi di tingkat universitas, dua 
tahap pembinaan, serta karanti-
na. (art)*

Debat Ilmiah Kandungan Qur’an 
dalam Bahasa Inggris, Juara III 
berhasil diraih Dhiaulhaq Jodi-
va Ramadhani (Agroteknologi) 
dan Abdurrahman Muharrik 
(Teknologi Pangan). Selain itu, 
Muharrik terpilih menjadi Best 
Speaker pada cabang lomba ini.

Penghargaan lain, pada Mus-
abaqah Tilawatil Qur’an putra, 
Juara Harapan I diraih Ahmad 
Yusuf (Ekonomi Pembangunan), 
dan pada Musabaqah Hifzhil 
Qur’an 20 Juz putra, Farras Ya-
sirullah Tarigan (Ekonomi Islam) 
juga meraih Juara Harapan I.

Ketua Kafilah MTQMN Unpad Dr. 
Hazbini, M.Ag., mengungkapkan 
bahwa target tim Unpad adalah 
berupaya yang terbaik. Tidak se-
mata-mata untuk mendapatkan 

|  PRESTASI MAHASISWA

Kafilah Universitas Padjadjaran meraih sejumlah prestasi di Musabaqah Tilawatil 
Qur’an Mahasiswa Nasional (MTQMN) XVI tahun 2019 pada ajang Universitas Syiah 
Kuala, Banda Aceh, 28 Juli hingga 3 Agustus 2019 lalu.*

Kafilah Unpad Raih Sejumlah Prestasi di 
Ajang MTQ Mahasiswa Nasional
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Mahasiswa Magister Fakultas 
Hukum Universitas  

Padjadjaran Taufik Rachmat 
Nugraha mengikuti “The 2019 
Summer Program of Marco 
Polo–ZHENG He Academy of 
International Oceans Law and 
Policy” yang diselenggarakan di 
Xiamen University, China, pada 1 
hingga 26 Juli 2019.

 “Program sekolah musim panas 
ini menitikberatkan kepada  
pendalaman materi seputar 
hukum laut internasional, dan 
tahun 2019 ini terbagi menjadi 
4 materi khusus,” jelas Taufik 
dalam rilis yang diterima Kantor 
Komunikasi Publik Unpad.

Keempat materi tersebut yai-
tu terkait international seabed 
authority yang dibawakan oleh 
Prof. Helmult Türk sebagai man-
tan Presiden ISA dan hakim dari 
ITLOS (Internatinal Tribunal Law 
of the Sea), the area  
(seabed mining) yang dibawakan 
oleh Prof. Kenning Zhang selaku 
Direktur dari Laboratory of  
International Seabed Resources 
dan mantan Direktur Jenderal  
“enterprise” di ISA, polar law  
dibawakan oleh Prof. Kristin 
Bartenstein selaku pakar hukum 
laut dari Laval University Canada, 
dan alternative dispute  
settlement dibawakan oleh 

hukum laut di Indonesia,” ung-
kap Taufik.

Selain kuliah, program ini juga 
mengajak para delegasi untuk 
melihat fasilitas yang dimiliki 
oleh univesitas dalam menun-
jang riset. Salah satu fasilitas 
tersebut yaitu kapal riset kelau-
tan “Jia-Geng” yang telah  dileng-
kapi dengan teknologi canggih.

Para peserta juga diajak ke pusat 
laboratorium kelautan milik 
universitas yang merupakan 
salah satu laboratorium kelautan 
paling mutakhir di China. Selan-
jutnya, peserta juga diajak untuk 
melihat China Marine Safety 
Administration yang bertugas 
untuk mengatur alur lalu lintas 
kapal yang keluar masuk dari 
Xiamen Port.

“Dari sini saya mejadi lebih 
paham mengenai permasalah-
an hukum laut bukan saja dari 
teori yang disampaikan di kelas, 
melainkan juga melihat secara 
langsung praktiknya dilapangan 
yang dijelaskan langsung oleh 
ahlinya,” kata Taufik.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 
sejumlah peserta dari berbagai 
negara. Mayoritas peserta mer-
upakan mahasiswa program S2 
dan S3 dari sejumlah perguruan 
tinggi terkemuka di dunia. (art)*

Professor Xinjun Zhang selaku 
Direktur Eksekutif dari Pusat 
Studi Hukum Laut di Tsinghua 
University.

