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INOVASI KUNCI MENANGANI PANDEMI
Unpad berkomitmen berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 
di Indonesia melalui inovasi dan riset. Tidak hanya berkontribusi di sektor 
kesehatan, Unpad juga mendukung pemulihan ekonomi dan sosial melalui 
berbagai program yang dilakukan. 

Edisi I/2021



UNPAD   i   GENTRA EDISI SETAHUN PANDEMI

Daftar Isi
LAPORAN UTAMA

Inovasi Kunci Menangani Pandemi —1

INOVASI

CePAD Karya Peneliti Unpad Jadi Produk Inovasi Kebanggaan 
Nasional —3

NanoMag PrintG,  Solusi Magnetik Beads untuk Uji PCR Covid-19 —4

Inovasi Virtual Transpor Medium (VTM) Tanpa Kotak Pendingin —5

AutoMagER, Mesin Robotik Ekstraksi RNA Buatan Unpad —6

Produk Penelitian FMIPA Unpad untuk Cegah Penyebaran   
Covid-19 —7

Aplikasi Ponsel De-Stres untuk Ukur Stres dan Depresi —8

Skenario Rantai Pasok Pangan yang Efektif Selama Pandemi —9

RISET

Unpad Satu-satunya Perguruan Tinggi yang Lakukan Uji Klinis 
Vaksin di Indonesia —10

Statistikawan Unpad Hasilkan Prediksi Akurat Tentang Data Kasus 
Covid-19 di Indonesia —11

Dua Dosen Unpad Peroleh Hibah Riset Internasional —12

Dosen FKG Unpad Ungkap Relevansi Kebiasaan Menyirih dengan 
Timbulnya Pra-kanker dan Kanker Mulut —13

Unpad Masuk 10 Besar Peringkat Kemahasiswaan Nasional —14

UNIVERSITAS

Kinerja Unpad Meningkat pada Pemeringkatan Times Higher 
Education —14

Unpad Jadi Kampus Produktif Hasilkan Artikel Ilmiah Berkualitas 
Tinggi oleh Kemenristek/BRIN —15

Unpad Raih Dua Penghargaan pada Ajang Anugerah Humas Dikti 
2020 —15

Unpad Raih Peringkat 3 PTN Informatif pada Anugerah Keterbukaan 
Informasi Publik 2020 —16

Riset

Laporan Utama

Inovasi

Universitas



UNPAD    ii11   GENTRA EDISI SETAHUN PANDEMI

Daftar Isi
PRESTASI

Mahasiswa Kimia Unpad Raih Perak di Ajang KNMIPA 
Kemendikbud —17

Mahasiswa Teknik Informatika Unpad Juara II KBMK 2020 —17

Unpad Raih Juara Pertama Kompetisi Debat SDG UNDP 
Indonesia —18

Mahasiswa Teknik Informatika Unpad Juarai Kompetisi Huawei ICT 
Indonesia Kategori AI —18

INOVASI MAHASISWA

Tiga Mahasiswa Unpad Gagas Sepeda Listrik Tenaga Surya —19

Kreasi Pasta Gigi Tablet Ramah Lingkungan —19

Sabun Kertas Berbahan Alami ala Mahasiswa Unpad —20

Dosen dan Mahasiswa FTIP Unpad Kembangkan Perangkat 
Hidroponik Pintar —20

APA KATA AHLI

Akuaponik, Pilihan Budidaya Rumahan di Kala Pandemi —21

Hobi Koleksi Tanaman Hias, Waspadai Hama dan Penyakitnya —21

Guru Besar Unpad Sarankan Mendaki Gunung Perlu Persiapan 
Matang —22

Ini Tips Kelola Keuangan Efektif Menurut Akademisi Unpad —22

PENDIDIKAN

Kampus Merdeka Bisa Membuat Indonesia Jaya —23

Ikuti Program Permata-SAKTI, 392 Mahasiswa Belajar di Unpad —23

KKN Unpad Digelar Secara Virtual —23

KULTUR

Mengungkap Karakteristik Pengusaha Sunda Lewat Riset —24

Mahasiswa FIB Unpad Rancang Blog Promosikan Permainan 
Tradisional —24

Kreatif Olah Kuliner, Warisan Berharga Leluhur Nusantara —25

Melestarikan Budaya Sunda Lewat Kajian Etnomatematika —25

SOSOK

Prof. Dian Masyita, Ph.D.  
Perempuan Berpengaruh Bidang Bisnis dan Keuangan Islam 
Dunia —26

RAGAM

Terapkan Gaya Hidup Sehat, Unpad Luncurkan Program “Unpad 
Wellness” —27

Gateball, Olahraga yang Cocok Dimainkan Saat Pandemi 
Covid-19 —27

i-Go Unpad Wujudkan Slogan “Unpad Sehat-Langit Biru” Lewat 
Bersepeda —27

BEM Kema Unpad Lestarikan Kesenian Jatinangor —27

PENGABDIAN

Dharma Wanita Persatuan Unpad Gagas Program “Kanyaah 
Indung” —28

Unpad Fokus Lakukan Penanganan Pascabencana Longsor di 
Cimanggung, Sumedang —28

Prestasi

Apa Kata Ahli

Inovasi Mahasiswa

Pendidikan

Sosok

Ragam

Pengabdian

Kultur



UNPAD   iii   GENTRA EDISI SETAHUN PANDEMI

Tim Redaksi

Alamat Redaksi

Pelindung
Rektor Universitas Padjadjaran

Penasehat
Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran

Penanggung Jawab
Direktur Tata Kelola, Legal dan Komunikasi

Pemimpin Umum
Kepala Kantor Komunikasi Publik

Pemimpin Redaksi
Arif Maulana

Redaktur Pelaksana
Artanti Hendriyana

Tim Redaksi
Arif Maulana, Artanti Hendriyana, Erman 
Hardiman, Marlia, M. Dzulfikri Firdaus

Fotografer
Arief Maulana, Dadan Triawan

Layout
Krisna Eka Pratama

Sekretariat
Safa Annisaa, Derisa Ambar P, Lilis Lisnawati, 
Atep Rustandi, Purnomo Sidik

Kantor Komunikasi Publik 
Direktur Tata Kelola, Legal dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran
Gedung Rektorat Lantai 1 
Jln. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang

Disclaimers: Newsletter Gentra merupakan refleksi dari perjalanan Unpad melalui pemberitaan 
yang dimuat di laman resmi Unpad. Konten artikel pada Gentra Edisi I/2021 diambil dari berita-
berita yang dipublikasikan di laman Unpad antara bulan Agustus 2020 – Februari 2021. Berita 
yang dipublikasikan pada bulan Maret 2021 akan masuk ke dalam edisi selanjutnya.



