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Unpad mengembangkan sejumlah produk hasil 
riset inovasi, juga sumbangan pemikiran dari para 

pakar berbagai bidang yang ada di Unpad  
menanggapi pandemi Covid-19

// PMB Unpad // Satgas Covid-19 Unpad
Pasca-munculnya kasus pertama positif Covid-19 di  
Indonesia pada 2 Maret lalu, Universitas Padjadjaran 
segera merespons dengan membentuk Tim Pencegahan 
dan Kewaspadaan COVID-19 yang langsung bekerja di 
bawah koordinasi Rektor.

Total jumlah pendaftar SNMPTN ke 
Unpad sebesar 25.796 orang. Jumlah ini 
menjadikan Unpad menduduki peringkat 
ke-4 dengan jumlah pendaftar SNMPTN 
terbanyak di Indonesia.
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Sinergi Memutus 
Mata Rantai Pandemi

Sejak awal Maret 2020, Universitas Padjadjaran tel-
ah siap siaga menghadapi pandemi Coronavirus 

disease 2019 (Covid-19). Mulai dari berupaya melind-
ungi seluruh warga Unpad agar terhindar dari penu-
laran Covid-19 serta aktif berkontribusi membantu 
pemerintah dan masyarakat menanggulangi pan-
demi yang juga mewabah di hampir seluruh penjuru 
dunia. Kini, tiga bulan setelahnya, virus Corona masih 
menghantui kehidupan umat manusia. Namun, ke-
hidupan harus tetap berjalan. Optimistis harus terus 
dibangun. 

“Unpad memiliki komitmen membantu pemerintah 
dan masyarakat turut serta memutus rantai penular-
an Covid-19. Satgas Covid-19 Unpad telah melakukan 
banyak kegiatan, ke dalam untuk melindungi war-
ga Unpad agar tidak tertular, dan ke luar terutama 

membantu Pemerintah Daerah Jawa Barat melaku-
kan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. 
Unpad juga melakukan berbagai riset inovasi terkait 
Covid-19,” ujar Rektor Unpad, Prof. Rina Indiastuti.

Salah satu contoh komitmen Unpad adalah memban-
tu melakukan pemeriksaan sampel Covid-19. Rektor 
memaparkan, Unpad membantu pemeriksaan uji 
sampel Covid-19 menggunakan fasilitas laboratorium 
Bio Safety Level 2 (BSL-2) di Gedung Rumah Sakit 
Pendidikan Unpad Bandung dan BSL-3 di Gedung 
Lab Sentral Unpad Jatinangor. Dengan bantuan 
bahan dan peralatan dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan serta tenaga sukarela dosen dan 
mahasiswa, fasilitas tersebut mampu melakukan uji 
pemeriksaan sampel hingga 1.100 sampel per hari. 
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Unpad juga mengembangkan 
sejumlah produk hasil riset ino-
vasi, diantaranya alat rapid test 
yang diberi nama Deteksi CePAD 
oleh Pusat Riset Biomolekuler dan 
Bioinformatika Unpad, alat Sur-
face Plasmon Resonance (SPR) 
dan ventilator portabel Vent-I 
hasil kolaborasi dengan ITB. Hasil 
uji pemeriksaan akan membantu 
pemerintah dan masyarakat lebih 
waspada menghindari penularan 
Covid-19. Belum lagi sumbangan 
pemikiran dari para pakar berb-
agai bidang yang ada di Unpad 
menanggapi pandemi Covid-19, 
seperti aspek ekonomi, budaya, 
hukum, komunikasi, psikologi, kes-
ehatan, farmasi, pertanian dan  
peternakan, dll. 

“Pemerintah pusat dan daerah tel-
ah meminta Unpad memberikan  
layanan tes Covid-19, dan Unpad  
dengan sukacita melaksanakann-
ya. Ini merupakan kontribusi 
nyata Unpad untuk terus 
mewujudkan peningka-
tan reputasi akademik 
di tataran nasional dan 
internasional serta 
harus hadir untuk 
memberikan manfaat 
kepada masyarakat. 
Masalah dan 
musibah 
pandemi 

Covid-19 adalah masalah kita ber-
sama yang harus dicari solusinya 
secara bersama-sama,” jelas Rektor. 

Transformasi 
Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga 
membawa hikmah dalam transfor-
masi metode pembelajaran yang 
dilakukan di perguruan tinggi, 
dari pembelajaran tatap muka 
menjadi lebih banyak dilakukan 
melalui media daring. Sebelumn-
ya, menurut Rektor, tidak mudah 
mengajak dosen dan mahasiswa 
melaksanakan pembelajaran 
secara daring. Pemberlakuan work 
from home bagi dosen dan tena-
ga kependidikan (tendik) dalam 
rangka turut membantu penang-
gulangan pandemi Covid-19 juga 
memberi pengalaman adaptasi 
kerja cara baru.

“Kita semakin beradaptasi dan 
memiliki pengalaman selama 2 

bulan lebih kemarin, dima-
na kita dipaksa tinggal 

di rumah, melaku-
kan pekerjaan dari 
rumah, belajar dari 

rumah, dan berib-
adah dari rumah. 
Semakin lama 
semakin banyak 
dosen yang mam-
pu melakukan 

kegiatan daring, 
namun untuk 

tendik 
belum 
seefektif 
dosen 
karena 
kendala 
doku-
men 
pen-
dukung 

pekerjaan yang ada di kantor,” ujar 
Rektor.

Rektor mengakui bila kualitas dari 
cara kerja baru ini masih belum 
optimal mengingat transformasi 
yang terjadi juga berlangsung se-
cara cepat dan mendadak. Namun 
dengan bertambahnya pengala-
man dan dukungan infrastruktur 
teknologi, Rektor yakin kualitas 
pembelajaran secara daring akan 
terlaksana semakin baik. 

Saat ini, lanjut Rektor, Unpad 
sedang bersiap untuk transisi 
menuju tatanan normal baru atau 
new normal yang membutuhkan 
cara, perilaku, dan adaptasi baru 
yang harus diterapkan untuk men-
jalankan aktivitas dan kehidupan 
kampus Unpad di masa pandemi 
Covid-19. Untuk itu mutlak diper-
lukan kedisiplinan mengikuti 
protokol kesehatan seperti meng-
gunakan masker dan menjaga 
jarak fisik. Kedisiplinan itu harus 
dilakukan secara kompak dan 
bersama-sama oleh seluruh mas-
yarakat Unpad.

“Rencananya kegiatan perkantoran 
di kampus bisa dilakukan secara 
bertahap dengan protokol ketat. 
Namun kegiatan pembelajaran 
tetap akan dilakukan secara daring 
kecuali kegiatan terkait laborato-
rium untuk riset dan tugas akhir. 
Pembiasaan mengikuti protokol 
yang ditetapkan akan terus ber-
lanjut hingga misalnya dinyatakan 
penyebaran Covid-19 semakin 
rendah. Perlahan tapi pasti, adapta-
si pola kerja barus terus dilakukan 
hingga kelak insyaallah pandemi 
Covid-19 dinyatakan berakhir,” 
harap Rektor.(eh)*
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Maret

April
Mei

Juli (Window Period)

Juni

• Kampus ditutup
• Satgas Covid-19 bekerja
• WFH dan LFH
• AMARI
• Lab deteksi Covid-19
• Lab riset Covid-19

• Ujian/Sidang daring
• Evaluasi LFH
• Riset Covid-19
• Webinar series
• Bantuan kuota dan
  logistik mahasiswa

• Evaluasi WFH
• Produk riset Covid-19
• Ijazah Elektronik

Protokol Kesehatan
• Akses kampus dibuka terbatas
• Seleksi mahasiswa baru
• Lab. riset untuk riset dosen, tugas akhir 
  mahasiswa, dan praktikum tertentu
• Praktek pendidikan profesi
• KKN (virtual)
• Registrasi/Heregistrasi
• Surat Cinta (Kemahasiswaan)

• Simulasi sistem kerja dalam masa
  pandemi Covid-19
• Evaluasi kinerja Unpad
• Kurikulum kampus merdeka
• Rumusan Program Pendidikan Vokasi
• Penyesuasian fasilitas penunjang

Fase 
Disrupsi
Tanggap Covid-19
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INOVASI

Produksi hand sanitizer
AMARI COVID-19
Aplikasi Hipnosis
Vent-I
Alternatif Alat Tes Covid-19
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Lab Sentral Unpad Kembang-
kan “Hand Sanitizer” dengan  
Formula Potensial

Peneliti Laboratorium Sentral Universitas Padj-
adjaran membuat alternatif produk penyanitasi 

tangan (hand sanitizer) dengan kandungan formula 
potensial. Kandungan ini menjadikan hand sanitiz-
er Unpad lebih ampuh membunuh virus, jamur, dan 
bakteri.

Produk hand sanitizer ini dikembangkan oleh Prof. 
Dr. Unang Supratman, M.Si., dan dr. Ronny Lesmana, 
M.Kes., AIFO, PhD. Secara formulasi, hand sanitizer 
Unpad mengandung alkohol 70%, air, hidrogen per-
oksida, gliserol, minyak esensial, serta disinfektan 
khusus yang biasa digunakan untuk aktivitas di Lab 
BSL 3.

“Disinfektan ini aman untuk dipakai sebagai sani-
tizer, sehingga kami formulasikan di produk hand 
sanitizer ini,” ujar Ronny.

Lab Sentral berinisiatif mengembangkan produk 
hand sanitizer. Gayung bersambut, pengembangan 
produk ini juga mendapat dukungan dari sektor 
industri. Salah satu mitra, PT. Mondave International, 
bersedia menyuplai bahan baku khusus, berupa dis-
infektan terstandar untuk Lab BSL 3. Disinfektan ini 
diimpor secara resmi dari benua Eropa.

Berdasarkan kajian, formula disinfektan tersebut 
ampuh membunuh virus Herpes Simplex, Poliovi-
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rus Type 2, hingga Bacteriophage 
T2 dan Herpes Simplex Type 1. 
“Logikanya kalau virus jenis lain 
dia mati, virus yang lain (Coro-
navirus) kemungkinan mati juga, 
sehingga efektivitasnya jadi lebih 
tinggi, tidak sekadar hanya meng-
gunakan alkohol dan H2O2,” kata 
Ronny.

Secara sederhana, apabila formu-
lasi suatu produk disinfektan baik, 
kerjanya akan semakin efektif 
membunuh virus. Karena itu, 
diharapkan produk buatannya ini 

dapat lebih maksimal membunuh 
virus.

Lebih lanjut Prof. Unang menjelas-
kan, secara keseluruhan kandun-
gan produk hand sanitizer buatan-
nya sesuai dengan standar BPPOM. 
Hanya, ia dan tim menyusun 
formula baru dengan menambah-
kan disinfektan khusus tersebut 
agar lebih efektif menangani virus, 
jamur, dan bakteri.

Kandungan minyak esensial 
herbal juga berfungsi ganda. Selain 

mengeluarkan aroma wangi, juga 
turut meningkatkan kemampuan 
hand sanitizer dalam membunuh 
virus. Dalam hal ini, produk min-
yak esensial yang digunakan 
berasal dari jeruk.

 “Produk ini dibuat bukan semata 
untuk Coronavirus, tetapi untuk 
pola hidup sehat di Unpad,” pung-
kas Prof. Unang.(am)*

Aplikasi Amari Covid-19, Inovasi Unpad 
untuk Lakukan Pemeriksaan Dini dari 
Covid-19

Universitas Padjadjaran melalui Fakultas Kedok-
teran dan Tim Satgas Pengendalian Covid-19 

meluncurkan aplikasi berbasis laman untuk mem-
bantu masyarakat dalam melakukan pemeriksaan 
mandiri terkait risiko terpapar infeksi Coronavirus 
(Covid-19).

Ketua Satgas Covid-19 Unpad Dr. med. Setiawan, dr., 
menjelaskan,  aplikasi bernama “AMARI Covid-19 
(Aplikasi Mawas Diri Covid-19) dikembangkan meny-
usul merebaknya pandemi Coronavirus di Indonesia. 
Tidak hanya sebagai pemantau kesehatan dini, ap-
likasi ini juga untuk mengedukasi masyarakat terkait 
informasi yang benar mengenai Coronavirus.

“Terdapat 2 konsep utama dari aplikasi sederhana 
ini yakni sebagai media untuk mengenali kondisi 
kesehatan diri sendiri dan media untuk mengedukasi 
secara personal, serta Post AMARI Response System 
yakni tanggapan yang bersifat tindak lanjut dari hasil 
penilaian mawas diri,” ujar Dr. Setiawan.

Diharapkan, aplikasi ini dapat membantu mengenda-
likan kepanikan yang terjadi di masyarakat tentang 
wabah pandemi ini. Setiap individu dapat memahami 
sebesar besar potensi infeksi virus pada setiap tubuh. 
Selain itu, aplikasi ini dapat menjadi penghubung an-
tara individu/keluarga dan sistem layanan kesehatan 
selama wabah Coronavirus melanda.
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Aplikasi ini diharapkan dapat 
dimanfaatkan oleh semua pihak, 
terutama di Jawa Barat. Karena itu, 
Institut Pembangunan Jawa Barat 
(InJabar) Unpad turut mendukung 
dan memfasilitasi pengembangan 
aplikasi ini. Hal tersebut dikemu-
kakan Direktur InJabar Unpad 
Prof. Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt.

Prof. Keri menerangkan, AMARI 
COVID-19 merupakan proyek rinti-
san (pilot project) yang dilakukan 
Unpad dengan Kabupaten Sumed-
ang. Aplikasi ini telah disinkroni-

sasi dengan sistem kesehatan di 
Kabupaten Sumedang, sehingga 
masyarakat dapat terkoneksi 
langsung dengan Tim Penanggula-
nan COVID-19 di Sumedang.

“Ini adalah inovasi Unpad untuk 
masyarakat Jabar dalam pen-
anggulangan pandemik Covid-19 
dengan pilot project di Kabupaten 
Sumedang,” ujar Prof. Keri Lestari.