Selama empat minggu  
berturut-turut para peserta 
dididik secara intensif terkait 
perkembangan terbaru dari 
ke-empat subjek yang dikuliah-
kan.

“Selama sekolah musim panas 
saya mendapat banyak sekali 
pengetahuan baru terkait hukum 
laut internasional, khususnya 
yang berkaitan dengan seabed 
dan polar law. Seabed dan polar 
law merupakan dua subjek 
perkuliahan yang sangat menar-
ik bagi saya, karena memiliki isu-
isu terbaru dan menarik dalam 
perkembangannya selama ini,” 
ujar Taufik.

Dari kegiatan tersebut, Taufik 
mendapatkan berbagai pen-
getahuan baru seperti risiko 
pertambangan dasar laut, mas-
alah lingkungan yang ditimbul-
kan pertambangan dasar laut, 
batas-batas wilayah laut, dan 
sebagainya.

“Pada minggu kedua tepatnya 
pada sesi kuliah Bersama Prof 
Kenning Zhang, saya berkesem-
patan untuk memberikan pre-
sentasi mengenai pengenalan 

 PRESTASI MAHASISWA  |

Ikut Summer Program di China,  
Mahasiswa Pascasarjana FH  
Unpad Kenalkan Hukum Laut  
Indonesia
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Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Taufik Rachmat Nugraha mengikuti “The 2019 Summer 
Program of Marco Polo–ZHENG He Academy of International Oceans Law and Policy” yang diselenggarakan di Xiamen Uni-
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Syahdan, kita menerima suatu kabar duka di 
grup Whatsapp: “Berita duka: telah meninggal 

dunia tadi malam jam 10.15 teman kita, Bapak 
X di rumah….dst”. Pada saat membaca berita 
tersebut, biasanya muncul sejumlah pertanyaan 
sebagai respons. “Aaah, masa sih?, kemarin  
masih sehat, kok.” Respons yang lain, “ini hoaks 
atau beneran? Dia kan masih muda, anak- 
anaknya masih kecil.” Ada lagi yang menulis,”kok 
mendadak sekali?” 

Setelah beberapa orang datang melayat, mulai 
beredar cerita bahwa malam itu almarhum  
sedang kumpul bersama keluarga, tiba-tiba 
merasa sesak, dadanya seperti ditindih benda 
berat, keluar keringat dingin. Lalu anaknya  
berlari memanggil bidan yang rumahnya  
berada sekitar 400 meter dari rumah mereka. 

Sesampainya di rumah, ia menyarankan untuk 
segera dibawa ke rumah sakit. Sambil  
menunggu taksi datang, istrinya mencoba  
mengurangi sesaknya dengan menggosok  
punggung almarhum dengan minyak kayu putih. 
Setelah taksi datang dengan susah payah  
almarhum dipapah berjalan menuju taksi dan 

sesampainya di 
Instalasi Gawat 

Darurat (IGD), dok-
ter yang memeriksa 

menyatakan pasien 
sudah meninggal dunia akibat 
serangan jantung.

Mendengar kata “meninggal” terlebih lagi orang 
yang meninggal adalah orang yang kita kenal 
atau bahkan orang terdekat kita, rasanya  
sungguh menyakitkan. Meninggal sudah tidak 
lagi relevan dengan umur seseorang. Kini,  
mereka yang masih berumur di bawah 40 tahun 
pun memiliki potensi meninggal secara  
mendadak akibat serangan jantung. 

Kita seyogyanya dapat mengusahakan  
semaksimal mungkin agar kematian akibat  
serangan jantung dapat dicegah melalui  
penanganan yang cepat dan tepat. Walau  
kematian adalah soal misteri, dalam hal ini saya 
ingin berbagi dari sisi keilmuan saya sebagai 
perawat.

Apakah serangan jantung itu? 
Serangan jantung atau heart attack atau infark 
miokard adalah terhentinya aliran darah menuju 
jantung. Meskipun hanya sesaat, dapat  
mengakibatkan sebagian sel jantung menjadi 
mati (American Heart Association/AHA, 2019). 
Serangan jantung merupakan penyebab  
kematian tertinggi di dunia (WHO, 2018) dan juga 
di Indonesia (Kemenkes RI, 2017). 

Penyebab terbanyak karena penyempitan  
pembuluh darah di jantung (Ischemic heart  
disease) akibat penumpukan lemak,  
penumpukan nikotin dan tar dari rokok, dan  gula 
darah yang tinggi dalam pembuluh darah  

oleh Anastasia Anna, S.Kp., M.Kes.