UNPAD    111   GENTRA EDISI SETAHUN PANDEMI

Inovasi 
Kunci 
Menangani 
Pandemi

Menjelang satu tahun pandemi Covid-19 masih melanda dunia, 
termasuk di Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada sektor 

kesehatan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial. Penanganan 
yang melibatkan kolaborasi multisektor sangat diperlukan.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Rina Indiastuti mengatakan, 
kebijakan penanganan pandemi Covid-19 harus satu paket. Upaya 
pemulihan kesehatan harus dibarengi dengan pemulihan ekonomi 
dan pemulihan sosial.

“Pemberian vaksin dan pemulihan ekonomi dan sosial harus 
berjalan beriringan,” ujar Rektor.

Karena itu, Unpad berkomitmen berkontribusi dalam penanganan 
pandemi Covid-19 di Indonesia melalui inovasi dan riset. Tidak 
hanya berkontribusi di sektor kesehatan, Unpad juga mendukung 
pemulihan ekonomi dan sosial melalui berbagai program yang 
dilakukan. 

Di bidang inovasi dan riset, peneliti Unpad telah banyak 
menghasilkan berbagai produk inovasi untuk menangani pandemi.  
Salah satunya adalah produk rapid test berbasis antigen CePAD 
besutan tim peneliti Unpad dengan ketua Muhammad Yusuf, M.Si., 
PhD. Produk ini menjadi salah satu produk inovasi kebanggan 
nasional yang diharapkan mampu menekan kasus penularan 
Covid-19 di Indonesia.

Produk rapid test CePAD berfungsi melakukan deteksi cepat melalui 
uji antigen virus Corona diambil dari sampel nasal swab. Uji ini 
mendeteksi protein virus dengan viral load tinggi di awal infeksi.

Hasil dari tes CePAD relatif cepat, yaitu sekitar 15 menit dengan 
tingkat akurasi yang tinggi. Saat ini, produk tes CePAD Unpad 
sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan sejak 4 
November 2020. Sejumlah rumah sakit dan laboratorium kesehatan 
di Jawa Barat sudah menggunakan produk ini.

Muhammad Yusuf menambahkan, tingkat sensitivitas, spesifitas, 
dan akurasi tes CePAD berada pada persentase 85%, 83%, dan 84%. 
Angka ini sudah melampaui standar yang ditetapkan WHO untuk uji 
antigen, yaitu minimal 80%.

Tes CePAD dikembangkan untuk menengahi keterbatasan uji PCR 
sebagai standar emas dalam pendeteksian Covid-19. Di sisi lain, 
hasil dari tes PCR memerlukan waktu yang cukup lama untuk 
keluar, sehingga produk CePAD diharapkan dapat mempersingkat 
masa tunggu tersebut.

Karena mampu mendeteksi virus saat viral load-nya tinggi, tes 
CePAD mampu mendeteksi orang yang rentan menularkan virus 
Corona ke orang lain.

Setahun Covid-19

Laporan Utama

"Produk inovasi rapid test CePAD karya peneliti Unpad 
mempunyai peran sangat penting dalam penanganan 
Covid-19 di Indonesia"

— Menristek RI 2019-2021 Prof. Bambang Brodjonegoro
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Tidak hanya CePAD, Unpad juga 
menghasilkan dua inovasi unggulan 
lainnya. Antara lain aneka produk Viral 
Transport Medium (VTM)  berbasis iceless 
transport system serta mesin ekstraksi RNA 
mandiri berbasis robotik atau otomatis atau 
AutoMagER.

Produk VTM berbasis iceless transport 
system dikembangkan oleh tim peneliti 
dari Laboratorium Covid Rumah Sakit 
Pendidikan Unpad. Produk VTM yang 
dikembangkan, antara lain  VitPAD, i-blue, 
Salipad dan C-transport. 

Dikatakan berbasis iceless transport system, 
VTM inovasi Unpad tidak membutuhkan 
penyimpanan di kotak pendingin sebelum 
menuju ke laboratorium. Produk tersebut 
seluruhnya mampu tahan di suhu ruang 
setelah dimasukkan sampel. Selama ini, 
produk VTM yang ada membutuhkan ruang 
penyimpanan dengan suhu 2-8 derajat 
Celcius, baik sebelum dimasukkan sampel 

atau setelah dimasukkan sampel.

“VitPAD, i-blue, dan C-transport sama-
sama tanpa menggunakan es untuk 
penyimpanannya,” ungkap Hesti.

Sementara AutoMagER merupakan mesin 
ekstraksi robotik pertama yang diproduksi 
lokal di dalam negeri. Ini didasarkan, belum 
semua laboratorium memiliki mesin robotik 
untuk melakukan ekstraksi RNA sampel. 
Penambahan unit mesin baru dinilai sulit 
karena harus impor serta harganya pun 
sangat mahal.

Untuk itu, AutoMagER diciptakan untuk 
menjadi solusi penyediaan mesin otomatis 
ekstraksi RNA dalam negeri. Tidak hanya 
mesinnya saja, tim juga memproduksi 
mandiri plate ekstraksinya, sehingga mesin 
ini tidak perlu bergantung pada plate dari 
luar negeri.