AMARI Covid-19 beralamat di 
https://is.gd/AMARICOVID19. Ada 
beberapa pertanyaan yang wajib 

dijawab oleh pengunjung. Per-
tanyaan yang diajukan berkaitan 
dengan kondisi yang dialami pen-
gunjung saat mengakses aplikasi.

Dari jawaban yang dikirim, aplikasi 
akan memberikan saran dan arah-
an lebih lanjut. Apabila pengguna 
merasa membutuhkan layanan 
pemeriksaan jarak jauh dan eduka-
si (telemedicine dan teleedukasi).
(am)*

https://is.gd/AMARICOVID19
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Peneliti Hipnosis Unpad  
Kembangkan Media Audio 
Visual untuk Kurangi Stres  
Akibat Covid-19 

Masa kedaruratan akibat pandemi Coronavirus 
(Covid-19) berpotensi melahirkan rasa takut, 

stres, dan cemas di masyarakat. Jika tidak ditangani 
dengan baik, cemas berlebih akan rentan menim-
bulkan gejala penyakit, termasuk di antaranya gejala 
Coronavirus.

Sebagai upaya menangani kecemasan di tengah pan-
demi, tim peneliti hipnosis Universitas Padjadjaran 
mengembangkan metode untuk mengurangi kece-
masan akibat Coronavirus. Metode yang dikembang-
kan bertajuk “Afirmasi Virus Corona-19”.

Metode ini dikembangkan oleh tiga akademisi Unpad 
yang tergabung dalam kelompok peneliti hipnosis, 
antara lain Dr. Gilang Yubiliana, drg., M.Kes (Fakul-
tas Kedokteran Gigi), Dr. Nani Darmayanti, M.Hum., 
(Fakultas Ilmu Budaya), dan Jimi Narotama Ma-
hameruaji, M.Si., (Fakultas Ilmu Komunikasi).

Ketiganya mengembangkan metode afirmasi dengan 
memanfaatkan media audio visual. Tujuannya agar 
media ini lebih efektif digunakan untuk proses hip-
nosis mandiri selama masa isolasi akibat pandemi 
berlangsung.

Ada dua tahapan dalam pengembangannya, yaitu 
penyusunan kalimat afirmasi. Penyusunan ini mel-
ibatkan telaah dari ahli linguistik. Dalam hal ini, Dr. 
Gilang berkolaborasi dengan Dr. Nani dari sisi telaah 
linguistiknya.

Pada kalimat afirmasi ini merupakan kumpulan 
kata yang dirangkai menjadi kalimat dan dilengkapi 
dengan strategi kebahasaan tertentu yang digunakan 
saat proses hipnosis mandiri. Strategi ini bertujuan 
agar kalimat afirmasi mampu memberikan ketenan-
gan kepada individu.

Dr. Gilang mengatakan, dengan mengikuti pola ka-
limat komunika hipnodontik terbukti secara ilmiah 
dapat menurunkan kecemasan dengan biomarker 
kadar hormon. Analisis ini diperoleh Dr. Gilang saat 
studi Doktoralnya pada 2016 lalu.

Tahap selanjutnya adalah membuat kalimat afirmasi 
ini menjadi media audiovisual. Proses yang dilaku-
kan oleh Jimi Narottama ini berhasil membuat media 
audiovisual bertajuk “Media Intervensi Hypnosis Afir-
masi Virus Corona-19”. Media inilah yang digunakan 
untuk proses hipnosis mandiri.

Pada media visual ini, tim menggunakan teknik pen-
gambilan gambar secara statis dengan obyek latar 
pantai dan deburan ombak. Gambar ditambahkan 
efek slow motion untuk lebih memberikan perasaan 
tenang.

“Pemilihan objek gambar pantai didominasi warna 
biru yang dapat membantu mengurangi kecemasan,” 
tambah Dr. Gilang.

Dr. Gilang mengatakan, media intervensi  dapat dili-
hat melalui kanal http://injabar.unpad.ac.id/hipnosis/ 
dalam bentuk aplikasi hipnosis mandiri.(am)*
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SATGAS COVID - 19
UNPAD

#BuyUnpads diinisiasi oleh Pusat Inkubator Bisnis OoRANGE Unpad melalui
Satgas Covid-19 Unpad. #BuyUnpads dimaksudkan untuk membantu para
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sivitas akademika dan
Alumni terdampak pandemi Covid-19. Sejak diinisiasi pada bulan April 2020
hingga  Juni 2020 telah berkumpul sebanyak 130 Tenan dari ragam bidang
usaha. Ragam aktifitas untuk mendukung keberlangsungan usaha para
tenant pun sudah diselenggarakan dan terus terselenggara diantaranya
forum komunikasi antar tenan & pihak inkubator Bisnis OoRANGE Unpad,
pembuatan katalog produk, penyelenggaraan webinar, sharing &
konsultasi, hingga inovasi pembuatan website buyunpads.online sebagai
upaya untuk memudahkan konsumen menjangkau produk-produk tenan
#BuyUnpads. 

ALUMNI
MAHASISWA
TENDIK
DOSEN

BAHAN 
PANGAN SEGAR

MAKANAN &
MINUMAN

buyunpads.online

130 TENANT

FORUM
KOMUNIKASI

F r e s h  F o o d

A n e k a  P r o d u k
P e t e r n a k a n

LAINNYA

14

7 1

#BuyUnpads

FASHION, KECANTIKAN 
& KERAJINAN

2 9

KATALOG
PRODUK

K u e C a m i l a n M a k a n a n
K e m a s a n K e r i p i k M a k a n a n

B e k u
K u e

K e r i n g
A n e k a

P r o d u k
O l a h a n

M a d u

A n e k a
P r o d u k
O l a h a n
S u s u  &

K o p i

A n e k a  P r o d u k
P e r t a n i a n

A n e k a  P r o d u k
P e r i k a n a n

1 6
R e a d y  t o

W e a r K o n v e k s i P r o d u k
K e c a n t i k a n

J a s a  C u c i
P a k a i a n

T r a v e l  A g e n c y A p l i k a s i
D I g i t a l

SERI
WEBINAR



Kolaborasi, Dosen 
Anestesiologi FK Unpad 

Berikan Rekomendasi 
Ilmiah untuk Alat  

Ventilator Portabel

Sejumlah dosen Departemen Anestesiologi dan 
Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas 

Padjadjaran menjadi konsultan dalam pengemban-
gan alat ventilator portabel “Vent-I”.

Tim dosen yang terdiri dari Dr. Ike Sri Rejeki, dr., 
Sp.An-KIC, M.Kes., Rully Sitanggang, dr., Sp.An-KIC, 
dan Dr. Reza Widianto Sudjud, dr., Sp.An-KIC, M.Kes., 
berkolaborasi dengan tim perancang “Vent-I” yang 
diinisiasi oleh Dr. Syarif Hidayat. Kolaborasi ini bertu-
juan agar ventilator yang dikembangkan dapat efektif 
digunakan untuk alat bantu pernapasan pasien Coro-
navirus (COVID-19).

Saat diwawancarai Kantor Komunikasi Publik 
Unpad, Dr. Reza menjelaskan, ada sejumlah peran 
yang dilakukan akademisi Unpad dalam pengem-
bangan Vent-I, antara lain, melakukan penjelasan 
terhadap pemanfaatan alat ventilator secara medis, 
pendampingan di dalam pembuatan, monitoring saat 
uji ventilator, memberikan umpan balik selama uji 
pakai, hingga publikasi bersama dengan pihak ITB 
dan Salman.

“Kita juga memberikan saran dan masukan kepa-
karan untuk perbaikan dan pengembangan alat 
ventilator tersebut,” ujar Dr. Reza.
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Hampir sebulan tim melakukan pendampingan dari 
proses pengembangan ventilator ini. Dr. Reza men-
jelaskan, tim memberikan sejumlah rekomendasi 
ilmiah kepada para perancang. Hal utama adalah me-
nentukan jenis ventilator yang dikembangkan. Tim 
merekomendasikan untuk mengembangkan jenis 
non-invasive ventilator (NIV) dengan mode continous 
positive airway pressure (CPAP).

Pengembangan ventilator ke jenis NIV dengan mode 
CPAP ini didasarkan pada penggunaan ventilator 
yang nantinya digunakan untuk pasien COVID-19. 
Pasien COVID-19 memiliki tingkat kegawatan menen-
gah, yaitu sudah terjadi sesak dan penurunan kadar 

oksigen dalam darah. Karena itu, ventilator jenis NIV 
berfungsi agar pasien tidak jatuh ke dalam kondisi 
yang parah.

Hal berikutnya adalah tim intens berdiskusi dengan 
perancang mengenai apa saja yang harus ada di da-
lam sebuah ventilator, seperti aliran oksigen, kandun-
gan oksigen, serta tekanan yang dapat diberikan.

“Alhamdulillah, semua baik dan berhasil,” imbuhnya.

Dari hasil uji coba, Vent-I terbukti efektif membantu 
pasien dapat bernapas lebih enak, sehingga mampu 
mampu mengurangi rasa sesak.(am)*
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Peneliti Unpad 
Kembangkan Dua 
Inovasi Alternatif 
Alat Tes Covid-19

Peneliti Universitas Padjadjaran berkolaborasi dengan peneliti Institut Teknologi Bandung 
(ITB) dan industri bioteknologi mengembangkan inovasi dua alat tes yang dapat mendeteksi 

keberadaan virus Covid-19, yaitu Deteksi “CePAD” dan Surface Plasmon Resonance (SPR).  
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyambut baik kehadiran alat tersebut dan berharap 
dapat segera digunakan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Barat.
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“Inilah sumbangsih para ilmuwan yang bela nega-
ra melalui ilmunya. Saya mengapresiasi, berterima 
kasih kepada Unpad, sudah menunjukkan bela nega-
ranya,” ujar Ridwan Kamil usai menghadiri presentasi 
inovasi kedua alat tersebut di Pusat Riset Bioteknolo-
gi Molekular dan Bioinformatika Unpad, Bandung, 
Kamis (14/5).
Setelah mendengar presentasi dari Sekretaris Pusat 
Riset Bioteknologi Molekular dan Bioinformatika 
Unpad, Muhammad Yusuf, PhD, Gubernur Jabar 
menyebut alat Deteksi CePAD sebagai Rapid Test 2.0. 

Ridwan Kamil juga terkesan dengan SPR yang tidak 
perlu laboratorium yang rumit, hanya butuh laptop 
dan benda sebesar aki motor sehingga bisa mobile. 
Harganya pun jauh lebih murah.
Kepala Pusat Riset Bioteknologi Molekular dan Bio-
informatika Unpad, Prof. Dr. Toto Subroto, MS., men-
jelaskan, alat Deteksi CePAD merupakan rapid test. 
Bedanya dengan rapid test yang ada saat ini, Deteksi 
CePAD bisa mendeteksi ada virus atau tidak. Meski 
demikian, Prof. Toto Subroto menegaskan, alat ini 
masih dalam proses validasi.

Alat kedua, lanjut Prof. Toto Subroto, diberi nama Sur-
face Plasmon Resonance (SPR) yang berfungsi seperti 
PCR namun tanpa laboratorium. Alat ini bisa mende-
teksi adanya interaksi antara virus dengan antibodi. 
Jika terjadi interaksi maka dapat dikatakan hasilnya 
positif. Saat ini, SPR sedang dalam tahap validasi 
dengan hasil PCR.
“Alat ini lebih murah, akurasinya masih akan kita 
paralelkan. Sementara ini sudah menunjukkan hasil 
yang positif. Hasilnya bagus, bisa deteksi spesifik 
terhadap SARS Covid,” jelas Prof. Toto Subroto.

Rektor Unpad, Prof. Rina Indiastuti mengatakan, riset 
ini menunjukkan komitmen bahwa perguruan tinggi 
peduli bagaimana memutus mata rantai penularan 
Covid-19. 
“Harapannya, alat ini memiliki keunggulan dibanding 
yang sudah ada. Lebih akurat, lebih cepat, dan lebih 
murah,” ujar Rektor.(am)*
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RISET

InJabar
Lab BSL-3 
Pemodelan Matematika
Kajian opini publik terhadap Covid-19
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Injabar Unpad Ambil Bagian dalam  
Penanganan Dampak Covid-19 di Jawa Barat

Universitas Padjadjaran melun-
curkan Institut Pembangunan 

Jawa Barat (Injabar) bekerja sama 
dengan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. InJabar didirikan sebagai 
wujud konkret Tridarma Unpad 
dalam menyelesaikan berbagai isu 
pembangunan di Jawa Barat.

Pendirian InJabar diprakarsai 
langsung oleh Rektor Unpad dan 
Ridwan Kamil. Dalam aktivitasn-
ya, Injabar berkolaborasi langsung 
dengan Pemprov dan pemangku 
kepentingan lainnya dalam 
mengembangkan kebijkana publik 
yang didasarkan atas rekomendasi 
akademik.

“InJabar memiliki sejumlah inova-
si untuk menyelesaikan berbagai 
permasalahan di Jawa Barat. Mulai 
dari permasalahan lingkungan, so-
sial, hingga ekonomi,” ujar Direktur 
Injabar Unpad Prof. Dr. Keri Lestasi, 
M.Si., Apt.

Beragam inovasi yang antara lain 
solusi penanganan sungai Cita-
rum, solusi inovasi pembiayaan 
pembangunan, solusi peningkatan 
kesejahteraan, rekayasa sosial, 

penguatan Bumdes, hingga solusi 
mengenai mitigasi kebencanaan di 
Jabar.

Terkait permasalahan pandemi 
Coronavirus (Covid-19) di  Indone-
sia, khususnya di Jabar, Prof. Keri 
mengatakan, pihaknya juga ikut 
ambil bagian dalam mengatasi 
masalah ini. Fokus sektor yang di-
garap adalah penelitian mengenai 
potensi tanaman kina Jawa Barat 
sebagai salah satu alternatif terapi 
obat untuk mengatasi Covid-19.