Dapatkah Kematian 
“Dicegah”?

OPINI  |
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ambulans di 119 atau segera 
dibawa ke IGD rumah sakit 
terdekat. Keterlambatan sering 
terjadi karena pasien dibawa ke 
lokasi yang bukan UGD rumah 
sakit, seperti tempat praktik 
pribadi atau puskesmas.  

 
Selain itu, acapkali rasa penuh 
di perut yang menekan dada di-
anggap “angin duduk” atau nyeri 
di punggung dianggap “masuk 
angin” sehingga pasien minum 
obat antinyeri atau dikerok. AHA 
(2019) mencatat, 89% orang yang 
mengalami serangan jantung di 
luar rumah sakit meninggal kare-
na terlambat mendapat penan-
ganan, dan bila sudah mengala-
mi henti jantung, mereka tidak 
segera mendapatkan resusitasi 
jantung paru (RJP).

Bagaimana melakukan RJP? 
AHA (2019) merekomendasikan 
di manapun kita berada, pada 
saat melihat seseorang yang 
tiba-tiba tidak sadarkan diri, tin-
dakan yang harus segera dilaku-
kan dengan cepat adalah meng-
hubungi 119 atau minta tolong 
orang lain untuk kontak 119; 
serta segera lakukan penekanan 
di bagian tengah dada pasien 
dengan kuat dan dengan kece-
patan seperti anda sedang men-
dengarkan lagu “Staying alive” 

(Kemenkes RI, 2017; WHO, 2018). 
Penyempitan tersebut akan  
menimbulkan tanda dan  
gejala yang sangat khas. Gejala 
ini sebaiknya dikenali dengan 
cepat agar dapat dilakukan  
penanganan yang cepat dan 
tepat pula.

Penanganan yang cepat dan 
tepat tidak selalu harus  
dilakukan oleh dokter atau  
perawat. Siapa pun dapat 
melakukannya, minimal  
mengenali tanda/gejala yang 
dirasakan oleh pasien dan 
segera mencari bantuan tenaga 
medis.

Hasil survei yang dilakukan oleh 
Centers for Disease Control and 
Prevention di Amerika Serikat 
didapatkan 97% orang mengena-
li nyeri dada sebagai gejala dari 
serangan jantung tetapi han-
ya 27% orang yang mengenali 
semua gejala utama dan segera 
memanggil bantuan medis saat 
seseorang mengalami serangan 
jantung (CDC, 2015).

Tanda dan gejala utama ada-
lah dada bagian tengah terasa 
nyeri atau tidak nyaman seperti 
ditekan benda berat, atau di-
remas atau perut terasa penuh 
dan menekan dada. Selain itu, 
nyeri dapat dirasakan juga di 
salah satu atau kedua lengan, 
punggung, leher dan rahang 
atau ulu hati. Rasa nyeri atau 
tidak nyaman dapat berlangsung 
selama beberapa menit, menghi-
lang/berkurang dengan istirahat, 
lalu timbul kembali. Pasien juga 
mengalami sesak nafas, keringat 
dingin, mual, dan pusing (AHA, 
2019).

Bila ada yang mengalami tanda/
gejala tersebut, segera hubungi 

dari the Beegees. 

Walaupun pasien tidak berna-
pas, Anda tidak perlu memberi-
kan bantuan napas. Cukup laku-
kan RJP dengan benar sampai 
pasien bergerak yang menan-
dakan jantung pasien sudah 
kembali berdenyut atau sampai 
paramedic 119 datang. Tindakan 
tersebut disebut “Hands-only 
CPR” atau RJP dengan menggu-
nakan tangan tanpa memberi-
kan bantuan napas.