Buy Unpad

Di bidang dukungan terhadap ekonomi, 
khususnya bagi pelaku UMKM, Unpad 
berkomitmen membantu pelaku UMKM 
untuk bertahan menghadapi pandemi 
Covid-19. Sejak April 2020, Unpad telah 
meluncurkan program Buy Unpad’s sebagai 
media promosi berbasis digital yang 
menyediakan produk UMKM berkualitas 
dari para mahasiswa, dosen, tenaga 
kependidikan, hingga alumni Unpad.

Direktur Inovasi dan Korporasi Unpad Diana 
Sari, PhD, menjelaskan, ada 131 produk 
UMKM dari warga Unpad yang bergabung 
dalam program Buy Unpad’s. Tidak sekadar 

membantu penjualan, program yang 
dikelola Pusat Inkubasi Bisnis/Oorange 
Unpad ini juga melakukan sejumlah 
pelatihan pendampingan.

Dari hasil evaluasi, terlihat bahwa pelaku 
UMKM yang bergabung dalam program Buy 
Unpad’s mampu bertahan selama pandemi. 
Pendampingan yang dilakukan dinilai 
sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM. 
Pemasaran berbasis digital dinilai menjadi 
model yang banyak membantu selama 
pandemi.(arm)*
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Karya Peneliti Unpad 
Jadi Produk Inovasi

Produk rapid test berbasis antigen CePAD besutan tim peneliti 
Universitas Padjadjaran menjadi salah satu produk inovasi 

kebanggan nasional yang diharapkan mampu menekan kasus 
penularan Covid-19 di Indonesia. CePAD Unpad, bersama 
dengan produk rapid test GeNose karya Universitas Gadjah 
Mada, dikenalkan Menteri Riset dan Teknologi RI Prof. Bambang 
Brodjonegoro dalam konferensi pers virtual yang digelar akhir 
tahun 2020 lalu.

“Dua inovasi anak bangsa ini mempunyai peran sangat penting 
dalam penanganan Covid-19 terutama dalam pelaksanaan 4T 
(testing, tracing, tracking, dan treatment). Kita dorong alat ini 
bisa digunakan di tempat publik, sehingga kegiatan ekonomi 
tetap berjalan tetapi dengan penerapan protokol kesehatan,” ujar 
Menristek.

CePAD yang dikembangkan Dosen Kimia FMIPA Unpad Muhammad 
Yusuf, PhD, dan tim berfungsi melakukan deteksi cepat melalui 
uji antigen virus Corona diambil dari sampel nasal swab. Uji ini 
mendeteksi protein virus dengan viral load tinggi di awal infeksi.

Hasil dari tes CePAD relatif cepat yaitu sekitar 15 menit dengan 
tingkat akurasi yang tinggi. Apalagi, lanjut Menristek, tes antigen 
sendiri sudah mendapat rekomendasi dari Organisasi Kesehatan 
Dunia atau WHO serta rekomendasi dari Perhimpunan Patologi 
Klinis Indonesia.

Saat ini, produk tes CePAD Unpad sudah mendapatkan izin edar 
dari Kementerian Kesehatan sejak 4 November 2020. Sejumlah 
rumah sakit dan laboratorium kesehatan di Jawa Barat sudah 
menggunakan produk ini. Kemenristek/BRIN telah memesan 
3.000 unit CePAD untuk memenuhi kebutuhan di RSHS dan 

RSP Unpad. Pada kesempatan terpisah berikutnya, Menristek 
menyerahkan CePAD kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, 
untuk membantu penangangan Covid-19 di Jawa Barat. Menristek 
mengharapkan, inovasi tes CePAD buatan Unpad bisa mengurangi 
impor untuk rapid test antigen. 

Muhammad Yusuf menambahkan, tingkat sensitivitas, spesifitas, 
dan akurasi tes CePAD berada pada persentase 85%, 83%, dan 84%. 
Angka ini sudah melampaui standar yang ditetapkan WHO untuk uji 
antigen, yaitu minimal 80%.

“Produk CePAD juga sudah memenuhi prinsip ASSURE yang 
menjadi kriteria alat diagnostik menurut WHO,” kata Yusuf.

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, tes CePAD dikembangkan untuk 
menengahi keterbatasan uji PCR sebagai standar emas dalam 
pendeteksian Covid-19. Di sisi lain, hasil dari tes PCR memerlukan 
waktu yang cukup lama untuk keluar, sehingga produk CePAD 
diharapkan dapat mempersingkat masa tunggu tersebut.

Karena mampu mendeteksi virus saat viral load-nya tinggi, tes 
CePAD mampu mendeteksi orang yang rentan menularkan virus 
Corona ke orang lain. “Sehingga diharapkan mampu menekan 
penularan Covid-19,” imbuhnya.

Yusuf mengatakan, CePAD sudah masuk ke tahap produksi 
oleh mitra industri, yaitu PT. Pakar Biomedika. Selain itu, tim 
juga menjalin kerja sama dengan PT. UBJ Jawa Barat terkait 
pengembangan portal CePAD untuk proses tracing-nya.(erh)*

Inovasi

CePAD

Kebanggaan 
Nasional
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“

NanoMag PrintG, 

Universitas Padjadjaran mengembangkan inovasi nano magnet 
yang efektif digunakan untuk meningkatkan sensitivitas proses 

ekstraksi RNA pada pengujian PCR Covid-19. Inovasi bernama 
“NanoMag PrintG” ini bisa menjadi alternatif pengganti magnetik 
beads komersial sehingga tidak perlu impor dan harganya bisa 
lebih murah.

Inovasi ini dikembangkan oleh peneliti dari Pusat Riset 
Nanoteknologi dan Graphene (PrintG) Unpad bekerja sama dengan 
Pusat Studi Infeksi Klinik Fakultas Kedokteran Unpad, serta 
Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Biologi Molekuler 
Unpad.

Ide awal pengembangan inovasi ini berawal dari terhambatnya 
proses ekstraksi PCR Covid-19 karena keterbatasan magnetik 
beads. Apalagi saat ini permintaan magnetik beads cukup tinggi 
mengingat pandemi Covid-19 menyerang hampir seluruh negara di 
dunia. Sebagai institusi yang ikut melakukan uji ekstraksi Covid-19, 
sejumlah laboratorium uji di Unpad juga mengalami kesulitan 
untuk pemenuhan magnetik beads ini. Karena itu, Unpad mencoba 
menghasilkan produk beads yang dibuat dari bahan lokal.