Prof. Keri yang juga Guru Besar 
Fakultas Farmasi Prof. Dr. Keri 
Lestari, M.Si., Apt., bersama dosen 
Fakultas Kedokteran Unpad dr. 
Trully Sitorus, M.Si., Sp.FK., tengah 
mengkaji potensi tanaman kina 
sebagai alternatif penangkal Coro-
navirus.

Prof. Keri menjelaskan, kajian 
mengenai potensi kina berangkat 
dari riset awal yang sudah dilaku-
kan China untuk menidentifikasi 
pola virus Corona. Dari riset awal 
tersebut, ditemukan bahwa Coro-
navirus masuk dalam virus RNA 
yang satu jenis dengan virus HIV 

dan Hepatitis C.

Peneliti kemudian memindai se-
jumlah obat yang selama ini digu-
nakan untuk menangani virus HIV 
dan Hepatitis C. Salah satu obat 
yang direkomendasikan adalah 
Klorokuin Fosfat yang sudah lama 
beredar di Indonesia.

Hasil dari analisis ditemukan 
bahwa struktur Klorokuin Fos-
fat memiliki kesamaan dengan 
Quinine Sulfat. Zat ini terkandung 
dalam tanaman kina. Mengingat 
Indonesia memiliki tanaman kina, 
hal ini bisa menjadi potensi untuk 
dikembangkan sebagai obat.

Saat ini, Prof. Keri dan tim bersa-
ma dokter ahli farmakologi yang 
tergabung dalam Ikatan Ahli 
Farmakologi (IKAFI), Persatuan 
Dokter Spesialis Ahli Farmakolo-
gis Indonesia (PERDAFKI), UI, ITB, 
serta peneliti dari Wuhan Institut 
of Virology tengah melakukan riset 
terkait dosis dan cara pemakaian 
untuk pasien. Diharapkan temuan 
ini dapat bermanfaat bagi penan-
ganan Covid-19 di Indonesia.(am)*
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Laboratorium Bio Safety Level 3 (BSL-3) di gedung 
Lab Sentral Universitas Padjadjaran mulai digu-

nakan untuk menguji sampel Covid-19, Senin (4/5). 
Untuk pengujian gelombang pertama minggu ini, Lab 
BSL-3 Unpad menargetkan dapat melakukan penguji-
an sebanyak 350 sampel.

Penanggung jawab uji Covid-19 Unpad Lidya Chaidir, 
PhD, menjelaskan, sampel COVID-19 tersebut merupa-
kan sampel rujukan dari sejumlah fasilitas pelayanan 
kesehatan dan rumah sakit. Sampel terlebih dahulu 
dilakukan proses pra-analisis berupa pooling sampel 
serta pengecekan keleng-
kapan formulir admin-
istrasi di Klinik Pratama 
Akademik Unpad untuk 
kemudian dilakukan pen-
gujian di Lab BSL-3.

“Fasyankes dan RS yang 
ingin mengirimkan 
sampel akan disimpan 
terlebih dahulu di Klinik 
Pratama Akademik Un-
pad,” ujar Lidya.

Di Lab BSL-3 tersebut, sampel akan dilakukan ek-
straksi RNA kemudian masuk ke dalam tahap Real-
time Polymerase Chain Reaction (PCR). Dari tahap ini 
kemudian dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya 
virus penyebab COVID-19. Proses ekstraksi untuk 
tahap pertama masih dilakukan secara manual oleh 
tenaga laboran.

Lab BSL-3 sendiri sudah memiliki peralatan ekstraksi 
RNA secara robotik. Namun, alat ini belum dioper-
asionalkan untuk pengujian gelombang pertama. 
Lidya menjelaskan, jika robot ini sudah bisa beropera-
si, alat ini akan bisa menguji 192 sampel per harinya.

Lidya menargetkan, untuk sekarang hasil dari proses 
uji sampel per gelombangnya selesai dalam 3 hari. Ini 

disebabkan, proses pengujian untuk mendapatkan 
data yang benar-benar valid membutuhkan serang-
kaian proses, baik pra-analisis hingga pasca-analisis 
pengujian.

Selanjutnya, hasil dari proses pengujian akan dilapor-
kan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah 
ditetapkan. Data pengujian akan dikirimkan lewat 
surat elektronik ke fasyankes pengirim sampel serta 
ke Balitbang Kemenkes. Lidya memastikan keraha-
siaan dari data yang akan dikirim.

Diharapkan, proses ini 
merupakan wujud kontri-
busi akademisi Unpad da-
lam menangani pandemi 
Covid-19. Apalagi, Unpad 
sudah memiliki Lab BSL-
3 yang sudah tesertifikasi 
sehingga memungkinkan 
untuk digunakan sebagai 
laboratorium uji sampel 
Covid-19.

Kepala Lab Sentral Unpad 
Prof. Dr. Unang Supra-

tman, M.Si., mengatakan, selain fasilitas yang bisa 
dimanfaatkan, upaya ini juga diharapkan menjadi 
suatu sumbangsih keilmuan dari akademisi Unpad.

Lab BSL-3  Unpad dibangun sejak 2018 dengan dana 
dari Islamic Development Bank (IDB). Lab ini mer-
upakan laboratorium khusus untuk aktivitas pene-
litian yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi, 
seperti penelitian mengenai TB, MDR, HIV, hingga 
Novel Coronavirus (2019-nCov) yang mengakibatkan 
Covid-19. Karena itu, lab ini menerapkan standar 
keamanan yang tinggi. Sebagian besar peralatan lab 
disuplai oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi 
RI.(am)*

Laboratorium BSL-3 Unpad 
Uji Sampel Covid-19
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Tim Riset FMIPA Unpad Kaji 
Penyebaran Covid-19 Lewat 

Pemodelan Matematika

Penanganan wabah Coronavirus 
(Covid-19) bukan hanya menja-

di tanggung jawab rumpun kese-
hatan saja. Ilmu matematika pun 
punya peranan dalam menanggu-
langi wabah pandemi ini melalui 
pemodelan matematika.

Guru Besar Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Uni-
versitas Padjadjaran Prof. Dr. Budi 
Nurani Ruchjana, M.S., bersama 
tim peneliti dari Kelompok Bidang 
Keahlian Pemodelan Sktokastik 
Departemen Matematika FMIPA 
Unpad telah mencoba mengiden-
tifikasi peluang penyebaran Coro-
navirus. Identifikasi ini menggu-
nakan model stokastik.

“Model stokastik adalah model 
yang berkaitan dengan peluang. 
Kita memandang segala sesuatu 
di alam itu bersifat acak, contohn-
ya virus Corona begitu datang ke 
dunia juga acak, tidak pernah tahu 
siapa yang akan ditulari,” ujar Prof. 
Budi

Hasil penelitian terhadap fenome-
na big data Covid-19 menggunakan 
pemodelan stokastik dapat diman-
faatkan sebagai deskripsi mau-
pun prediksi di lokasi yang tidak 
tersampel dan prakiraan di waktu 
mendatang. Diseminasi hasil pene-
litian perlu dilakukan bukan untuk 
menimbulkan kepanikan namun 
agar kita bersikap waspada terh-
adap serangan virus Corona yang 

bersifat acak.

Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, 
MS., menjelaskan, penelitian ter-
hadap fenomena Covid-19 secara 
terus menerus dilakukan tim 
peneliti dan menjadi bagian pene-
litian skripsi, tesis, serta disertasi 
untuk didiseminasikan ke berbagai 
seminar dan jurnal, baik nasional 
maupun internasional. Penelitian 
tersebut dilakukan oleh para dosen 
dan mahasiswa S1 hingga S3 prodi 
Matematika, S2 Statistika Unpad 
serta para mahasiswa S3 Statistika 
UGM, IPB, dan ITS. Secara kes-
eluruhan, hasil penelitian fokus 
pada big data yang memiliki sifat 
volume, variety dan velocity (3V)
(am).*
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MENAKAR OPINI PUBLIK TERHADAP COVID-19

Untuk merekam perspektif masyarakat terkait 
kondisi krisis Covid-19 di Indonesia, peneliti 
Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas 
Padjadjaran dan Fikom Universitas Pancas-
ila (UP) bekerja sama dengan Department of 
Empirical Media Research and Political Com-
munication Technische, Universtät Ilmenau di 
Jerman melakukan penelitian bersama menge-
nai tema tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 
opini publik tentang krisis Corona pada um-
umnya dan bagaimana penggunaan media di 
masyarakat dapat mempengaruhi terbentukn-
ya persepsi tentang krisis. Penelitian ini meng-
gunakan metode survei representatif nasional 
dan pengumpulan data dilakukan melalui 
aplikasi digital yang dilaksanakan oleh Jakpat 
Mobile Online Survei Indonesia.

Periode pengumpulan data dilakukan pada 
tanggal 27 April -18 Mei 2020 dan menjangkau 
1100 responden dari seluruh provinsi di Indo-
nesia. Beberapa hal menarik ditemukan dalam 
penelitian ini. Hasil survei memperlihatkan 
bahwa 87% responden merasa bahwa virus 
Corona membahayakan kesehatan mereka 
dan 65% responden merasa takut tertular 
virus yang sampai tanggal 19 Mei 2020 
kemarin menyebabkan kematian 
1.191 orang di Indonesia dan 
lebih dari 300.000 orang 
di seluruh dunia.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa 
kebijakan pemerintah untuk membatasi penye-
baran virus Corona dengan pelarangan mudik 
ternyata mendapatkan dukungan mayoritas. 
Sebanyak 86% responden di seluruh Indonesia 
mendukung kebijakan pelarangan mudik. Ini 
menjadi hal menarik mengingat mudik telah 
menjadi ritual sosial masyarakat Indonesia.

Namun demikian, mayoritas masyarakat 
mengakui pandemi virus Corona dan penanga-
nannya dirasakan sangat mengganggu kondisi 
perekonomian mereka. Lebih dari 90% respon-
den menyatakan bahwa kondisi perekonomian 
keluarga mereka terganggu karena adanya 
pandemi Corona. Meskipun begitu, hanya 32% 
responden yang merasa marah terhadap kebi-
jakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
yang membuat mereka tidak bisa melakukan 
hal-hal yang biasanya mereka lakukan.

Sejalan dengan itu, riset memperlihatkan 70% 
responden menyatakan bahwa mereka puas 
dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah 
pusat dalam pengatasi permasalahan Corona. 
Namun hal ini sangat mungkin untuk berubah 
mengingat di saat yang bersamaan, 72% re-
sponden juga setuju dengan pernyataan bahwa 

pemerintah kewalahan dalam mengatasi 
permasalahan virus Corona di Indonesia. 

Selain itu, 46% responden mera-
sa bahwa mereka tidak memi-

liki pengaruh atas keputusan 
pemerintah dalam penanga-

nan Covid-19.(am)*
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APA 
KATA 
AHLI

Prof. Rina Indiastuti  | Dr. Elis Suryani, M.S.

Dr. Mia Miranti | Pusdi Akuntansi | Prof. Suryani

Pusat Konseling Unpad | Prof. Purba dan Dr. Deta

Prof. Dian Masyita
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Mengungkap Ragam 
Obat Tradisional dalam 
Naskah Sunda Kuno

Rektor Universitas Padjadja-
ran Prof. Dr. Rina Indiastuti, 

M.SIE., mengatakan, perlambatan 
ekonomi akibat Coronavirus tidak 
bisa dihindarkan. Diperkirakan, 
pertumbuhan ekonomi pada dua 
kuartal 2020 akan terdampak.

“Seperti halnya perekonomian 
China, tetap dua kuartal akan 
terdampak akibat COVID-19,” ujar 
Rektor dalam Rapat Koordinasi 
Pembahasan Dampak Ekonomi 
dan Penanganan Covid-19 di Jawa 
Barat yang digelar di Kantor Bank 
Indonesia Perwakilan Jawa Barat, 
Bandung, Kamis (19/3).

Rapat ini dihadiri langsung Guber-
nur Jawa Barat M. Ridwan Kamil 
serta Kepala Kantor Perwakilan BI 
Jabar Herawanto. Dari Unpad juga 
hadir Ketua Dewan Profesor Prof. 

Dr. Sutyastie Soemitro, dan Ketua 
Institut Jawa Barat (Injabar) Unpad 
Prof. Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt.

Rektor menjelaskan, berdasar-
kan hasil kajian peneliti Unpad, 
dampak ekonomi ini dirasakan 
oleh seluruh sektor dan strata 
sosial. Karena itu, penanganan 
dampak ekonomi jangan hanya 
dilakukan di sektor makro saja. 
Sektor mikro dan informal juga 
harus diperhatikan.

Apalagi, sebagian besar pere-
konomian masyarakat saat ini 
berada di sektor mikro dan infor-
mal. Rata-rata bergerak di bidang 
perdagangan, transportasi, hingga 
pengolahan makanan. Menurut 
Rektor, pemerintah harus segera 
memberikan solusi bagi sektor ini 
selama masa darurat Coronavirus.

Saat ini, masyarakat Indonesia 
mulai melirik kembali obat-

obatan tradisional untuk mening-
katkan imunitas tubuh. Fenomena 
ini salah satunya disebabkan oleh 
merebaknya pandemi Coronavirus 
(COVID-19) di Indonesia sehingga 
“memaksa” orang berperilaku hid-
up sehat.

Kurangi Dampak Pelambatan Ekonomi,  
Semua Unsur Harus Kerja Sama

Rektor menyebut, kepanikan 
akibat Coronavirus di masyarakat 
memicu kelangkaan sejumlah bah-
an pokok maupun produk tertentu. 
Hal ini juga memicu naiknya harga 
sejumlah produk pokok di pasaran.

Kecepatan pemulihan ekonomi 
bergantung pada kecepatan untuk 
mewujudkan kondisi normal kem-
bali. Rektor menjelaskan, secara 
bersama, Indonesia harus segera 
memerangi Coronavirus hingga 
mampu memulihkan kondisi trau-
ma sosial akibat wabah pandemi 
tersebut.