Penutup 
Semakin cepat kita mengena-
li tanda dan gejala serangan 
jantung, semakin cepat perto-
longan yang anda berikan, maka 
anda dapat mencegah seseo-
rang mengalami kematian. Pada 
saat kejadian serangan jantung 
begitu cepat, sehingga anda 
belum sempat menolong dan 
pasien sudah mengalami henti 
jantung, maka segera lakukan 
RJP. Semakin cepat RJP diberi-
kan, semakin besar kesempa-
tan pasien untuk tertolong dan 
anda dapat mencegah kematian 
pasien. Marilah mulai sekarang 
kita unduh dan dengarkan lagu 
‘Staying alive” dari the Beegees 
sambil membayangkan anda 
melakukan RJP. Bila ingin lebih 
percaya diri, ikuti pelatihan Basic 
Life Support (BLS) yang banyak 
diselenggarakan di Indonesia, 
salah satunya oleh Departemen 
Keperawatan Gawat Darurat 
dan Kritis Fakultas Keperawatan 
Unpad.*

(Departemen Keperawatan  
Gawat Darurat dan Kritis,  
Fakultas Keperawatan  
Universitas Padjadjaran). 
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Ridwan Kamil Ajak  
Akademisi Unpad  
Ciptakan  
Masyarakat Dewasa 
 Berkomunikasi

Gubernur Jawa Barat M. 
Ridwan Kamil mengajak 

akademisi untuk membangun 
masyarakat dewasa berkomu-
nikasi melalui strategi kerja 
sama Pentahelix. Hal tersebut 
ia sampaikan saat menghadiri 
“The 2019 Padjadjaran Commu-
nication Conference Series” yang 
digelar Fakultas Ilmu Komuni-
kasi Universitas Padjadjaran di 
Auditorium Pascasarjana Fikom 
Unpad, Jatinangor, Selasa (6/8).

 “Mari menuju masyarakat yang 
dewasa berkomunikasi melalui 
Pentahelix,” ujar Emil, sapaan 
akrab Ridwan Kamil.

Menurut Emil, saat ini pihaknya 
sedang menerapkan Govern-
ment 3.0, yaitu birokrasi dinamis 
yang mengedapankan kolab-
orasi. Melalui Governemnt 3.0, 
Gubernur membuka diri untuk 
mendapatkan masukan dan in-
formasi dari Pentahelix, meliputi 
akademisi, bisnis, masyarakat, 
pemerintah, dan media.

Dikatakan Emil, saat ini dunia 
semakin ekstrem. Salah satu 

contohnya adalah ketika revolusi 
digital mendahului kedewasaan 
masyarakat.

“Maka jangan heran, diantara 
kebaikan-kebaikan revolusi dig-
ital, ada negativitas yang hadir,” 
ujarnya.

Selain itu, dunia juga semakin 
berbahaya. Menurut Emil, dari 
sisi buruk yang muncul dari 
teknologi, tidak hanya kebaikan 
yang berakselerasi, tapi keburu-
kan juga tidak terklarifikasi.

Emil mencontohkan banyaknya 
berita bohong yang beredar di 
masyarakat. Ia pun menyayang-
kan masih banyaknya mas-
yarakat yang tidak dapat mem-
bedakan berita benar dan tidak.

Salah satu hal yang diupayakan 
Emil adalah menjadikan mas-
yarakat dewasa dalam berkomu-
nikasi. Untuk itu, dalam mem-
buat keputusan, pemerintah 
membutuhkan informasi yang 
baik dari berbagai pihak terma-
suk akademisi.

“Bagaimana kita mau memba-
ngun masyarakat ini jika isu 
terbesar kita, tidak dewasa ber-
komunikasi ini tidak ada cetak 
birunya,” ujarnya.

Selain Ridwan Kamil, acara terse-
but juga menghadirkan pem-
bicara Dr. Dadang Sugiana, M.Si 

(Wakil Dekan Fikom Unpad), Dr. 
Atwar Bajari, M.Si (Kepala Pro-
gram Studi Doktor Ilmu Komuni-
kasi Fikom Unpad), Dewi Sri Suti-
ja Ningsih (Kepala Sub Direktorat 
Komunikasi, Direktorat Politik 
dan Komunikasi Bappenas), Dr. 
Ir. Joko Siswanto, MPA (dosen 
Institut Teknologi Bandung).

Acara dibuka oleh Direktur 
Pendidikan dan Kemahasiswaan 
Unpad Prof. Dr. Wawan Her-
mawan, M.S, dan diikuti oleh 230 
peserta yang berasal dari berb-
agai perguruan tinggi. Konfer-
ensi ini menghasilkan 32 paper 
terindeks scopus dan akan terbit 
di 2019 ini.

Konferensi ini mengangkat tema 
“ Contribution of Communication 
Sciences in National Develop-
ment”. Ketua pelaksana kegiatan, 
Ira Mirawati S.Sos., M.Si menga-
takan bahwa konferensi ini  be-
rupaya membangkitkan kembali 
kajian-kajian tentang komunikasi 
pembangunan.