Peneliti PrintG Unpad Prof. Dr. Camellia Panatarani, M.Si., 
menjelaskan, NanoMag PrintG memiliki ukuran yang lebih kecil 
dibanding magnetik beads komersial yang rata-rata memiliki 
ukuran lebih besar. Namun, dari segi efektivitas, NanoMag memiliki 
kemampuan mengikat asam nukleat yang baik.

NanoMag PrintG dikembangkan dari bahan magnetik yang 
dapat ditemukan di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan harga 
NanoMag bisa setengah lebih murah dari produk beads komersial di 
pasaran yang notabene diperoleh secara impor.

Perbedaan dengan produk magentik beads komersial adalah pada 
modifikasi permukaannya. 

Prof. Camellia yang merupakan Guru Besar FMIPA Unpad ini 
menjelaskan, sebagai produk magnetik, NanoMag PrintG akan 
menarik berbagai benda saat proses ekstraksi RNA dilakukan. 
Melalui modifikasi permukaannya, NanoMag akan lebih sensitif 
untuk mengikat asam nukleat RNA sehingga RNA tidak akan ikut 
terbawa bersama benda lainnya saat proses pencucian mekanis 
yang dilakukan oleh bahan magnetiknya.

“Modifikasi permukaannya kita canggihkan,” kata Prof. Camellia.

Peneliti lainnya yang juga Guru Besar FMIPA Unpad, Prof. Dr. I 
Made Joni, M.Sc., menjelaskan, penggunaan NanoMag yang sedikit 
memiliki efektivitas yang sama dengan penggunaan magnetik 
komersial. Sebagai contoh, 20 mikroliter NanoMag bisa menarik 
RNA yang sama dengan 300 mikroliter komersial beads.

“Apalagi jika kadarnya disamakan menjadi 300 mikroliter, tentu 
akan jauh lebih banyak yang ditarik,” jelasnya.

NanoMag PrintG tidak hanya digunakan untuk proses ekstraksi RNA 
Covid-19 saja. Produk ini bisa digunakan untuk proses ekstraksi 
RNA lainnya. Bahkan, produk ini juga bisa digunakan untuk proses 
ekstraksi di bidang keilmuan lainnya. 

NanoMag PrintG ini telah diujikan di Laboratorium BSL-2 di 
Rumah Sakit Pendidikan Unpad. Saat ini, NanoMag PrintG sudah 
siap diproduksi massal. Namun, prosesnya harus mendapat izin 
produksi terlebih dahulu dari Kementerian Kesehatan.(erh)*

NanoMag PrintG tidak hanya digunakan 
untuk proses ekstraksi RNA Covid-19 saja. 
Produk ini bisa digunakan untuk proses 
ekstraksi RNA lainnya.

Inovasi

Solusi Magnetik Beads 
untuk Uji PCR Covid-19
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 Inovasi 
Virtual 
Transpor 
Medium (VTM) 
 Tanpa Kotak 

Pendingin

Peneliti Universitas Padjadjaran mengembangkan aneka inovasi 
produk Viral Transport Medium (VTM) untuk menyimpan sampel 

pemeriksaan swab Covid-19. Uniknya, produk VTM ini berbasis 
iceless transport system, atau tidak membutuhkan penyimpanan di 
kotak pendingin sebelum menuju ke laboratorium. Aneka produk 
VTM iceless transport system tersebut antara lain VitPAD, i-blue, dan 
C-transport. 

Tiga produk ini dikembangkan oleh tim peneliti dari Laboratorium 
Covid Rumah Sakit Pendidikan Unpad, yaitu Dr. Hesti Lina 
Wiraswati, M.Si., Lia Faridah, dr., M.Si., Dr.rer.nat. Savira 
Ekawardhani, M.Si., dan Dr. Shabarni Gaffar, M.Si.

Hesti menjelaskan, tiga produk tersebut seluruhnya mampu tahan 
di suhu ruang setelah dimasukkan sampel. Selama ini, produk 
VTM yang ada membutuhkan ruang penyimpanan dengan suhu 
2-8 derajat Celcius, baik sebelum dimasukkan sampel atau setelah 
dimasukkan sampel.

Ketiga produk tersebut memiliki perbedaan terutama dari segi 
daya tahannya. VitPAD mampu bertahan di suhu ruang selama 14 
hari setelah ditambah sampel. Sementara i-blue dan C-transport 
mampu bertahan selama 7 hari di suhu ruang setelah ditambah 
sampel.

Tiga produk tersebut berbasis buffer. VTM buffer akan 
memungkinkan disimpan di suhu kamar sehingga tidak perlu 
menggunakan fasilitas khusus untuk menyimpannya. Dengan 
keunggulan tersebut, VitPAD, i-blue, dan C-transport sangat efektif 
bila digunakan di lokasi yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan 
khusus VTM ataupun lokasi yang jauh dari fasilitas laboratorium uji.

“Ada beberapa lokasi yang susah cari es dan tidak ada cool box. 
Kalau pakai punya Unpad tidak perlu itu. Sampelnya tetap aman, 
serta aman juga ke lingkungan,” kata Lia.

Selain tahan suhu ruang, tiga produk ini juga mengandung formula 
berupa denaturan atau zat untuk menginaktivasi sampel virus. 
Ketika sampel virus dimasukkan, zat akan menginaktiviasi virus 
sehingga sebagian virus sudah tinggal RNA-nya saja dan tidak akan 
infeksius sekalipun disimpan di kotak penyimpanan biasa.

Hasil pengujian membuktikan, VitPAD, i-blue, dan C-transport 
mampu bertahan dalam kondisi suhu yang relatif panas, seperti 
40 – 50 derajat Celsius. Ketiga produk ini juga memiliki harga relatif 
bersaing dengan produk serupa di pasaran karena menggunakan 
material yang murah namun memiliki kualitas setara dengan 
produk VTM pada umumnya.