“Karena ini juga bencana sosial, 
mohon dipertimbangkan ada trau-
ma sosial akibat Coronavirus,” kata 
Rektor.(am)*
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Ini Alasan Ilmiah Mengapa Pasien Terduga 
Covid-19 Harus Dikarantina 14 Hari

Proses karantina atau isolasi 
seseorang yang diduga terpa-

par Coronavirus (Covid-19) menjadi 
satu upaya untuk mencegah mel-
uasnya penyebaran penyakit ini di 
Indonesia. Hal ini pun dibenarkan 
oleh Dosen Departemen Biologi 
Universitas Padjadjaran Dr. Mia 
Miranti Rustama, M.P.

Peneliti dari Laboratorium Mikrobi-
ologi Departemen Biologi Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Unpad ini menjelaskan, 
proses karantina selama 14 
hari didasarkan pada esti-
masi periode inkubasi dari 
Novel Coronavirus (nCoV-
2019) yang memicu penya-
kit Corona.

“Periode laten virus 
nCoV-2019 antara 
2 hingga 10 hari, 
dapat menjadi 
petunjuk saat 
gejala awal 
klinis terjadi di 
antara waktu 

karantina 14 hari,” ujar Dr. Mia.

Dr. Mia menjelaskan, awal infeksi 
dari nCoV-2019 adalah flu yang ter-
jadi antara 2 – 7 hari setelah terpa-
par. Pada periode ini, gejala klinis 
yang tampak menyerupai flu pada 
umumnya, seperti demam, batuk 
kering, dan nafas pendek. Penya-
kit lanjut dari infeksi nCoV-2019 
adalah pneumonia yang diikuti 
dengan Acute Respiratory Distress 
Syndrome (ARDS).

“Periode lebih dari 7 hari 
setelah infeksi 

virus, umum-
nya pasien 

Covid-19 
su-

dah dirawat di rumah sakit karena 
menunjukkan gejala klinis kesuli-
tan bernafas yang parah,” ujarnya.

Pasien yang menunjukkan gejala 
awal Coronavirus antara 1 – 5 hari 
ternyata lebih mudah mengalami 
kesembuhan. Dr. Mia menjelaskan, 
pengobatan dengan antiviral dan 
perlakuan seperti isti-
rahat total, minum air, 
pemberian antifiretik dan 
antitusif serta antibiotik 
dapat mempercepat 
kesembuhan. Namun, 
terapi pasien den-
gan pemberian anti-
viral umumnya tidak 
berpengaruh apabila 
gejala sudah berlan-

jut ke pneumonia.
(am)*

Jika dilihat dari sisi sejarah, tana-
man herbal sudah banyak digu-
nakan nenek moyang Indonesia 
untuk pengobatan tradisional. Hal 
ini banyak tertuang dalam naskah 
kuno Nusantara, termasuk di an-
taranya pada naskah Sunda.

Menurut Dosen Departemen Filolo-
gi Fakultas Ilmu Budaya Univer-
sitas Padjadjaran Dr. Elis Suryani 
Nani Sumarlina, M.S., ada beberapa 
naskah kuno Sunda yang men-

gungkap seluk beluk tanaman obat 
dan pengobatan tradisional.

“Ada yang menjelaskan seputar 
khasiat untuk menangkal dan 
mengobati, ataupun sekadar imu-
nitas tubuh,” ujar Dr. Elis.

Pengobatan tradisional terkuak le-
wat naskah Sunda kuno abad XVI 
M., Kropak 421 Mantera Aji Cakra 
yang berisi mantra penangkal, Dar-
mapamulih (mantra pengobatan), 
serta pada Kropak 409 ‘Soeloek 

Kidoengan Tetoelak Bilahi’ . Nas-
kah tersebut berbahan lontar serta 
menggunakan aksara dan bahasa 
Sunda Kuna.

Diakui Dr. Elis, penggunaan ta-
naman obat bukan tanpa risiko 
jika dikonsumsi sembarangan. 
Sejatinya, setiap jenis tanaman 
obat, baik yang disebutkan pada 
naskah maupun yang beredar di 
masyarakat harus diteliti terlebih 
dahulu oleh ahlinya.(am)*
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Ekonomi Melemah Akibat 
Covid-19, Ini Rekomendasi dari 
Pusat Studi Akuntansi Unpad

Stres Hadapi 
Covid-19 Picu 
Turunnya  
Imunitas Tubuh

Kebijakan pembatasan sosial 
dan karantina wilayah yang 

dilakukan pemerintah di tengah 
kedaruratan pandemi Corona 
(Covid-19) membuat aktivitas di 
berbagai sektor, seperti industri, 
jasa, keuangan, hingga pelayanan 
publik, berkurang hingga berhenti. 
Hal ini turut berdampak besar pada 
perekonomian negara secara mak-
ro maupun mikro.

Pusat Studi Akuntansi (Center for 
Accounting Studies) Universitas 
Padjadjaran melakukan analisis 
terhadap situasi ekonomi Indone-
sia di masa kedaruratan Coronavi-
rus. Hasilnya, peningkatan pan-
demi Coronavirus mengakibatkan 
penurunan pertumbuhan ekonomi 
pada 2020, baik di Indonesia mau-
pun sejumlah negara di dunia.

Wabah Coronavirus (Covid-19) telah berdampak 
secara luas ke seluruh penjuru dunia. Dampaknya 

luar biasa pada seluruh aspek kehidupan manusia, mu-
lai dari dampak fisik, psikologis , sosial ekonomi, hingga 
spiritual. Hal ini disebabkan, penularan masif terjadi pada 
siapa saja, dan di mana saja.

Menanggapi permasalahan ini, 
CAS Unpad sendiri menyampaikan 
sejumlah rekomendasi sebagai 
alternatif solusi penanganan 
dampak ekonomi oleh pemerintah. 
Rekomendasi ini mengacu pada 
berbagai payung hukum yang telah 
dibuat pemerintah.

Rekomendasi tersebut antara lain 
penyusunan kembali skala pri-
oritas belanja; realokasi belanja; 
Pemanfaatan Saldo Anggaran 
Lebih (SAL), dana abadi, dana yang 
dikuasai pemerintah dengan krite-
ria tertentu, dan dana yang dikelola 
oleh BLU/BLUD; penetapan kebija-
kan relaksasi perpajakan pusat dan 
daerah; hingga penggalangan dana 
sumbangan dari dunia usaha dan 
masyarakat secara masif dapat 
menjadi sumber pendapatan yang 
digunakan dengan efektif dan 
dipertanggungjawabkan sesuai 
ketentuan.(am)*
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Tetap Bahagia Walau Lebaran tak Bersua

Masa pandemi Coronavirus 
(Covid-19) yang melanda 

Indonesia menjadikan aktivitas 
Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 
tahun ini berbeda. Kebijakan pem-
batasan sosial yang diberlakukan 
menyebabkan kita harus tinggal di 
rumah dan tidak diperkenankan 

untuk 

Menurut Guru Besar Fakultas 
Keperawatan Unpad Prof. Suryani, 
PhD, ketakutan akan wabah Coro-
navirus ini menimbulkan stres dan 
kecemasan pada banyak individu 
Padahal stres atau cemas bisa 
menurunkan imunitas. Saat stres 
dan cemas terjadi, antibodi lambat 
berproduksi sehingga tubuh kita 
lemah dan gampang terkena infek-
si, termasuk infeksi Coronavirus.

melakukan mudik.

Kebijakan ini membuat sejumlah 
individu, salah satunya mahasiswa 
yang tertahan tinggal di indekos, 
tidak bisa pulang ke rumah. Ini 
menjadikan Idulfitri tahun ini 
menjadi lebih sepi karena biasanya 
momentum libur lebaran banyak 
dimanfaatkan untuk berlibur dan 

bersilaturahmi dengan sahabat 
lama.

Dua dosen Fakultas Psikolo-
gi Univesitas Padjadjaran 
sekaligus tim Pusat Konsel-
ing Unpad Dhini Andriani, 
M.Psi., dan Tiara Ratih 

Widiastuti, M.Psi., 
mem-

Tidak hanya informasi mengenai 
Corona, stres/cemas juga bisa mun-
cul akibat adanya aturan karantina 
wilayah yang diberlakukan pemer-
intah. Di sisi lain, kecemasan juga 
muncul akibat banyaknya informa-
si simpang siur terkait wabah ini di 
media sosial.

Untuk mengatasi kecemasan dan 
stress akibat wabah ini, berdasar-
kan pengalaman dari beberapa 

bagikan tips mengatasi kesedihan 
sekaligus menjadikan kita lebih 
produktif dan tetap dekat dengan 
orang-orang tersayang.

Ada enam tips yang bisa dilakukan 
untuk tetap bahagia, yaitu mem-
buat janji dengan orang tua dan 
sahabat-sahabat di kampung hala-
man untuk melakukan video call; 
berikan hadiah kecil untuk diri 
sendiri atau membaginya kepada 
orang terkasih; buat catatan harian 
sendiri; rutin berolahraga; sibuk-
kan dengan aktivitas baru; serta 
tetap selalu bersyukur.(am)*

pastisipan dan berbagai sumber 
ada beberapa hal yang bisa dilaku-
kan oleh individu, di antaranya jan-
gan habiskan waktu hanya untuk 
mencari informasi tentang Corona-
virus, selektif menerima informa-
si, jangan fokus pada banyaknya 
kasus yang meninggal, tetap ikuti 
imbauan pemerintah, komunikasi 
dan bermain bersama keluarga, 
hingga lakukan relaksasi.(am)*
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Menjaga Tubuh Tetap 
Bugar Selama Pandemi
Olahraga terukur dan ter-

program dengan baik serta 
asupan gizi seimbang merupakan 

faktor penting untuk 
menjaga ke-

bugaran 

dan 
imunitas 

selama bulan 
puasa dan masa 

pandemi Covid-19. 

Komponen kebugaran jasmani 
yang dapat ditingkatkan dengan 
berolahraga adalah kesehatan 
jantung, paru, dan pembuluh darah 
serta kesehatan otot saraf, tulang 
dan persendian.

“Olahraga ini dilakukan den-
gan takaran latihan 

intensitas 
se-

dang. 
Kontrol 

sederhananya 
jika pada saat berolah-

raga masih dapat berbicara 
dengan baik maka masih dalam 

takaran intensitas sedang. Jangan 
lupa, lakukan olahraga dengan 
suasana hati yang gembira agar 
produksi hormon kebahagiaan yai-
tu endorphin optimal,” jelas pakar 
kedokteran olahraga dari Fakultas 

Kedokteran Universitas Padjad-
jaran, Prof. Dr. (Em). Ambrosius 
Purba, dr., MSc., AIFO.

Prof. A. Purba mengingatkan agar 
kita juga menjaga asupan gizi 
seimbang antara lain dengan men-
gonsumsi sayur dan buah karena 
dapat memenuhi kebutuhan vita-
min dan memperlambat pengoson-
gan lambung sehingga memberi 

rasa kenyang lebih lama saat 
berpuasa.

Untuk 

mening-
katkan ke-

mampuan jantung, 
paru, dan pembuluh 

darah, dapat dilakukan jenis 
olahraga bersifat aerobik seperti 
sepeda statis, jalan atau jogging, 
dan loncat-loncat di tempat tan-
pa berhenti selama 20-30 menit. 
Sementara untuk menguatkan otot 
saraf, tulang dan persendian, dapat 
dilakukan latihan beban menggu-
nakan dumble sebanyak 2-3 kali 
per minggu atau latihan sit up dan 
push up, juga latihan peregangan 5 
kali per minggu.(am)*
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Lembaga Keuangan Syariah Bisa Bantu  
Masyarakat di Tengah Badai Pandemi

Konsep ekonomi Islam dan 
lembaga keuangan syariah 

dapat memainkan perannya mem-
bantu masyarakat yang kesulitan 
memenuhi kebutuhan ekonomi 
di masa pandemi Covid-19 seperti 
sekarang, mulai dari pemberian 
sedekah hingga penyaluran pin-
jaman kebaikan (qardhul hasan). 
Strategi solusi bertahan memenuhi 
kebutuhan ekonomi dalam jangka 
pendek perlu menjadi perhatian 
dalam pelaksanaannya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Unpad, Prof. Dian Masy-
ita, PhD mengatakan hal tersebut 
dalam Kajian Ramadan bertema 
“Peran Ekonomi Islam di Masa 
Pandemi Covid-19” yang diseleng-
garakan secara daring oleh Masjid 

Al-Jihad Unpad, Minggu (3/5).

Di tengah keterbatasan yang 
muncul seperti aturan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) di be-
berapa wilayah Indonesia sebagai 
upaya pencegahan penyebaran 
pandemi COVID-19, ada banyak hal 
yang bisa dilakukan oleh lembaga 
keuangan syariah untuk memban-
tu masyarakat.

“Mengapa saya sebut solusi ber-
tahan? Karena ini solusi jangka 
pendek, bagaimana memenuhi 
ekonomi di masa seperti ini. Kita 
bisa memberdayakan dana zakat, 
infak, dan sedekah (ZIS). Menye-
diakan makanan pokok, alat 
pelindung kesehatan dan kebersi-
han, memanfaatkan hasil investasi 

dana atau aset wakaf, menye-
diakan fasilitas sanitasi dan air 
bersih, serta penyediaan alat-alat 
kesehatan,” ujar Prof. Dian.

Sementara Baitul Maal wat Tamwil 
(BMT) bisa memberikan stimulus 
keuangan seperti penyaluran pin-
jaman kebaikan atau kelonggaran 
dalam akad kerja sama (mudhar-
abah) agar masyarakat bisa men-
jalankan kembali usaha mikronya. 
Lembaga wakaf juga dapat mem-
berikan peran pembangunan 
dengan penyediaan program padat 
karya untuk menyerap tenaga 
kerja, lahan pengembangan bisnis 
UMKM serta beragam proyek 
komersial.(am)*
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Cegah Penularan Covid-19, Unpad Menggelar 
Perkuliahan Daring

Untuk mengantisipasi penyeb-
aran Coronavirus (Covid-19), 

Universitas Padjadjaran secara 
bertahap mulai mengurangi proses 
perkuliahan tatap muka dan meng-
gantinya menjadi perkuliahan ber-
basis daring (online). Berdasarkan 
surat edaran dari Rektor Unpad 
Nomor 627/UN6.RKT/TU/2020 
terhitung mulai Rabu (18/3), Unpad 
mulai menerapkan metode perkuli-
ahan daring.