“Mari bersama-sama sekarang 
kita gali sebenarnya bagaimana 
komunikasi dalam menyuk-
seskan pembangunan. Bagaima-
na komunikasi bisa mengajak 
orang untuk berpartisipasi da-
lam pembangunan. Itu cita-cita 
mulia yang kami harapkan dari 
konferensi ini,” harap Ira. (art)*

Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil saat menyampaikan sambutan di “The 2019 Padjadjaran 
Communication Conference Series” yang digelar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran 
di Auditorium Pascasarjana Fikom Unpad, Jatinangor, Selasa (6/8). (Foto: Atep Rustandi)*
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Kepala Kantor Tracer Study & Career Development Center (TS CDC) Universitas Padjadjaran Dr. Rosaria Mita Amalia, M.Hum. (Foto: Arief Maulana)*
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Dengan demikian, mahasiswa sudah sejak awal 
membangun jejaring dan strategi kariernya.  
Difasilitasi TS CDC Unpad, dorongan positif terus 
diberikan kepada mahasiswa selama menempuh 
studi di Unpad.

“Diharapkan, dengan diberikan exposure positif 
akan menghasilkan hasil yang positif juga,” kata 
dosen Fakultas Ilmu Budaya Unpad ini.

Berbagai program juga dilakukan oleh TS CDC  
Unpad. Mulai dari info lowongan kerja yang 
dimuat di laman (website), media sosial, dan  
aplikasi TS CDC, bursa kerja, sesi berbagi  
pengalaman (sharing session) dari para alumni 
Unpad yang sukses di dunia kerja/usaha, hingga 
seminar pembekalan karier bagi para lulusan.

Tidak hanya itu, kantor ini juga membuka ruang 
bimbingan karier bagi para mahasiswa Unpad.  
Dr. Rosaria menjelaskan, ruang ini bisa  
dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun yang 
baru lulus untuk melakukan konsultasi mengenai 
pengembangan karier dan bagaimana  
menentukan jalur karier (career path). Proses 
konsultasi dilakukan bersama tim dari Fakultas 
Psikologi Unpad.

Terkait kegiatan sharing session, pihaknya telah 
melakukan kerja sama dengan sejumlah  
perusahaan terkemuka. Hingga saat ini, kegiatan 
sharing session sudah diikuti oleh sejumlah  
perusahaan, seperti Paragon, Ruang Guru, Coca 
Cola Amatil, hingga Great Giant Foods. Tentunya, 
kegiatan ini menghadirkan praktisi yang  
merupakan alumni dari Unpad.

Dr. Rosaria pun mendorong kepada mahasiswa 
untuk memperbanyak jejaring selama menempuh 
studi. “Hauslah akan segala hal baru, selama itu 
positif,” kata Dr. Rosaria. (am)*

TS CDC Unpad Bantu Mahasiswa 
Siapkan Strategi Hadapi Dunia Kerja

Lulusan Universitas Padjadjaran diharapkan 
tidak sekadar memiliki kompetensi  

akademik (hard skill), tetapi juga diimbangi 
dengan keterampilan nonteknis (soft skill). 
Karena itu, pengembangan karier diperlukan 
oleh setiap mahasiswa sebagai bekal  
menghadapi dunia kerja.

Dalam mendukung pembentuk karakter  
lulusan yang unggul dan positif, Unpad  
memiliki unit khusus bernama Kantor Tracer 
Study & Career Development Center (TS CDC) 
Unpad. Pusat karier ini memiliki peran  
menjembatani alumni dengan dunia kerja/ 
usaha, yang salah satu upayanya adalah  
menyiapkan lulusan berkarakter.

Kepala Kantor TS CDC Unpad Dr. Rosaria Mita 
Amalia, M.Hum., menjelaskan, penyiapan 
strategi pengembangan karier idealnya bukan 
dirancang ketika mahasiswa sudah lulus dari 
perguruan tinggi. Untuk itu, TS CDC berupaya 
untuk memberikan pendampingan  
pengembangan karier bahkan dari sejak  
mahasiswa baru.

“Mahasiswa baru itu diibaratkan kertas putih, 
tinggal bagaimana institusi, komunitas, dan 
lingkungan bisa memfasilitasi,” ujar Dr. Rosaria 
saat diwawancarai Kantor Komunikasi Publik 
Unpad, Jumat (2/8).