Selain tiga produk tersebut, tim juga berhasil menciptakan VTM 
Iceless terbarunya, yaitu “SaliPAD”. “SaliPAD” merupakan produk 
VTM buffer yang khusus digunakan untuk menyimpan sampel dari 
air liur (saliva) bukan dari nasal.

“Orang itu malas di-swab karena malas dicolok. Dengan SaliPAD, 
kita cukup ambil sampel dari salivanya,” kata Lia.

SaliPAD kini tengah menunggu izin edar dari Kementerian 
Kesehatan.

Produk I-blue dan C-transport sendiri sudah mendapat izin edar 
dari Kementerian Kesehatan, sedangkan VitPAD dan SaliPAD masih 
menunggu izin edarnya keluar.(erh) *

Inovasi
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AutoMagER,

Pandemi Covid-19 menyebabkan 
terjadinya peningkatan pemeriksaan 

sampel dari waktu ke waktu. Namun, 
fasilitas ekstraksi sampel banyak yang 
belum memadai karena tidak semua 
laboratorium memiliki mesin ekstraksi 
otomatis. Menyiasati kendala tersebut, 
sejumlah peneliti Universitas Padjadjaran 
berhasil mengembangkan mesin ekstraksi 
RNA mandiri berbasis robotik atau 
otomatis. 

Alat yang dinamai Auto Magnetic Extractor 
atau AutoMagER ini diklaim peneliti 
sebagai mesin ekstraksi RNA pertama yang 
diproduksi di Indonesia. Produk AutoMagER 
dikembangkan oleh peneliti dari Fakultas 
Kedokteran serta Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Unpad, yaitu: 
Dr. rer. nat Savira Ekawardhani, M. Si., Dr. 
Shabarni Gaffar, M.Si., Lia Faridah, dr., M.Si., 
dan Dr. Hesti Lina Wiraswati, M.Si.

Savira menjelaskan, awalnya AutoMagER 
dikembangkan untuk ekstrasi RNA virus 
malaria dan demam dengue. Seiring 
datangnya pandemi yang menyebabkan 
banyak orang terinfeksi, tim kemudian 
intens mengembangkannya untuk 
membantu proses pemeriksaan PCR dari 
sampel Covid-19.

Hal ini bukan tanpa alasan. Meningkatnya 
jumlah kasus terkonfirmasi, pemeriksaan 
berbasis swab PCR masif dilakukan. 
Akibatnya terjadi peningkatan pemeriksaan 
sampel di laboratorium. Sayangnya, belum 
semua laboratorium memiliki mesin robotik 
untuk melakukan ekstraksi RNA sampel. 
Penambahan unit mesin baru dinilai sulit 
karena harus impor serta harganya pun 
sangat mahal.

“Pada saat mesinnya diberikan pun, plate 
ekstraksinya juga terbatas, karena harus 
disesuaikan dengan mesin,” ujar Savira.

Untuk 
itu, AutoMagER 
diciptakan untuk menjadi 
solusi penyediaan mesin otomatis ekstraksi 
RNA dalam negeri. Tidak hanya mesinnya 
saja, tim juga memproduksi mandiri plate 
ekstraksinya sehingga mesin ini tidak perlu 
bergantung pada plate dari luar negeri.

Secara teknis, AutoMagER berfungsi untuk 
mengekstraksi sel sampel untuk diambil 
RNA-nya. RNA ini yang dibutuhkan untuk 
proses pemeriksaan PCR. Sampel yang 
sudah dimasukkan ke viral transport 
medium (VTM) kemudian dimurnikan 
oleh“AutoMagER sehingga RNA-nya benar-
benar terpisah dari selnya. Kendati tim 
peneliti Unpad juga telah menciptakan VTM 
mandiri yang sudah mampu menginaktivasi 
virus, sehingga RNA-nya dapat terlihat saat 
masih di medium, “AutoMagER” mampu 
mendapatkan RNA yang benar-benar 
murni karena banyak dilakukan proses 
pemecahan sel.

Savira menjelaskan, “AutoMagER” ini juga 
sudah didukung dengan produksi reagen 

mandiri. 
Kit reagen 
yang dinamai “ExPAD” ini 
merupakan kit ekstraksi RNA dengan basis 
magnetik beads yang dikembangkan 
peneliti dari Finder U-CoE Unpad.

Alhasil, produk ini mampu memenuhi 
kebutuhan dalam negeri terkait mesin 
robotik ekstraksi RNA beserta plate dan 
reagennya. Saat ini, AutoMagER masih 
menunggu izin edar dari Kementerian 
Kesehatan. Diharapkan, produk ini bisa 
menjadi solusi untuk penyediaan mesin 
ekstraksi otomatis untuk mendukung 
pemeriksaan sampel Covid-19. Tentunya 
dengan kit dan reagen yang bisa diperoleh 
dengan mudah serta harga yang kompetitif.
(erh) *

Mesin Robotik Ekstraksi RNA 
Buatan Unpad

Inovasi
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Produk Penelitian 
FMIPA Unpad

Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(FMIPA) Universitas Padjadjaran mengembangkan sejumlah 

produk hasil penelitian. Produk ini diharapkan menjadi salah satu 
kontribusi Unpad dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19. 
Sejumlah produk ini dipamerkan dalam acara yang digelar di 
Gedung Prof. Otto Soemarwoto Dekanat FMIPA Unpad, Jatinangor, 
September 2020 lalu. 

Purwarupa produk penelitian yang dipamerkan antara lain: lemari 
sterilisasi APD, alat pendeteksi suhu tubuh otomatis, dua produk 
dental aerosol suction, serta sepeda bertenaga surya. Produk 
tersebut dikembangkan oleh tim dosen dari Departemen Fisika dan 
Departemen Teknik Elektro Unpad serta kolaborasi lintas fakultas. 
Tidak hanya menjadi purwarupa, produk ini juga sudah digunakan 
di masyarakat. Tercatat, dua buah lemari sterilisasi APD sudah 
disumbangkan untuk digunakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota 
Bandung.