Kepala Pusat Inovasi Pengajaran 
dan Pembelajaran Unpad Anne 
Nurbaity, PhD, menjelaskan, pihak-
nya melalui tim layanan e-learning 
Unpad siap memfasilitasi perkulia-
han daring ini. 

“Alhamdulillah, kami siap melak-
sanakan ini, karena ini bukan hal 
baru di Unpad dan sudah berjalan 
lama,” ujar Anne saat dikonfirmasi 
Kantor Komunikasi Publik Unpad, 
Senin (16/3).

Menurutnya, ada be-
rag- am rekomendasi aplikasi 
daring yang bisa dimanfaatkan 
untuk perkuliahan daring, seperti 
Google Classroom, Google Meet, 
Google Suite for Education, Zoom, 
ataupun layanan perkuliahan 
daring Unpad di laman http://live.
unpad.ac.id/. Bahkan, di aplikasi 
Live Unpad, mahasiswa bisa men-
gakses beragam konten pembelaja-
ran dengan cukup mudah.

Unpad sendiri membebaskan para 
dosen untuk menggelar perkuli-
ahan daring sesuai kemampuan, 
kebutuhan, dan preferensinya. Bah-

kan, lanjut Anne, 
perkuliahan via email, media 
sosial, ataupun podcast sekalipun 
diperbolehkan selama ada kesepa-
katan dengan mahasiswa.

Anne mengungkapkan, metode 
ini juga diterapkan pada aktivitas 
praktikum, bimbingan tugas akhir, 
hingga sidang. Namun, bagi pem-
belajaran program Profesi terutama 
yang berhubungan dengan pasien 
akan tetap berjalan dengan mem-
perhatikan prinsip Universal Pre-
caution sebagaimana tertera dalam 
Protokol Kesehatan.(mar)*

Unpad Perpanjang Kuliah Daring 
Hingga 19 Juni 2020

Universitas Padjadjaran mengeluarkan kebijakan 
memperpanjang proses perkuliahan daring sampai 

berakhirnya masa Ujian Akhir Semester Genap tahun 
akademik 2019/2020, atau sampai dengan 19 Juni 2020.

Demikian disampaikan Wakil Rektor 
Bidang Akademik dan Kema-
hasiswaan Unpad Prof. Arief 
Sjamsulaksan Kartasasmita, 
dr., Sp.M(K), M.Kes., PhD, 
dalam surat edaran nomor 
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751/UN6.WR/TU/2020. Surat dike-
luarkan menyusul adanya Surat 
Keputusan Kepala BNPB Nomor 
13.ATahun 2020 tentang Perpan-
jangan Status Keadaan Tertentu 
Darurat Bencana Wabah Penyakit 
Akibat Virus Corona di Indonesia.

Prof. Arief mendorong Fakultas 
dan Program Studi dapat mende-
sain berbagai metode asesmen 
yang sesuai dengan capaian pem-
belajaran.

“Metode asesmen didesain dengan 
tetap memperhatikan kewajaran 
beban dan kemudahan akses ma-

hasiswa,” ujar Prof. Arief.

Untuk proses praktikum klinik 
bagi mahasiswa profesi keseha-
tan dan pendidikan spesialis di 
rumah sakit atau tempat praktik 
lainnya, pihaknya mengimbau agar 
dibatasi, digantikan dengan model 
daring, atau ditunda.

Unpad sendiri sudah menyediakan 
beragam aplikasi alternatif untuk 
pembelajaran daring serta penye-
lenggaraan praktik di ujian pada 
laman live.unpad.ac.id. Untuk itu, 
Fakultas diminta menyiapkan 
layanan helpdesk daring untuk 

membantu para dosen dalam 
memberikan pembelajaran daring.

Selain itu, Fakultas dan Prodi 
diharapkan mendorong penyelesa-
ian tugas akhir dengan menguta-
makan metode yang menggunakan 
data sekunder atau studi literatur. 
Aktivitas riset yang menggunakan 
data primer yang sulit diperoleh 
pada situasi saat ini sebaiknya 
dihindari.(mar)*

Unpad Gelar Sidang Akhir Mahasiswa dengan 
Metode Daring

Universitas Padjadjaran melak-
sanakan aktivitas pembelaja-

ran secara daring terhitung sejak 
18 Maret lalu. Tidak hanya kegia-
tan belajar mengajar, aktivitas 
sidang akhir juga menggunakan 
metode daring.

Salah satu program studi di Unpad 
yang sudah melaksanakan si-
dang skripsi secara daring adalah 
Sarjana Biologi. Prodi ini berhasil 
meluluskan satu mahasiswanya 
melalui sidang daring pada Selasa 
(31/3).

Menurut salah seorang dosen 
Biologi Unpad Budi Irawan, M.Si., 
mahasiswa yang berhasil menem-
puh sidang skripsi secara daring 
adalah Naufalni Anwar. Skrip-
si yang ditulisnya berjudul “Uji 
Tuberkulosis terhadap Resistensi 
Rifampisin dan Obat Antituberku-

losis 
Lainn-
ya dengan 
Metode Tes Cepat 
Molekuler dan Mycobacterium 
Growth Indicator Tube”.

Skripsi tersebut ia presentasikan di 
hadapan dosen pembimbing dan 
penguji melalui aplikasi telekon-
ferensi Zoom. Dosen pembimbing 
skripsi ini antara lain Dr. Mia Mi-

ran-
ti dan 

Annisa, 
Ph.D. Sementara 

dosen penguji terdiri dari Dr. Teguh 
Husodo, Drs. Tatang S. Erawan, 
MIL, dan Dr. Ida Indrawati.

“Sidang terbagi menjadi 3 sesi 
untuk menyiasati batasan waktu 
telekonferensi pada Zoom, yaitu 40 
menit,” ujar Budi.
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Sesi pertama, lanjut Budi, diisi 
dengan persiapan dan tanya jawab 
pembimbing. Sesi dua diisi dengan 
tanya jawab tim penguji, sedang-
kan sesi tiga diisi dengan briefing 
penilaian dan pembacaan yudisi-
um. Dalam sidang daring tersebut, 
Naufalni dinyatakan lulus dengan 
yudisium “Sangat Memuaskan”.

Meski dilakukan secara daring, ak-
tivitas sidang tetap mengutamakan 

tata tertib. Mahasiswa tetap berpa-
kaian rapi dan menggunakan jas 
almamater saat menjalani sidang.

Direktur Pendidikan dan Internasi-
onalisasi Unpad Mohamad Fahmi, 
M.T., PhD, mengatakan, Unpad 
memberlakukan aturan pelaksa-
naan sidang secara daring selama 
masa perpanjangan status keadaan 
tertentu darurat bencana wabah 
penyakit Coronavirus (COVID-19) 

di Indonesia yang dikeluarkan 
Pemerintah.

Direktorat Pendidikan dan Interna-
sionalisasi sendiri menyerahkan 
kepada fakultas dan program studi 
terkait teknis pelaksanaan dan 
penilaian sidang dengan mem-
perhatikan kondisi dosen dan 
mahasiswa. Keleluasaan ini juga 
bertujuan untuk menjaga kualitas 
proses sidang dan ujian.(mar)*

Fasilitas Kelulusan, Layanan Ijazah Digital  
Disiapkan

Untuk memfasilitasi maha-
siswa yang lulus di masa ke-

daruratan Coronavirus (COVID-19), 
Universitas Padjadjaran akan 
memberikan ijazah dan transkrip 
nilai dalam bentuk digital. Ijazah 
dan transkrip digital ini bisa di-
unduh melalui akun pada portal 
students Unpad.

Direktur Pendidikan dan Inter-
nasionalisasi Unpad Mohamad 
Fahmi, M.T., PhD, menjelaskan, 
dokumen digital yang akan 
diunggah merupakan ijazah dan 
transkrip asli yang sudah ditan-
datangani Rektor dan Dekan.

“Ijazah digital ini merupakan foto 
hasil scan dari ijazah asli,” tutur 
Fahmi saat dihubungi Kantor 
Komunikasi Publik Unpad, Senin 
(6/4).

Lulusan dapat mengunduh dan 
mencetak ijazah sesuai dengan 
keperluan. Fahmi sendiri memasti-
kan bahwa lulusan tetap mendapat 
dokumen ijazah dan transkrip asli. 
Namun, penyerahan ijazah dan 

tran-
skrip 
ti- dak 
akan dilakukan selama masa ke-
daruratan berlangsung.

Fahmi mengungkapkan, upaya 
ini merupakan salah satu inovasi 
Unpad di tengah masa kedaruratan 
Coronavirus. Nantinya, praktik ini 
akan terus dilakukan. Ke depann-
ya, Unpad akan menyediakan dua 
jenis ijazah bagi lulusan, yaitu ce-

tak 
dan 

digital.

Kedua format 
tersebut sama-sama 

dilindungi oleh fitur-fi-
tur sesuai standar keamanan 

Perum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Peruri). Hal ini men-
jadikan ijazah Unpad, baik cetak 
maupun digital, tetap terlindung 
keabsahannya.

“Pengecekan keaslian Ijazah Un-
pad juga dapat dikonfirmasi oleh 
siapa pun dengan menggunakan 
smartphone yang terhubung ke 
sistem Unpad,” kata Fahmi.(mar)*
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Telkomsel  
Sediakan 

CloudX Gratis 
untuk Mendukung 

Pembelajaran  
Daring di Unpad

Guna mendukung kegiatan 
pembelajaran daring (online) 

di lingkungan Universitas Padj-
adjaran, Telkomsel menyediakan 
layanan meeting online “CloudX” 
gratis yang bisa dimanfaatkan oleh 
dosen dan mahasiswa. Layanan 
CloudX juga telah terintegrasi da-
lam layanan pembelajaran daring 
Unpad di live.unpad.ac.id.

Direktur Human Capital Manage-
ment Telkomsel Irfan A. Tachrir 
mengatakan, layanan CloudX 
merupakan implementasi dari pro-
gram pembelajaran jarak Distance 
Learning Telkomsel seiring adanya 
larangan beraktivitas di luar ru-
mah untuk mencegah penyebaran 

Coronavirus (COVID-19) di Indone-
sia.

“Aplikasi ini menjadi penting di 
saat social distancing, sehingga 
kita masih bisa terhubung bukan 
hanya sebagai tukar informasi 
tetapi menjadi tools dalam rangka 
belajar mengajar,” ujar Irfan saat 
menggelar telekonferensi pelun-
curan virtual CloudX Telkomsel 
bersama Unpad, di ruang Execu-
tive Lounge Kampus Unpad, Jalan 
Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senin 
(23/3).

Rektor pun mengapresiasi adanya 
program baik dari Telkomsel ini. 
Unpad sendiri sudah hampir 2 
minggu menerapkan pembelajaran 
daring dan bekerja di rumah.

“Saya yakin ini pasti bermanfaat 
bagi sivitas akademika,” ujar Rek-
tor.

Rektor menjelaskan, selama 
penerapan metode pembelajaran 
daring, diyakini ada peningkatan 
kreativitas dosen dan mahasiswa 
perihal konten pembelajaran dar-
ing. Untuk menguatkan kreativitas 
ini, dibutuhkan dukungan jaringan 
dan teknologi yang baik.

Untuk menggunakan, sivitas aka-
demika Unpad bisa memanfaatkan 
aplikasi CloudX Telkomsel dengan 
mengakses ke laman live.unpad.
ac.id.(mar)*
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Sejumlah Operator Seluler Berikan Layanan 
Gratis untuk Kuliah Daring

2.766 Mahasiswa Mendapat  
Bantuan Kuota Internet

Perkuliahan daring sebagai im-
plementasi dari proses kuliah 

nontatap muka sudah dilakuka-
na Universitas Padjadjaran sejak 
Rabu (18/3) lalu. Ada beberapa 
persiapan yang harus dilakukan 
mahasiswa seperti jaringan in-
ternet yang mumpuni dan kuota 
data yang cukup. Untungnya, hal 
ini didukung penuh oleh sejumlah 
operator seluler.

Ada beberapa operator yang 
menggratiskan akses ke layanan 
pembelajaran daring milik Unpad, 
di antaranya Telkomsel, XL Axiata, 
Smartfren, dan Indosat Ooredoo. 
Keuntungan yang diberikan mulai 

Universitas Padjadjaran mem-
berikan bantuan kuota inter-

net kepada mahasiswa penerima 
bantuan Bidikmisi serta penerima 
beasiswa Program Afirmasi Pendi-
dikan Tinggi (Adik) untuk menun-
jang kegiatan pembelajaran daring 
di masa kedaruratan Coronavirus 
(COVID-19). Sebanyak 2.766 ma-
hasiswa mendapat bantuan kuota 
internet dari Unpad.

Direktur Keuangan dan Tresuri 
Unpad Edi Jaenudin, M.Si., Ak., 
menjelaskan bantuan disalurkan 
serentak awal bulan April men-
jelang pelaksanaan Ujian Tengah 
Semester dan bulan Mei .

Secara teknis setiap mahasiswa 

dari gratis akses, harga paket data 
yang terjangkau, hingga tambahan 
fasilitas kuota untuk pembelajaran 
online.