Mewujudkan upaya tersebut, pada tahun 
ini, TS CDC Unpad mulai memberikan materi 
seputar pengembangan karier pada prosesi 
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2019. 
Dr. Rosaria mengatakan, mahasiswa baru 
diharapkan sudah mulai menyiapkan strategi 
kira-kira kompetensi nonteknis apa yang bisa 
dimanfaatkan atau dibutuhkan untuk memulai 
kariernya di masa datang.

ragam  |
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Lewat Riset, Peneliti Diharapkan Bantu 
Pemerintah Rumuskan Kebijakan Efektif

Pusat Unggulan SDGs Center Universitas 
Padjadjaran bekerja sama dengan SMERU 
Research Institute menggelar seminar nasional 
bertema “Arah Pembangunan SDM pada Peri-
ode Kedua Jokowi” di Grha Sanusi Hardjadina-
ta Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, 
Rabu (31/7).
Seminar yang dihadiri oleh akademisi dan 
peneliti dari berbagai pusat studi SDGs di Indo-
nesia ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana 
Tugas Rektor Unpad Prof. Dr. Rina Indiastuti, 
M.SIE. Dalam sambutannya, Prof. Rina men-
dorong agar seminar ini mampu menghasilkan 
beragam rekomendasi kebijakan khususnya 
terkait pembangunan sumber daya manusia.
“Diharapkan hasil diskusi ini bisa menjadi ma-
sukan untuk nasional,” kata Prof. Rina.
Prof. Rina menjelaskan, arah pembangunan 
sumber daya manusia dalam dimensi apa pun 
selalu menyasar pada tiga pilar besar, yaitu 
pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. 
Beragam riset tentang tiga pilar ini sudah ban-
yak dilakukan oleh para peneliti.
“Yang harus dicari terobosan adalah bagaima-
na masyarakat punya akses pada pendidikan, 

kesehatan, dan pasar kerja secara mudah,” 
ujar Prof. Rina.
Dikatakan terobosan, mengingat banyak 
hasil riset dengan berbagai model sudah 
dibuat. Namun, tidak banyak yang memba-
has bagaimana aksesibilitas dari masyarakat 
Indonesia untuk bisa masuk pada peningkatan 
pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja. Riset 
ini diyakini bisa menjadi rekomendasi strategis 
untuk pemerintah.
Direktur Eksekutif SDGs Center Unpad Dr. Zuzy 
Anna, M.Si., mengatakan, kebijakan berbasis 
riset memiliki kedudukan yang kuat secara 
politis. Penelitian yang dilakukan dapat mem-
berikan jawaban atas masalah yang terjadi. 
Ketika menjadi rekomendasi suatu kebijakan, 
diharapkan akan lebih efektif dan potensial.
“Seminar ini akan menghadirkan beragam ev-
idence based policy yang terkait ketenagaker-
jaan, serta pelayanan dasar yang akan banyak 
terkait sumber daya manusia,” ujarnya.
Seminar diisi dengan sejumlah pembicara. Da-
lam seminar ini, guru besar Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Unpad Prof. Dr. Arief Anshori Yusuf 
bertindak sebagai pembicara kunci. (am)*

|  ragam

Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Rina Indiastuti, M.SIE., 
saat membuka seminar nasional “Arah Pembangunan SDM pada Periode Kedua 
Jokowi”  di Grha Sanusi Hardjadinata
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Satukan Tradisional dengan Ko-
temporer

Sivitas akademika yang berada 
di sekitar lingkungan Fakultas 
Ilmu Budaya mungkin pernah 
mendengar alunan irama an-
gklung yang merdu. Tidak salah 
lagi, mereka adalah Orkestra 
Angklung FIB. Orkestra Angklung 
FIB adalah suatu komunitas ma-
hasiswa FIB yang memiliki minat 
pada musik tradisional. Komuni-
tas ini didasari atas tekad untuk 
memperjuangkan pudarnya seni 
musik tradisional Sunda di kalan-
gan pemuda.

Komunitas ini pada mulanya 
dibentuk oleh beber-
apa mahasiswa FIB 
yaitu Lukman (2015), 
Bagus (2015), Fadli 
(2015), dan Wiku 
(2016). Menurut 
Manajer Eksternal 
Orkestra Angklung 
FIB Salsabila Larasa-
ti, alat musik an-
gklung dipilih karena 
sangat lekat dengan 
identitas tradisional 
Sunda. 