Dalam sambutannya Rektor menjelaskan, produk-produk 
ini menunjukkan bahwa Unpad tetap berkomitmen untuk 
giat menghasilkan inovasi akademik meskipun dilakukan 
pada saat pandemi Covid-19. Purwarupa ini diharapkan bisa 
dikomersialisasikan melalui sinergi dengan berbagai pihak supaya 
bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

“Terima kasih kepada FMIPA Unpad yang telah melakukan 
dengan baik proses pembuatan prototipe dan produk inovasinya. 
Semuanya inline dengan semangat Unpad untuk selalu bermanfaat 
melalui inovasi,” kata Rektor.

Dekan FMIPA Unpad saat itu, Prof. Dr. Sudradjat menjelaskan, 
pengembangan purwarupa produk ilmiah ini dilakukan 
berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari para pemangku 
kepentingan, salah satunya dari tim Satgas Covid-19 Unpad.

“Kita juga mendapat masukan dari para dokter, terutama dokter 
gigi dan dokter THT untuk mengurangi dampak aerosol yang 
ditimbulkan ketika melakukan tindakan,” kata Prof. Sudradjat.

Diharapkan, produk ini bisa menjadi motivasi para dosen lain untuk 
mengembangkan produk lainnya dengan berdasar pada kebutuhan 
di masyarakat. “Kita juga kejar untuk internasionalisasi. Produk-
produk ini akan kita tampilkan di luar,” kata Prof. Sudradjat.

Pada kesempatan tersebut, Rektor juga meresmikan Ruang Sidang 
Pascasarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(MIPA) di Gedung Prof. Otto Soemarwoto kampus FMIPA Unpad, 
Jatinangor. Ruang sidang ini terdiri dari 4 ruangan, yaitu ruang 
tunggu promovendus, ruangan sidang, ruang untuk kunjungan 
profesor asing, serta ruang rapat. Setiap ruangan diberi nama 
“Einstein” yang diambil dari nama Fisikawan ternama dunia Albert 
Einstein.

Rektor mengharapkan ruang sidang Pascasarjana FMIPA Unpad 
ini bisa menjadi salah satu upaya dalam mendukung aspek 
internasionalisasi.(erh)*

Inovasi

untuk Cegah 
Penyebaran  
 Covid-19
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Mahasiswa merupakan kelompok yang rentan mengalami 
masalah gangguan mental. Tidak hanya mengganggu prestasi 

akademik, masalah ini juga berakibat pada penurunan kondisi fisik 
dan mental. Bahkan tidak jarang berujung pada bunuh diri. Kondisi 
ini mendorong Dosen Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Irma 
Melyani Puspitasari, M.T., PhD, dan tim mengembangkan aplikasi 
untuk mengukur tingkat stres dan deteksi dini gangguan jiwa. 
Aplikasi berbasis Android ini bisa digunakan mahasiswa ataupun 
masyarakat luas untuk mendeteksi tingkat stres secara efektif dan 
mudah.

Bersama dua dosen lainnya, Rano K. Sinuraya, M.K.M., Apt., 
(Fakultas Farmasi) dan Witriani, M.Psi., Psikolog, (Fakultas 
Psikologi), Irma mengembangkan aplikasi yang diberi nama “De-
Stres”. Aplikasi berbasis Android ini bisa digunakan mahasiswa 
ataupun masyarakat luas untuk mendeteksi tingkat stres secara 
efektif dan mudah. Aplikasi bisa diunduh secara gratis melalui 
platform Google Store di Android.

Irma menjelaskan, aplikasi “De-Stres” berfungsi untuk memonitor 
tingkat stres seseorang secara berkala. Dengan demikian, pengguna 
bisa mengetahui apakah dirinya berada pada kondisi stres atau 
tidak secara berkala. Ini bertujuan untuk mencegah stres yang 
berkepanjangan.

“Kalau stres berkepanjangan akan dapat menimbulkan depresi,” 
kata Irma.

Sejak 2019, Irma dan tim mengembangkan aplikasi ini. Secara 
teknis, aplikasi ini berisi kuesioner yang dapat diisi oleh 
pengguna. Ada dua modul kuesioner yang tersedia. Satu modul 
untuk mengukur tingkat stres, sedangkan satu modul lagi untuk 
mengukur tingkat depresi.

Pengguna hanya perlu sekira 5-10 menit untuk menjawab kuesioner 
yang diadaptasi dan divalidasi dari instrumen Perceived Stress 
Scale-10 (PSS-10) untuk modul tingkat stres, serta instrumen Beck 
Depression Inventory-II untuk modul tingkat depresi. Hasil dari 
kuesioner tersebut akan menentukan apakah pengguna berada 
pada kategori stres ringan, sedang, atau berat. Aplikasi akan 
memberikan hasil kuesioner menggunakan jarum yang menunjuk 
pada warna tertentu, yaitu dimulai dari hijau hingga merah.

Bila jarum menunjuk ke warna cenderung merah, maka pengguna 
dikategorikan mengalami stres cukup berat.

Jika hasil menunjukkan kadar stres besar, aplikasi akan 
memberikan saran bagi pengguna untuk mengatasi permasalahan 
mental tersebut. Saran tersebut dimulai dari dorongan kepada 
pengguna untuk menceritakan permasalahannya kepada orang 
yang dipercaya hingga menyarankan untuk mendatangi profesional 
psikolog atau psikiater (dokter spesialis kesehatan jiwa).

Dosen yang mengajar mata kuliah Farmakoterapi Gangguan 
Syaraf dan Psikiatri ini mengatakan, banyak mahasiswa ataupun 
masyarakat yang tidak terdeteksi memiliki gangguan kesehatan 
mental. Hal ini yang menyebabkan banyak kasus bunuh diri 
diakibatkan stres yang berujung pada depresi.