Operator Telkomsel menyediakan 
layanan meeting online “CloudX” 
gratis yang bisa dimanfaatkan oleh 
dosen dan mahasiswa. Layanan ini  
telah terintegrasi dalam layanan 
pembelajaran daring Unpad di 
live.unpad.ac.id. Saat mengakses, 
Telkomsel menyediakan akses 
internet gratis hingga 60 GB bagi 
penyelenggara meeting, serta 30 
GB bagi pengguna. Promo ini bisa 
digunakan selama satu bulan.

diberi bantuan sebesar Rp 200 ribu 
untuk dua kali pembayaran. Bantu-
an yang disalurkan sebagian besar 
berasal dana Unpad serta dana 
hasil donasi program “Unpad Siaga 
COVID-19 Mengabdi untuk Negeri”.

Direktur Kemahasiswaan dan 
Hubungan Alumni Unpad Dr. Eng. 
Boy Yoseph Cahya Sunan Sakti 
Syah Alam, S.T., M.T., menjelaskan, 
kelompok mahasiswa Bidikmisi 
dan Adik yang menerima bantuan 
tidak hanya di lingkungan kampus 
Jatinangor. Mahasiswa Bidikmi-
si dan Adik di Program Studi di 
Luar Kampus Utama Unpad juga 
mendapatkan bantuan ini.

“Diharapkan, mahasiswa dapat 

Untuk operator XL Axiata, ma-
hasiswa pengguna operator ini 
bisa mendapatkan gratis 2GB/
hari untuk mengakses laman 
Unpad, Live Unpad, MOOC Unpad, 
dan Kandaga. Sementara Indosat 
menawarkan program “Online 
Lecturing Unpad” berupa gratis 
tambahan kapasitas kuota untuk 
belajar daring.

Operator Smartfren menawarkan 
gratis akses ke platform pendi-
dikan daring Edmodo. Selain itu, 
operator ini juga memberikan ak-
ses gratis ke aplikasi bisnis, pendi-
dikan, dan media sosial antara jam 
01.00 – 17.00.(mar)*

mem-
per-
gunakan sebaik mungkin kuota 
tersebut untuk kegiatan proses 
belajar mengajar daring,” kata Dr. 
Boy.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) Kema Unpad Riezal I. Prat-
ama mengapresiasi atas bantuan 
kuota internet ini. 

“Dengan adanya bantuan kuota 
internet kepada mahasiswa Bidik-
misi dan Adik tentu kami apresiasi 
sebagai bentuk komitmen Unpad 
untuk mendukung optimalisasi 
pembelajaran daring,” katanya.
(mar)*
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SNMPTN, Unpad Terima 
1.389 Calon Mahasiswa Baru

PMB Unpad

Unpad Terapkan Registrasi Daring untuk  
Calon Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN

Pengumuman Seleksi Nasional 
Masuk Perguruan Tinggi Neg-

eri (SNMPTN) tahun 2020 dapat 
diakses di laman http://pengumu-
man.snmptn.ac.id/ pada Rabu, 8 
April 2020, pukul 13.00 WIB. Seban-
yak 1.389 orang diterima di Unpad 
melalui jalur SNMPTN.

Wakil Rektor Bidang Akademik 
dan Kemahasiswaan Unpad Prof. 
Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, 
dr., SpM(K), M.Kes., PhD., men-
gatakan, total jumlah pendaftar 
SNMPTN ke Unpad sebesar 25.796 
orang. Jumlah ini menjadikan 
Unpad menduduki peringkat ke-4 
dengan jumlah pendaftar SNMPTN 
terbanyak di Indonesia.

Ada beberapa program studi di 
Unpad yang memiliki tingkat 

Pengumuman Seleksi Nasion-
al Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SNMPTN) tahun 2020 su-
dah dibuka pada Rabu (8/4) pukul 
13.00 WIB. Universitas Padjadjaran 
sendiri sudah menyiapkan me-
kanisme registrasi mahasiswa 
baru tahun akademik 2020/2021 

keketatan tertinggi. Salah satun-
ya adalah Program Studi Teknik 
Informatika dengan tingkat 
keketatan 1,20%. Angka ini menja-
dikan Teknik Informatika sebagai 
prodi Saintek dengan tingkat 
keketatan tertinggi di Indonesia.

Dua prodi Saintek di Unpad lain 
yang masuk 20 besar prodi dengan 
keketatan tertinggi di Indonesia 
adalah Farmasi (1,88%) dan Psi-
kologi (2,20%).

Sementara pada kelompok Sosio-
humaniora, Prodi Manajemen dan 
Ilmu Komunikasi menjadi dua pro-

jalur SNMPTN.

Wakil Rektor Bidang Akademik 
dan Kemahasiswaan Unpad Prof. 
Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, 
dr., SpM(K), M.Kes., PhD. menga-
takan, tahun ini Unpad menyeleng-
garakan registrasi administratif 

di Unpad yang masuk lima besar 
prodi Soshum dengan keketatan 
tertinggi di Indonesia. Prodi Ma-
najemen memiliki persentase 
keketatan 1,31% serta Ilmu Komuni-
kasi sebesar 1,42%.

Lainnya, Prodi Bisnis Digital men-
duduki peringkat ke-10 kelompok 
prodi Soshum dengan keketatan 
tertinggi di Indonesia, yaitu 1,91%.

Sementara, program studi den-
gan jumlah peminat terbanyak di 
Unpad adalah Psikologi, yaitu 2.296 
orang dan Manajemen sebesar 
1.532 orang.(mar)*

secara daring. 

“Segera mengunjungi laman Unpad 
untuk mempelajari proses registra-
si/daftar ulang. Tidak perlu datang 
ke kampus, semua akan dilakukan 
secara online,” ujar Prof. Arief, Rabu 
(8/4).
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Unpad Buka Seleksi Mandiri, Kelas Internasional, 
dan Jalur Prestasi untuk Program Sarjana

Universitas Padjadja-
ran membuka seleksi 

penerimaan mahasiswa 
baru tahun akademik 
2020/2021 untuk jalur Sar-
jana, Sarjana Terapan, dan 
Pascasarjana berbasis dar-
ing. Khusus untuk program 
Sarjana, Unpad membuka 
seleksi penerimaan di luar 
jalur SNMPTN dan SB-
MPTN, yaitu Jalur Mandiri, 
Kelas Internasional, dan 
Jalur Prestasi.

Rektor Unpad Prof. Dr. Rina 
Indiastuti, M.SIE., menga-
takan,  pendaftaran Jalur 

Bagi peserta yang dinyatakan lu-
lus, wajib melaksanakan registrasi 
dan mengunggah dokumen yang 
disyaratkan. Ketentuannya an-
tara lain, melengkapi biodata dan 
unggah dokumen di laman https://
students.unpad.ac.id/peserta/.  

Dokumen yang dipersyaratkan 
dapat dilihat di http://smup.unpad.
ac.id/informasi-registrasi/.

Selanjutnya, calon mahasiswa 
dapat mengetahui jumlah tagi-
han uang kuliah di laman peng-
umuman Unpad dan melakukan 
pembayaran melalui perbankan 
yang ditunjuk mulai tanggal 3 Mei 
sampai 2 Juni 2020. Setelah pem-
bayaran diterima, Unpad akan me-
nerbitkan Surat Tanda Bukti resmi 
Menjadi Mahasiswa melalui surat 
elektronik mulai 3 – 10 Juni 2020.

Sesuai dengan kebijakan  Lemba-
ga Tes Masuk Perguruan Tinggi 
(LTMPT), peserta yang lulus SN-
MPTN tidak bisa mendaftar UTBK 
maupun SBMPTN. Prof. Arief 
mengatakan, bagi peserta yang 
tidak mengambil SNMPTN walau 
sudah dinyatakan lulus, sekolah 
yang bersangkutan akan menjadi 
parameter penilaian untuk tahun 
depan.(mar)*

PMB Unpad
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Unpad Gelar Tes Kemampuan Bahasa Inggris 
Secara Daring
Universitas Padjadjaran melalui 

Fakultas Ilmu Budaya menye-
lenggarakan Tes Kemampuan Ba-
hasa Inggris (TKBI) secara daring, 
Jumat (22/5). Sebanyak 475 peserta 
mengikuti TKBI daring tersebut.

Ketua panitia TKBI Daring Unpad 
Dr. Ekaning Krisnawati, M.Hum., 
mengungkapkan, pelaksanaan 
TKBI secara daring digelar untuk 
mengakomodasi kebutuhan akan 
sertifikasi kemampuan bahasa 
Inggris di tengah masa pandemi 

Mandiri dapat dilakukan mulai 23 
Juni di laman http://smup.unpad.
ac.id/. Seleksinya akan berbasis  
nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer 
(UTBK).

Saat jumpa pers secara daring, 
Rabu (22/4), Rektor menjelaskan, 
kebijakan tidak adanya tes mandiri 
di luar UTBK dilakukan menyusul 
adanya masa kedaruratan akibat 
pandemi Covid-19.

“Kami khawatir pada bulan-bulan 
tersebut, pandemi belum bersih 

Covid-19, khususnya bagi pendaftar 
Seleksi Masuk Universitas Padjad-
jaran (SMUP). Dengan demikian, 
peserta dapat melakukan tes tanpa 
harus mendatangi lembaga penye-
dia TKBI.

“Tes ini terutama untuk memenuhi 
kebutuhan internal Universitas 
Padjadjaran,” ujar Dr. Ekaning.

Peserta yang mengikuti TKBI 
daring di Unpad sebelumnya 
sudah mendaftarkan diri melalui 

sama sekali,” ujar Rektor.

Wakil Rektor Bidang Akademik 
dan Kemahasiswaan Unpad Prof. 
Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, 
dr., SpM(K), M.Kes., PhD., menga-
takan, untuk pendaftaran Sarja-
na Terapan, disesuaikan dengan 
pendaftaran Jalur Mandiri, yaitu 23 
Juni 2020. 

Pendaftaran Program Pascasarjana 
sendiri akan mulai dilakukan pada 
tanggal 1 Mei hingga 24 Juni 2020 
dan diumumkan tanggal 24  Juli 

tautan yang diumumkan pada 
laman SMUP. Peserta kemudian 
mendapatkan kartu peserta yang 
berisi Nomor Peserta Ujian dan 
PIN. Nomor peserta dan PIN ber-
fungsi sebagai akses untuk masuk 
ke laman tes di https://ujian.unpad.
ac.id/.

Dr. Ekaning menjelaskan, setiap 
peserta memiliki waktu sekira 115 
menit untuk mengerjakan soal. 
Hasil tes ini akan keluar dalam dua 
hari kerja.(mar)*

2020. Calon mahasiswa ditekank-
an memiliki hasil Tes Kemampuan 
Akademik (TKA) dan kemampuan 
Bahasa Inggris.

Sementara itu, Rektor mengung-
kapkan, bagi mereka yang kurang 
mampu hingga pemegang Kartu 
Indonesia Pintar terbuka untuk 
mendaftar jalur mandiri. Selain 
itu, bagi yang perekonomiannya 
terdampak akibat COVID-19, Un-
pad juga memfasilitasi untuk bisa 
mengikuti seleksi dan melanjutkan 
studi. (mar)*

PMB Unpad

40GENTRA EDISI KHUSUS COVID-19unpad



KEMAHASISWAAN
Suplai Logistik Mahasiswa 
Psikologi daring
Relokasi mahasiswa
Pembukaan hibah startup mahasiswa
Pengembangan karier
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Unpad Suplai Logistik Harian  
untuk Mahasiswa yang Tinggal  
di Area Kampus

Unpad Relokasi Sejumlah 
Mahasiswa Indekos ke 
Asrama Bale Wilasa

Pusat Riset Kebencanaan Uni-
versitas Padjadjaran Divisi 

Respons menyalurkan kebutuhan 
logistik bagi mahasiswa yang 
tinggal di asrama kampus Jati-
nangor (Bale Wilasa), sejak Senin 
(23/3) lalu. Suplai logistik tersebut 
didapat dari hasil pengumpulan 
dana Program Donasi Unpad Siaga 
COVID-19 Mengabdi untuk Negeri 
yang sudah dibuka sejak Minggu 
(22/3) lalu.

Dalam rilisnya disebutkan, suplai 
logistik ini dilakukan untuk men-
jaga dan mengurangi kontak sosial 
mahasiswa yang berada di asrama 
agar penyebaran dan penularan 
Coronavirus seminimal mungkin 
dapat ditekan.

Suplai ini dilakukan bekerja sama 
dengan Satgas COVID-19 Unpad. 
Melalui pembuatan dapur umum 
di area asrama, tim menyalurkan 
kebutuhan logistik harian berupa 

Universitas Padjadjaran mereloka-
si 17 mahasiswa yang tinggal di 

luar kampus untuk tinggal di asrama 
Bale Wilasa selama masa kedaruratan 
Pandemi Coronavirus (COVID-19) ber-
langsung. Relokasi dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan logistik maha-
siswa.

makanan dan obat-obatan. Selain 
itu, tim juga melakukan penyem-
protan disinfektan di area asra-
ma dan lingkungan kampus 
lainnya serta kepada 
pengunjung kampus 
dengan kepentin-
gan khusus.

Pada masa pe-
nutupan layanan 
tatap muka di kam-
pus Unpad, tercatat 
sebanyak 269 mahasiswa 
yang menetap di asrama. Tidak 
hanya bagi mahasiswa di asrama, 
Unpad juga menyuplai kebutuhan 
logistik bagi mahasiswa yang ting-
gal di dalam kampus lainnya.

Di kampus Dipati Ukur, Forum Ko-
munikasi Mahasiswa dan Alumni 
Geologi Unpad sudah menyuplai lo-
gistik bagi 11 mahasiswa yang juga 
sebagai marbut di Masjid Al-Jihad 
kampus Unpad. Sementara di kam-

pus Fakultas Keperawatan di Garut, 
sebanyak 22 mahasiswa Bidikmisi 
telah mendapatkan bantuan logis-
tik dari alumnus Unpad, Hadiyan-
to.(mar)*
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Unpad Inisiasi Hibah Inovasi 
Pre-Startup Mahasiswa
Universitas Padjadjaran mengi-

nisiasi kompetisi Hibah Inova-
si Pre-Startup Mahasiswa Unpad 
(HIPSMU). Program ini bertujuan 
untuk mengakselerasi 
peningkatan jumlah 
wirausaha baru di kalan-
gan mahasiswa Unpad.