Lagu yang pernah 
dilantunkan antara 
lain lagu-lagu daerah 
tanah Sunda dan 
lagu daerah lainnya. 
Selain itu, komunitas 
ini berbeda dengan 

komunitas angklung lainnya, 
karena memasukan nuansa 
orkestra dalam permainannya. 

Saat ini Orkestra Angklung FIB 
beranggotakan 60 anggota aktif 
dari berbagai program studi 
dan angkatan di Fakultas Ilmu 
Budaya. Semua anggota belajar 
dari dasar hingga mahir layaknya 
sebuah grup orkestra.

Komunitas unik yang didiri-
kan awal tahun 2017 ini sudah 
tampil di banyak acara, baik di 
lingkungan Unpad maupun luar 
kampus. Orkestra ini pernah 
tampil pada Asean Youth Initia-
tive Conference 2017 di Bandung 

hingga Pre Event Asian Games 
2018 di Kampus Unpad Dipati-
ukur, Bandung. 

Meski usianya terbilang seumur 
jagung, komunitas ini selalu 
mempertahankan kualitas per-
formanya dengan latihan rutin 
setiap minggunya. Latihannya 
pun diawasi langsung oleh in-
struktur yang sudah berpengala-
man dalam dunia musik. Jika ada 
acara besar Orkestra Angklung 
FIB bisa memperbanyak jadwal 
latihan hingga setiap hari. Orkes-
tra Angklung FIB mempunyai 
harapan untuk terus berkem-
bang dan menjadi orkestra an-
gklung yang berkualitas. (dra)*

Orkestra Angklung FIB

seputar kampus  |
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Serial kartun Spongebob 
Squarepants keluaran Nickel-
odeon sukses menarik perhatian 
penggemar kartun di seluruh 
dunia. Tokoh, alur cerita, dan 
episode yang ditampilkan dinilai 
unik sehingga banyak digemari. 
Tidak hanya kanak-kanak, orang 
dewasa pun menggemari serial 
kartun ini.

Salah satu efek popularitas 
kartun Spongebob di kalangan 
dewasa adalah berdirinya Komu-
nitas Kulit Kerang Ajaib (K3A) di 
Universitas Padjadjaran. 
Ini merupakan komuni-
tas unik beranggotakan 
mahasiswa Unpad dari 
berbagai fakultas dan 
angkatan yang mengge-
mari serial Spongebob 
Squarepants. 

Menurut Pendiri K3A, Far-
han Abaydillah alumnus 
Fakultas Ilmu Budaya, kartun 
ini dipilih karena latar tempat 
laut dan fenomena yang terjadi 
di kartun ini dinilai lebih aneh 
daripada kartun lain. Aneh yang 
dimaksud secara umum adalah 
meski latarnya berada di laut 
dan menggunakan karakter bi-
ota laut, visualisasi aktivitas ma-
nusia jelas digambarkan. Mulai 
dari ikan berjalan, kapal sebagai 
mobil, hingga api di dalam laut.

Tujuan lain dari terbentuknya 
K3A adalah keprihatinan akan 
penurunan kualitas tayangan 
televisi Indonesia. Ketua komu-

nitas Safira Aryantiputri (Fakul-
tas Ekonomi dan Bisnis 2016) 
menjelaskan, tayangan tidak 
berkualitas di televisi harus dila-
wan dengan kartun berkualitas 
seperti Spongebob Squarepants.  
Tidak selalu serius, komunitas 
ini juga berbagi cerita dan ber-
gurau bersama dengan lawakan 
khas tokoh-tokoh Spongebob 
Squarepants untuk menjalin 
kekeluargaan.

Komunitas ini tidak sekadar me-
nonton bersama, tetapi banyak 

mengadakan diskusi. Uniknya, 
K3A mampu mengajak anggot-
anya berpikir di luar batas (out 
of the box), seperti membedah 
filosofi dari setiap episodenya. 
Beragam keunikan pada serial 
kartun dibahas oleh para ang-
gota K3A, seperti analisis kritis 
tentang makna tersirat dari 
perkataan hingga bahasa tubuh 
tokohnya. 