Aplikasi “De-Stres” kini telah digunakan oleh ribuan pengguna. 
Irma juga menerapkan aplikasi ini ke dalam mata kuliah yang 
diampunya. “Aplikasi ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh 
masyarakat,” kata Irma.(erh)*

Aplikasi Ponsel 
De-Stres 
 untuk Ukur 
Stres dan 
Depresi

Inovasi
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Pandemi Covid-19 berdampak pada sejumlah aspek, termasuk 
menimbulkan ketidaktentuan jumlah permintaan (demand) dan 

suplai pada rantai pasok pangan. Kondisi ini kerap disebut sebagai 
bullwhip effect. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim 
peneliti Universitas Padjadjaran melakukan penelitian mengenai 
alternatif pengambilan keputusan terkait rantai pasok pangan. 

Tim peneliti tersebut dipimpin oleh Dr. Tomy Perdana, SP., MM., 
(dosen Fakultas Pertanian), dengan anggota Dr. Diah Chaerani, 
M.Si., (dosen FMIPA); Audi Luqmanul Hakim Achmad, S.Mat., 
(mahasiswa Magister Matematika FMIPA); dan Fernianda Rahayu 
Hermiatin, SP (anggota tim peneliti Agri-logics Fakultas Pertanian). 
Menurut tim ini, salah satu strategi efektif yang dapat diterapkan 
adalah dengan mengembangkan simpul pangan regional atau 
Regional Food Hub (RFH).

“Sistem rantai pasok pangan adalah fondasi untuk mengatasi 
permasalahan ini, sehingga mampu menjamin pangan tetap 
tersedia, terjangkau dan aman bagi masyarakat,” ujar Dr. Tomy.

RFH adalah fasilitas yang mengolaborasikan produsen lokal dan 
regional, agregator, serta distributor seperti grosir, supermarket, 
serta kelompok hotel, restoran, dan katering (Horeka). RFH 
dapat menjamin pangan tetap tersedia dan terjangkau bagi 
masyarakat sehingga memperkuat ketahanan pangan. Penelitian 
ini juga bertujuan menentukan lokasi RFH optimal yang harus 
dikembangkan beserta dengan jaringan pendistribusian 
pangannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan model 
optimisasi Many-to-Many Location-Routing Problem (MMLRP). 

Model MMLRP pada penelitian ini mempertimbangkan multi-
item, penerapan protokol kesehatan dan adanya ketidaktentuan 
data, yaitu ketidaktentuan kebutuhan dan produksi pangan serta 
biaya pendistribusian. Oleh karena itu, Robust Optimization (RO) 
diterapkan untuk menangani ketidaktentuan ini. Dr. Diah Chaerani 
menjelaskan, simulasi numerik dengan jumlah variabel yang 
besar dalam penelitian ini memerlukan pemodelan matematika. 
Keilmuan matematika Riset Operasi dan Optimisasi memiliki peran 
dalam ranah pengambilan kebijakan seperti ini.

Penelitian ini meneliti tiga alternatif skenario rantai pasok pangan. 
Pertama, menerapkan pembatasan pendistribusian makanan 
pada zona merah, baik dari maupun menuju zona merah. Kedua, 
menerapkan pembatasan parsial pendistribusian makanan 
pada zona merah. Pendistribusian makanan ke zona merah 
diperbolehkan, tetapi pendistribusian dari zona merah ke wilayah 
lain tidak diperbolehkan. Skenario ketiga menggambarkan era baru 
sistem rantai pasok pangan. Pendistribusian makanan berjalan 
normal, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hasil menunjukkan bahwa keadaan optimal diperoleh untuk 
ketiga skenario. Meski demikian, hasil yang diberikan berbeda. 
Berdasarkan hasil pemodelan dan eksperimen numerik, skenario 
ketiga adalah yang terbaik untuk dapat dijadikan rekomendasi 
penanganan ketidaktentuan masalah Covid-19.

Hasil penelitian yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi 
/ Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Grant Penelitian Dasar 
ini telah diterbitkan oleh Heliyon dari CellPress, yang dipublikasikan 
secara online pada 30 September 2020, dan merupakan jurnal akses 
terbuka di ScienceDirect.com.(erh) *

 Skenario 
Rantai Pasok 
Pangan

   yang 
Efektif Selama   
 Pandemi

Inovasi
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Pada Agustus 2020, Universitas 
Padjadjaran dipercaya 

sebagai pelaksana uji klinis fase 
III dari dua vaksin Covid-19 asal 
Tiongkok, yaitu vaksin yang 
dikembangkan perusahaan 
Sinovac, serta vaksin rekombinan 
yang dikembangkan Anhui Zhifei 
Longcom Biopharmaceutical Co. 
Ltd.

Guru Besar Fakultas Kedokteran 
Universitas Padjadjaran yang juga 
menjadi Ketua Tim Riset Uji Klinis Fase III 
Vaksin Covid-19 Sinovac Prof. Dr. Kusnandi 
Rusmil, dr., Sp.A(K), M.M., mengungkapkan, 
sejak 2002 hingga sekarang, Unpad 
merupakan satu-satunya perguruan tinggi 
di Indonesia yang melakukan uji klinis 
vaksin. Hampir semua vaksin yang beredar 
di Indonesia, uji klinisnya dilakukan oleh 
Unpad.

“Mulai 2002 sampai sekarang, vaksin yang 
dilakukan di Indonesia, uji klinisnya di 
Unpad,” tegasnya.

Sekira 30 jenis vaksin berhasil dilakukan uji 
klinis oleh Prof. Kusnandi Rusmil dan tim 
dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK 
Unpad. Tentunya, proses uji klinis vaksin ini 
mengikuti alur perencanaan dan produksi 
vaksin yang sudah ditetapkan di Indonesia.

Prof. Kusnandi menjelaskan, langkah 
awal adalah melakukan perencaan 
penggunaan vaksin oleh Kementerian 
Kesehatan. Selanjutnya, Bio Farma bertugas 
memproduksi contoh vaksin.