Direktur Inovasi dan 
Korporasi Unpad Diana 
Sari, PhD, mengatakan, 
kompetisi ini ditujukan 
bagi mahasiswa aktif Un-
pad jenjang Sarjana dan 
Sarjana Terapan.

“HIPSMU digelar untuk 
memotivasi dan memfasilitasi 
ide- ide bisnis start-up agar dapat 
diimplementasikan atau memban-
tu pengembangan rintisan usaha 
yang telah dimulai sehingga bisa 
menjadi bisnis yang berkembang 
dan berkelanjutan,” ujarnya.

Direktur Kemahasiswaan dan 
Hubungan Alumni Unpad Dr. Eng. 
Boy Yoseph Cahya Sunan Sakti 
Syah Alam, M.T., mengatakan, para 
mahasiswa tersebut adalah Bidik-
misi yang indekos di luar kampus 
Jatinangor. Selama masa kedaru-
ratan, para mahasiswa mengalami 
kekurangan logistik.

“Untuk memudahkan pendistribu-
sian logistik, kita arahkan untuk 
bisa berkumpul di asrama,” ujar 
Dr. Boy saat diwawancarai Kantor 
Komunikasi Publik.

Bisnis yang diusulkan meliputi 
bidang usaha ekstraktif, agraris, 
perdagangan, jasa, pengolahan 
produk seperti kuliner, busana, ker-

ajinan tangan, serta produk kreatif 
lainnya. Idenya wajib mengandung 
unsur inovasi, penerapan iptek, 
serta tujuan mulia (noble pur-
pose) dalam menjalankan proses 
bisnisnya.

Tahapan pendaftaran berlangsung 

Proses relokasi dilakukan pada 
Kamis (9/4). Sebanyak dua asrama 
menjadi tempat tinggal bagi ma-
hasiswa. Bagi mahasiswa laki-laki 
akan ditempatkan di Bale Wilasa 4, 
sedangkan mahasiswa perempuan 
ditempatkan di Bale Wilasa 2.

Dr. Boy menjelaskan, proses reloka-
si ini difasilitasi penuh oleh Unpad. 
Setiap mahasiswa dijemput dari 
indekosnya oleh tim dari Direktorat 
Sarana, Prasarana, dan Manajemen 
Aset Unpad.

hingga 14 April di laman bit.ly/
HIPSMU2020 , lokakarya peny-
usunan proposal bagi mahasiswa 
pengusul dan dosen pembimbing 

pada 15 – 17 April, dan 
pengusulan proposal 
pada 18 – 29 April 2020.

Selanjutnya, penilaian 
proposal oleh dewan juri 
pada 30 April – 4 Mei dan 
diumumkan pada 5 Mei. 
Selanjutnya penilaian 
pitching bisnis secara 
daring pada 7-8 Mei 2020, 
serta penetapan pe-
menang kompetisi pada 
11 Mei 2020.

Pemenang akan mendapatkan 
bantuan pemodalan usaha sebesar 
Rp 5 juta – Rp 25 juta. Pemenang 
akan dimonitor kemajuan pelak-
sanaan bisnisnya dan wajib meny-
usun laporan akhir proyek pada 1 
– 3 September mendatang.(mar)*

Setelah sampai di kampus, maha-
siswa terlebih dahulu diperiksa 
suhu tubuh dan riwayat keseha-
tannya. Pemeriksaan dilakukan 
oleh tim medis yang dikoordinatori 
oleh Ronny, dr., M.Kes., AIFO, PhD.

Selain itu, Badan Eksekutif Ma-
hasiswa (BEM) Kema Unpad juga 
telah menunjuk sejumlah maha-
siswa untuk menjadi koordinator 
di setiap desa di Jatinangor, Koor-
dinator ini bertugas untuk mem-
fasilitasi mahasiswa Unpad jika 
membutuhkan bantuan selama 
masa pandemi Coronavirus.(mar)*
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Pusat Pengembangan Karier Unpad 
Sediakan Layanan Konsultasi Karier 
Secara Daring

Di masa kedaruratan aki-
bat pandemi Coronavirus 

(Covid-19) ini, Pusat Pengem-
bangan Karier (PPK) Universitas 
Padjadjaran tetap menyediakan 
layanan konsultasi seputar karier 
gratis bagi lulusan baru. Bedanya, 
saat ini layanan konsultasi diber-
lakukan secara daring.

Ketua PPK Unpad Dr. Rosaria Mita 
Amalia, M.Hum., menjelaskan, 
layanan ini ditujukan bagi maha-
siswa yang baru lulus ataupun ma-
hasiswa yang akan lulus. Tujuann-
ya untuk memberikan pembekalan 
mengenai rencana karier ataupun 
arah karier yang ingin mereka tuju.

Melalui layanan ini, PPK Unpad 
memfasilitasi pertemuan antara 
pendaftar layanan dengan tim 
psikolog. Layanan yang sudah 
dibuka sejak awal 2019 ini awalnya 
dilakukan secara tatap muka.

“Seiring dengan perubahan gaya 
bekerja dan berbagai pertemuan di 
era pandemi ini, kami memfasil-
itasi melalui pertemuan secara 
daring,” ujar Dr. Rosaria.

Dr. Rosaria melanjutkan, prosedur 
untuk mendapatkan layanan kon-
sultasi ini tetap sama. Pendaftar 
terlebih dahulu mengisi formulir 
pendaftaran di laman http://cdc.
unpad.ac.id/bimbingan-karir/ atau 
di bit.ly/KonselingKarierUnpad.

Pada form tersebut, peserta juga 
dapat memilih waktu konseling 
karier. Sesuai dengan jadwal, 
pendaftar akan melakukan kon-
sultasi dengan Psikolog melalui 
aplikasi Goggle Meet.

Ada sejumlah permasalahan karier 
yang bisa dikonsultasikan pada 

layanan ini, seperti perencanaan 
karier, kesiapan kerja, pemilihan 
profesi atau bidang kerja, pemaha-
man minat dan kemampuan dalam 
bekerja, serta persoalan personal 
yang menghambat persiapan kari-
er dan kesiapan kerja.(am)*
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Pandemi Melanda, Unpad Tetap Gelar Program 
Pengembangan Karier Secara Daring

Pusat Pengembangan Karier (PPK) 
Unpad tetap melaksanakan sejum-

lah program pengembangan karier di 
masa pandemi ini. Salah satunya adalah 
menggelar berbagai seminar dan bincang 
karier yang yang menghadirkan berbagai 
pembicara dari berbagai perusahaan dan 
juga para pengusaha (enterpreneurship) 
dalam bentuk webinar.

“Keadaan pandemi  ini tidak menguran-
gi minat mitra perusahaan/pembicara 
juga para partisipan untuk berpartisipasi 
dalam berbagai kegiatan karir yang telah 
kami rancang,” jelas Dr. Rosaria.

Pihaknya juga tengah menyiapkan pro-
gram pendampingan karier yang mulai 
akan diaplikasikan dari mahasiswa 
tingkat awal, menengah, hingga akhir. Ini 
dilakukan karena rencana karier sejatin-
ya sudah dapat disiapkan sejak semester 
awal, sehingga mahasiswa lebih bersiap 
diri menentukan kariernya di masa de-
pan.

Selain itu, PPK Unpad juga bekerja sama 
dengan lebih dari 50 Pusat Karier dari 
beragam perusahaan di Indonesia akan 
menggelar bursa kerja virtual (National 
Virtual Job Fair) di masa pandemi ini. 
Pameran ini diharapkan menjadi wadah 
bagi para alumni Unpad yang baru lulus 
untuk segera mendapatkan pekerjaan.

Dr. Rosaria juga mengharapkan para 
alumni Unpad, khususnya lulusan tahun 
2018 hingga 2020 dapat mengisi tracer 
study melalui tautan http://cdc.unpad.
ac.id/tracer-study/ .

“Isian dari para alumni ini sangat mer-
upakan salah satu kontribusi alumni bagi 
Unpad sehingga Unpad dapat melakukan 
berbagai pengembangan terkait iforma-
siyang diberikan, juga sebagai salah satu 
indikator pemeringkatan nasional mau-
pun internasional,” pungkas Dr. Rosaria.
(mar)*
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Satgas Covid-19 Unpad

Taklelah Berbagi di Tengah Pandemi

Pasca-munculnya kasus perta-
ma positif Covid-19 di Indone-

sia pada 2 Maret lalu, Universitas 
Padjadjaran segera merespons 
dengan membentuk Tim Pencega-
han dan Kewaspadaan COVID-19 
yang langsung bekerja di bawah 
koordinasi Rektor.

Bak berkejaran dengan penyeba-
ran pandemi, tim bernama Satgas 
Covid-19 Unpad langsung bergerak 
cepat. Tim menerjemahkan kebija-
kan pimpinan universitas dengan 
membentuk beberapa gugus tugas, 
antara lain: Pencegahan Dampak 
Kesehatan; Kesiapan Sarana dan 
Penguatan Fasilitas Pencegah-
an; Kewaspadaan dan Pendataan 
Pegawai; Dampak Akademik dan 
Kemahasiswaan; Pencegahan 
Dampak Lingkungan; Komunikasi 

dan Kewaspadaan Publik; Promosi 
Kesehatan dan Dampak Internasi-
onalisasi; serta Donasi Unpad Siaga 
Covid-19.

Seluruh elemen satuan tugas ini 
bekerja secara kolaboratif untuk 
melakukan pencegahan, edukasi, 
dan penanganan kasus Covid-19, 
terutama di antara sivitas akade-
mika dan tenaga kependidikan. 
Saat Unpad mulai membatasi akti-
vitas dan akses ke kampus dengan 
menerapkan perkuliahan nontatap 
muka, serta pemberlakuan kebija-
kan bekerja di rumah, tim semakin 
bergerak cepat.

Mengantisipasi kebijakan tersebut, 
seluruh elemen Satgas Covid-19 
Unpad bekerjasama menjaga 
kewaspadaan lingkungan kam-

pus dengan melakukan desinfeksi 
gedung dan luar gedung, pemer-
iksaan suhu tamu yang masuk ke 
dalam kampus, serta pencatatan 
kunjungan tamu. Hal tersebut 
dilakukan untuk menjaga keterti-
ban, keamanan serta upaya pence-
gahan penularan.

Untuk meningkatkan literasi infor-
masi warga Unpad, secara berkala 
disampaikan e-flyer yang memuat 
pesan kesehatan sebagai salah 
satu media promosi melalui media 
sosial, berikut publikasi kebijakan 
universitas selama masa pandemi 
ini. Tim juga menjaring relawan 
medis dan nonmedis, serta meng-
umpulkan donasi untuk menun-
jang upaya penanganan Covid-19.
(art)*
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Satgas Covid-19 Unpad

1.957 
Paket Sembako

Universitas Padjadjaran mem-
bagikan paket sembako 

kepada masyarakat  yang ikut 
serta dalam mendukung pelaksa-
naan kegiatan kampus. Bantuan 
yang diberikan sejak Selasa (21/4) 
hingga Kamis (23/4) ini dituju-
kan kepada  masyarakat yang 
terdampak kebijakan penutupan 
kampus akibat pandemi Coronavi-
rus (Covid-19).

Rektor Unpad Prof. Dr. Rina In-
diastuti mengatakan, sebanyak 
1.957 paket sembako program 
“Unpad 1957 Berbagi” diberikan 
kepada warga Unpad di kampus 
Jatinangor, Dipati Ukur, Arjasari, 
dam PSDKU Pangandaran. Jumlah 
1.957 paket ini disesuaikan dengan 
tahun kelahiran Unpad, yaitu 1957.

“Memasuki bulan Ramadan, 
pimpinan dan jajaran menyatu-
kan niat dan aksi berbagi untuk 
kelompok masyarakat terdampak. 
Pengumpulan sumbangan akhirn-
ya bisa didedikasikan untuk 1.957 
paket sembako,” ujar Rektor.

Donasi terkumpul dari pimpinan 
dan pengelola 17 fakultas di 
lingkungan Unpad. Paket sembako 
ini diberikan kepada masyarakat 
yang selama ini beraktivitas di 

dalam kampus, seperti tenaga K3L, 
tenaga kebersihan ruangan, sat-
pam, sopir angkutan dalam kam-
pus, tukang ojek, hingga pengurus 
kantin.

Proses pembagian sembako sendiri 
tetap mematuhi pembatasan sosial 
selama pandemi, yaitu menggu-
nakan masker kain serta menjaga 
jarak antrean.

Rektor mengatakan, pan-
demi Covid-19 memaksa 
sejumlah aktivitas 
dihentikan, ter-
masuk kegia-
tan belajar 
mengajar 
tatap 
muka 
di 
da-

lam kampus. Akibat adanya 
pademi ini, masyarakat terdampak 
semakin luas. Kerugian sosial dan 
ekonomi semakin membesar.

“Semangat berbagi ini semoga 
meringankan beban masyarakat. 
Tetap bekerja dan beribadah di 
rumah saja,” kata Rektor.(art)*

Unpad Bagikan 
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Satgas Covid-19 Unpad

Layanan Logistik dan 
Dapur Umum Unpad, 

Menjaga Energi 
Selama Pandemi

awatan,” 
ujarnya.

Pada 27 
Maret, pos-
ko mulai 
menye-
diakan 
layanan 
logistik 
untuk ma-
hasiswa, 
baik yang 
tinggal di 
asrama 
dalam 
kampus maupun di luar kampus. 
Memasuki bulan Ramadan, posko 
bantuan tetap beraktivitas dengan 
menyediakan makanan untuk 
berbuka puasa dan layanan paket 
sembako untuk mahasiswa.

Berdasarkan hasil pemetaan, per 
tanggal 10 Mei 2020, sebanyak 
97 mahasiswa tinggal di asrama 
dalam kampus serta Masjid Raya 
Unpad. Sementara jumlah maha-
siswa yang tinggal di luar kampus 
sebanyak 534 orang yang tersebar 
di 7 wilayah di kecamatan Jati-

nangor. Setiap wilayah dan asrama 
telah memiliki koordinator yang 
bertugas memantau kondisi maha-
siswa.