Selain mendiskusikan hal di atas, 
K3A menilai serial Spongebob 
Squarepants memiliki pesan 
moral yang lebih konstruktif 
dibanding acara televisi pada 
umumnya dan bisa menja-

di contoh bagi penontonnya. 
Menurut K3A, beberapa adegan 
dari kartun ini memiliki kata-kata 
mutiara positif yang jika dibedah 
kembali maknanya akan sangat 
cocok dengan kondisi mas-
yarakat modern. Meskipun bisa 
bersifat parsial dalam pemak-
naannya, inilah kelebihan dari 
serial kartun tersebut.

Diskusi yang dilakukan oleh K3A 
lebih bersifat santai dan ringan. 
Tidak ada tendensi apa pun. 
Berbagai hasil diskusi hanya 

sebatas mengemukakan 
pendapat ke dalam forum 
K3A dengan argumen 
masing-masing.  

Cara menjaring anggot-
anya pun juga melalui 
seleksi yang unik. Calon 
anggota wajib menjawab 
pertanyaan tertentu ter-
kait episode Spongebob 

Squarepants. Misalnya, calon 
anggota akan diberi pertanyaan 
tentang apa yang dilakukan 
tokoh tertentu pada episode 
tertentu untuk menguji peng-
etahuan calon anggota. Hal ini 
dilakukan agar setiap anggota 
yang masuk benar-benar memili-
ki hobi dan minat yang sama ten-
tang Spongebob Squarepants. 
Anggota K3A juga menggunakan 
berbagai tagline populer sebagai 
salam rahasia hingga hymne. 
Para peminat komunitas ini bisa 
menghubungi akun resmi K3A 
untuk merasakan keunikan dari 
komunitas ini. (dra)*

Komunitas Kulit Kerang Ajaib 
Unpad, Bawa Kartun Spongebob 
Jadi Bahan Diskusi Ilmiah
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Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Rina 
Indiastuti, M.SIE., menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari 
Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia yang digelar di halaman 
kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Sabtu (17/8). 
(Foto: Arief Maulana)*

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappe-
nas Slamet Soedarsono meraih gelar Doktor pada Program 
Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universi-
tas Padjadjaran dalam Sidang Promosi Doktor di Ruang Serba 
Guna, Gedung 2 Lantai 4, kampus Unpad Jln. Dipati Ukur 35, 
Bandung, Sabtu (10/8). (Foto: Lydia Wulan Sari)*

Universitas Gadjah Mada melakukan kunjungan ke kampus 
Universitas Padjadjaran untuk mempelajari pengelolaan 
sistem informasi penelitian dan publikasi di Unpad. Kunjungan 
diterima sejumlah pimpinan Unpad di ruang rapat Rektor, 
Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Kamis (8/8). (Foto: Winda 
Eka Putri)*

Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen 
Pol Boy Rafli Amar meraih Gelar Doktor pada Program Doktor 
Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada Sidang Promosi 
Doktor yang digelar di Bale Sawala, Rabu (14/8). (Foto: Arief 
Maulana)*

Pelaksana Tugas Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Rina 
Indiastuti, S.E., M.SIE., (ketiga dari kiri) didampingi Wakil Rektor 
Bidang Keuangan dan Sumber Daya Unpad Prof. Arief Sjam-
sulaksan Kartasasmita, dr., SpM(K), M.Kes., PhD, Ketua Dewan 
Profesor Unpad Prof. Dr. Sutyastie Soemitro Remi, S.E., M.S., 
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unpad Drs. Yuyu Yohana Risagar-
niwa, M.Ed., Ph.D, dan Dekan Fakultas Matematika dan IPA 
Unpad Prof. Dr. Sudradjat, M.S., menyerahkan SK jabatan guru 
besar kepada Prof. Aquarini Priyatna, M.A., M.Hum., Ph.D., (ke-
empat dari kanan), dan Prof. Dr. Atje Setiawan Abdullah, M.S., 
M.Kom., (ketiga dari kanan) di Ruang Rapat Rektor, Gedung 
Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Jumat (19/7). (Foto: Tedi 
Yusup)*

Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019 Prof. Tri 
Hanggono Achmad menyampaikan pidato kunci dalam acara 
pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Pega-
wai Tetap Non PNS di lingkungan Unpad yang digelar di Bale 
Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Kamis (15/8). Diklat 
ini diikuti oleh 52 orang calon dosen tetap NonPNS yang telah 
menempuh 1 tahun masa kerja di lingkungan Unpad. (Foto: 
Arief Maulana)*

GALERI  |
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Buku Sivitas