“Hingga 7 Mei 2020, dapur umum 
telah menyediakan sebanyak 
20.900 porsi makanan, 5.115 nasi 
bungkus, dan 966 paket sembako,” 
jelas Dr. Cipta. Bantuan logistik 
diperoleh dari hasil pengumpu-
lan donasi Unpad Siaga Covid-19, 
bantuan alumni, serta bantuan dari 
sejumlah mitra Unpad.(art)*

Menyadari bahwa banyak 
mahasiswa terdampak ke-

bijakan pembatasan sosial akibat 
Covid-19, Unpad melalui Satgas 
Unpad Siaga Covid-19 dan Divisi 
Respons Pusat Riset Kebencanaan 
(PRK) langsung bergerak cepat. 
Salah satu respons yang diberikan 
adalah pemenuhan kebutuhan 
logistik mahasiswa.

Koordinator logistik Divisi Respons 
PRK Unpad Dr. Cipta Endyana, M.T., 
mengatakan, Unpad sudah meny-
iapkan posko relawan dan pusat 
logistik untuk mahasiswa sejak 23 
Maret lalu. Selain sebagai penye-
dia kebutuhan logistik mahasiswa 
yang tinggal di dalam maupun di 
luar area kampus Jatinangor, pos-
ko ini juga menjadi dapur umum 
untuk menyuplai makanan bagi 
mahasiswa.

Sejumlah relawan pun diterjunkan 
untuk bertugas sebagai tim medis, 
logistik, juru masak, hingga entri 
data. “Pendampingan kesehatan 
fisik dan psikologis pun dilakukan 
dengan menurunkan tim relawan 
dari Fakultas Psikologi dan Keper-
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Unpad Buka Layanan Konsultasi 
Psikologi Berbasis Daring

Fakultas Psikologi Universitas 
Padjadjaran membuka layanan 

konsultasi psikologi secara daring 
(online). Layanan konsultasi ini 
terbuka tidak hanya untuk sivitas 
akademika dan tenaga kependi-
dikan Unpad, tetapi juga untuk 
masyarakat umum.

Layanan konsultasi psikologi 
daring dikembangkan, utamanya 
untuk menangani beragam per-
masalahan mental yang terjadi di 
tengah kedaruratan Coronavirus 
(Covid-19). Penanganan psikologi 
daring ini dikelola langsung oleh 
Pusat Inovasi Psikologi (PIP) Fakul-
tas Psikologi Unpad.

Wakil Dekan Fakultas Psikologi 
Unpad Zahrotur Rusyda Hin-
duan, MOP, Ph.D., mengatakan, 
masyarakat bisa memanfaatkan 
layanan ini apabila membutuhkan 
konsultasi psikologi untuk berag-
am permasalahan yang tidak dapat 
ditangani sendiri.

“Pada dasarnya layanan konsul-
tasi ini memang dalam konteks 
pandemi COVID-19. Namun, tidak 
menutup kemungkinan bagi klien 
yang memiliki masalah psikologis 
sebelumnya dan tidak bisa konsul-
tasi karena diberlakukannya work 
from home,” ujarnya.

Proses konsultasi dilakukan 
melalui layanan percakapan (chat) 
antara klien dan psikolog dalam 
Google Hangout. Tentunya, aplikasi 
ini mudah digunakan oleh mas-
yarakat, mengingat umumnya  ini 
sudah tersedia di perangkat tele-
pon pintar Android.

Untuk mendapatkan layanan 
konsultasi daring ini, masyarakat 
dapat mendaftarkan diri dan me-
nentukan jadwal konsultasi pada 
alamat email yang tertera di laman 
https://www.pipunpad.id/. Pendaft-
aran dapat dilakukan setiap hari 
mulai 08.30 hingga 16.00 WIB. 
Khusus mahasiswa dan tenaga 
kesehatan, layanan konsultasi ini 
tidak dipungut biaya.

Setelah mendapatkan jadwal, calon 
klien akan diminta membaca dan 
mengisi formulir yang dikirimkan 
melalui surel balasan. Selanjutnya, 
klien dapat melakukan konsultasi 
sesuai jadwal dengan menggu-
nakan aplikasi Google Hangout.
(art)*
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Unpad dan Dispangtan 
Kota Bandung Gelar 
Pelatihan Daring  
Olahan Hasil Pertanian

Universitas Padjadjaran dan 
ekosistem binaannya The 

Local Enablers (TLE) bekerja sama 
dengan Dinas Pangan dan Perta-
nian (Dispangtan) Kota Bandung 
mengadakan kegiatan Pelatihan 
Daring Olahan Hasil Pertanian bagi 
warga masyarakat terutama ibu ru-
mah tangga di wilayah Kecamatan 
Cibeunying Kaler, Kota Bandung, 
Kamis (30/4).

Program pemberdayaan yang 
dilaksanakan saat pandemi 
Covid-19 melanda masyarakat ini 
diikuti kurang lebih 55 warga den-
gan memanfaatkan aplikasi Google 
Meet. Meski dilakukan secara 
daring, pelatihan ini tetap memer-
agakan tata cara pengolahan hasil 
pertanian secara detail, sehingga 
peserta belajar menghasilkan bah-
an makanan yang bernilai gizi baik 
serta memiliki nilai jual tinggi.
(art)*

Mahasiswa Administrasi 
Keuangan Publik  
Unpad Buat Blog  

Edukasi Covid-19

Wabah pandemi Coronavirus 
(Covid-19) yang melanda 

Indonesia sejak awal Maret lalu 
mendorong masyarakat untuk 
mengubah aktivitas dan perilaku 
hidup agar tidak menjadi korban 
selanjutnya. Meski demikian, be-
lum semua masyarakat teredukasi 
dengan baik mengenai bagaimana 
aktivitas yang tepat selama masa 
pandemi ini.

Berangkat dari hal tersebut, se-
jumlah mahasiswa kelas Kewirau-
sahaan Program Studi Sarjana 
Terapan Administrasi Keuangan 
Publik Universitas Padjadjaran 
mengembangkan blog khusus 
berisi ragam edukasi kepada mas-
yarakat tentang hal-hal yang bisa 
dilakukan di masa pandemi ini.

Beragam informasi tersebut dapat 
diakses di laman https://kewirau-
sahaanakp19.blogspot.com/. Infor-
masi edukasi yang disampaikan 
antara lain: bagaimana menjaga 
kesehatan fisik, kesehatan mental, 
upaya membangun produktivi-
tas dan kreativitas selama masa 
karantina di rumah, hingga sir-
aman rohani.(art)*
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Sejumlah dosen pengampu mata kuliah Olahraga, Kesenian, dan 
Kreativitas (OKK) Universitas Padjadjaran memberikan sumban-

gan kepada warga terdampak masa kedaruratan pandemi Coronavirus 
(Covid-19) di wilayah tempat kegiatan OKK Unpad pada 2019, Sabtu 
(18/4).

Koordinator Solidaritas Dosen OKK Unpad untuk Masyarakat Jatinangor 
Terdampak COVID-19 Dr. Wahju Gunawan, M.Si., mengatakan, sebanyak 
100 paket sembako dibagikan kepada 7 korwil tempat kegiatan OKK 
Unpad, antara lain: RW 03 Desa Cibeusi, RW 05 Desa Cikeruh, RW 13 
Desa Sayang, RW 07 Desa Hegarmanah, RW 03 Desa Cipacing, Madrasah 
Al-Hidayah RW 09 Desa Cikeruh, serta RW 04 Desa Cipayung.

“Bantuan diserahkan dengan dibantu mahasiswa,” ujar Dr. Wahju.(art)*

Sumbangsih Dosen dan 
Mahasiswa OKK  

Unpad kepada  
Masyarakat di Sekitar 

Jatinangor

Pemerintah mendorong 
pelaku Usaha Mikro,  

Kecil, dan Menengah 
(UMKM) memanfaatkan  
platform digital agar tetap 
bertahan di masa kedaru-
ratan akibat pandemi 
Covid-19. Ini disebabkan, 
pelaku UMKM menjadi salah 
satu yang terdampak akibat 
Covid-19.

Terkait program digitalisasi 
UMKM, Rektor Unpad  
Prof. Rina Indiastuti  
membenarkan bahwa UMKM 
harus mengenali peluang 
usaha baru di masa pandemi. 
Munculnya kondisi  

“Normal Baru” (New Normal) 
di masa pandemi seharusnya 
dimanfaatkan UMKM untuk 
bertransformasi ke platform 
digital.

Kondisi “Normal Baru” ini 
juga mengubah perilaku 
konsumen, yaitu mengede-
pankan protokol kesehatan 
serta banyak memanfaatkan 
platform digital. Karena itu, 
pelaku UMKM perlu men-
genali konsumen di era “Nor-
mal Baru”, melahirkan ino-
vasi dan diferensiasi usaha, 
mampu mengomunikasikan 
pesannya, serta memanfaat-
kan platform digital.(art)*

Platform Digital 
Peluang  

Keberlangsungan 
UMKM di Masa 

Pandemi
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Unpad Salurkan Bantuan  
Sembako ke Sejumlah  

Pesantren dan Panti Asuhan

Universitas Padjadjaran mem-
berikan bantuan paket sem-

bako kepada beberapa panti asu-
han di Bandung dan pesantren di 
Sumedang. Bantuan ini merupakan 
bagian dari program “Unpad 1957 
Berbagi”, yaitu kontribusi Unpad 
terhadap masyarakat yang ter-
dampak pandemi Covid-19.

Sebanyak 160 paket sembako dis-
erahkan ke Panti Asuhan Muham-
madiyah di Jl. Pasir Jaya Bandung 
dan 40 paket ke Panti Asuhan 
Tambatan Hati di Jl. Galunggung 
pada Rabu (13/5) kemarin. Sehari 
sebelumnya, sebanyak 70 paket 
diserahkan ke Pondok Pesantren 
Miftahulfallah dan 80 paket ke 
Pondok Pesantren Miftahulhuda, 
keduanya di Dusun Nyalindung 
Sumedang.

Direktur Sarana, Prasarana, dan 
Manajemen Aset Unpad, Edward 
Henry, S.IP., MM., mengatakan, 
paket sembako serupa telah pula 
disalurkan kepada para tenaga 
Kenyamanan, Keindahan, dan 
Kebersihan Lingkungan (K3L), para 
satuan pengamanan (satpam), dan 
para petugas cleaning service yang 
bertugas di lingkungan Unpad.
(art)*

Departemen Matematika Uni-
versitas Padjadjaran menyum-

bangkan sejumlah bantuan kepada 
dua PAUD di Desa Hegarmanah, 
Jatinangor. Bantuan berupa mask-
er dan dana operasional ini mer-
upakan salah satu implementasi 
program pengabdian masyarakat 
yang dilakukan Departemen 
Matematika Unpad.

Departemen 
Matematika Unpad 

Salurkan Bantuan 
untuk Masyarakat 
Desa Hegarmanah, 

Jatinangor

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh 
Dosen Matematika Unpad Herlina Napitu-
pulu, PhD kepada Penjabat Sementara (Pjs) 
Kepala Desa Hegarmanah Agus Sobarna di 
Kantor Desa Hegarmanah, Jatinangor, Senin 
(18/5). Pemberian bantuan ini menjadi agenda 
rutin Departemen Matematika kepada se-
jumlah sekolah PAUD dan taman bacaan di 
sekitar Jatinangor.

Setiap PAUD menerima 60 lembar masker dan 
bantuan operasional sebesar Rp 1.000.000. 
Sebanyak 40 lembar masker juga diberikan 
untuk perangkat Desa Hegarmanah. Selain 
itu, Departemen juga memberikan sejumlah 
santunan kepada RW di Desa Hegarmanah.

“Bantuan ini berasal dari iuran para dosen di 
Departemen Matematika,” kata Herlina.(art)*
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“Unpad memiliki komitmen membantu pemerintah dan masyarakat turut 
serta memutus rantai penularan Covid-19. Satgas Covid-19 Unpad telah 
melakukan banyak kegiatan, ke dalam untuk melindungi warga Unpad agar 
tidak tertular, dan ke luar terutama membantu Pemerintah Daerah Jawa Barat 
melakukan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Unpad juga  
melakukan berbagai riset inovasi terkait Covid-19.”

“New Normal atau normal baru yang lahir di masa pandemi Covid-19 bisa 
jadi mengajak kita untuk kembali ke fitrah, hidup secara normal.  
Barangkali selama ini kita hidup tidak normal karena gaya hidup kita 
berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan.”

“Inilah sumbangsih para ilmuwan yang bela negara melalui ilmunya. Saya 
mengapresiasi, berterima kasih kepada Unpad, sudah menunjukkan bela 
negaranya. Ini menunjukkan bangsa kita bisa memproduksi alat-alat biotek 
sendiri. Jawa Barat dengan ilmuwan-ilmuwannya, khususnya Unpad sebagai 
leading sector, juga bekerja sama dengan ITB dan lainnya hari ini bisa  
memproduksi 2 alat tes baru Covid-19 di luar PCR (polymerase chain reaction) 
dan rapid test,”

“Dengan adanya bantuan kuota internet kepada mahasiswa bidikmisi 
dan adik tentu kami apresiasi sebagai bentuk komitmen Unpad untuk 
mendukung optimalisasi pembelajaran daring.”

“Dimanfaatkannya Lab BSL-3 di Lab Sentral Unpad diharapkan  
menjadi suatu sumbangsih keilmuan dari akademisi Unpad. Kita  
punya kemampuan PCR, ekstraksi, itu sesuatu yang tidak semua 
orang bisa,”

Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti

Ketua MWA Unpad Rudiantara

Ketua BEM Kema Unpad Riezal I. Pratama

Kepala Laboratorium Sentral Unpad Prof. Unang Supratman

Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil

SITAT“ “