Begitu contoh tersedia, Bio Farma langsung 
mengontak FK Unpad dan Rumah Sakit 
Hasan Sadikin untuk melakukan uji klinis 
vaksin. Uji klinis kemudian dilakukan oleh 
Prof. Kusnandi Rusmil dan tim.

“Selesai uji klinis, saya akan bilang ke Bio 

Farma kalau saya sudah selesai lakukan 
uji klinis vaksin. Silakan lihat hasilnya di 
Clinicaltrials.gov, ada semuanya di situ,” 
ujar Prof. Kusnandi Rusmil.

Karena itu, akademisi berperan penting 
dalam pengembangan vaksin Covid-19. 
Selain melakukan uji klinis vaksin, 
akademisi juga berperan menyumbangkan 
ide dan mengedukasi masyarakat tentang 
vaksin Covid-19.

“Akademisi melakukan edukasi kepada 
masyarakat yang masih berpikiran negatif 
terhadap keberadaan vaksin,” ujarnya.
(mar)*

Unpad Satu-satunya Perguruan 
Tinggi yang Lakukan Uji Klinis 
Vaksin di Indonesia

Riset
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Ilmu statistika berkontribusi krusial dalam penanganan pandemi 
Covid-19 di Indonesia. Statistikawan berperan memprediksi 

total kasus dan kasus aktif secara nasional. Hasil prediksi dapat 
memberikan gambaran untuk menilai efektivitas kebijakan 
pemerintah menangani Covid-19.

Statistikawan Unpad Yuyun Hidayat, PhD, mengungkapkan, prediksi 
kasus aktif sangat penting karena menyangkut keselamatan jiwa. 
Prediksi memungkinkan otoritas terkait untuk melakukan tindakan 
preventif. 

Bersama tim, setiap minggu Yuyun menghitung prediksi total angka 
kasus dan kasus aktif Covid-19 di Indonesia sejak kasus pertama 
terjadi di Indonesia hingga saat ini. 

“Jika prediksi aktif melampaui kapasitas bed di rumah sakit rujukan 
Covid-19, otoritas memiliki tenggang waktu selama 2 minggu untuk 
melakukan penyesuaian terhadap kapasitas rumah sakit agar tidak 
terjadi penolakan pasien oleh rumah sakit dengan alasan penuh,” 
papar Yuyun.

Prediksinya  menggunakan model auto-regresif modifikasi 
(modified auto-regressive). Model ini merupakan salah satu metode 
peramalan sederhana dalam ilmu statistika. Meski demikian, model 
ini divalidasi secara masif karena model dites mengikutsertakan 
data dari 20 negara lain yang memiliki dinamika tren yang mirip 
dengan Indonesia.

Selain divalidasi secara masif, data yang digunakan juga dikontrol 
mutunya menggunakan acceptance sampling plan 30% dengan 
pengembalian, sehingga dapat mereduksi fenomena garbage 
in garbage out (GIGO), atau masuknya data “sampah” yang 
bisa menghasilkan prediksi menyesatkan. Secara sederhana, 
penghitungan dilakukan dengan mencari koefisien regresi dari 
data yang ada. Pencarian koefisien dilakukan dengan sistem 
komputerisasi.

Statistikawan 
Unpad Hasilkan 
Prediksi Akurat 
Tentang Data 
Kasus Covid-19 di 
Indonesia
Tidak hanya di Indonesia, Yuyun juga mengetes data negara lain 
dengan menggunakan model serupa. Data tersebut memiliki 
kemiripan dari segi dinamika tren dengan Indonesia. Hal ini 
dilakukan agar model ini benar-benar presisi dalam meramal angka 
kasus Covid-19 di Indonesia.

Yuyun menjelaskan, model autoregresif modifikasi terbukti memiliki 
presisi dan akurasi yang baik dalam memprediksi angka kasus 
Covid-19. Setiap 1 – 2 minggu, data terus dilakukan pembaruan. Di 
hari Sabtu, tim mengevaluasi akurasi dari angka prediksi dengan 
data aktual yang dikeluarkan pemerintah sebagai bahan untuk 
penghitungan prediksi di minggu selanjutnya.(mar)*

Riset
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Dua Dosen Unpad Peroleh 
Hibah Riset Internasional

Dua Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Padjadjaran Ida 

Widianingsih, M.A., PhD, dan Binahayati 
Rusyidi, PhD, memperoleh hibah riset 
internasional dari The Australia-Indonesia 
Institute untuk penelitian terkait peran 
perempuan di masa pandemi Covid-19.

Hibah riset dari Australia-Indonesia 
Institute, Department of Foreign Affairs and 
Trade, Australia ini diperoleh melalui skema 
kemitraan dengan Flinders University, 
Australia. 

“Pada riset ini, kita ingin melihat bagaimana 
perempuan bisa bertahan dan mengatur 
strategi supaya perannya tidak tergerus 
walaupun isu Covid-19 terjadi,” kata Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan, riset ini 
ingin mendorong partisipasi perempuan di 
dalam tata kelola pemerintahan maupun 
pemberdayaan masyarakat semakin kuat, 
meski terkendala pandemi Covid-19.

Selain itu, Dosen Departemen 
Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas 
Padjadjaran Binahayati Rusyidi, MSW, PhD, 
meneliti hubungan kelangkaan air dengan 
kekerasan terhadap perempuan. 

Bersama para peneliti yaitu Stroma Cole 
PhD dari The University of The West 
England/ Westminster University, Inggris, 
Gabriela Salmon, PhD, dari Pontificia 
Universidad Catolica del Peru, Peru, dan 
Paula Tallman, Ph.D. dari University of 
Massachusetts Boston, AS, penelitian ini 
berhasil memperoleh hibah kompetisi 
International Interdisciplinary Research 
Grant dari British Academy, Inggris.

“Kita memandang dengan semakin 
meluasnya isu kelangkaan air, perempuan 
yang akan banyak terdampak, sehingga kita 
memandang perlu untuk diteliti,” ujar dosen 
yang akrab disapa Titi ini.

 Banyak laporan, yang menunjukkan 
perempuan rentan mengalami kekerasan 
berbasis gender saat mengambil air di 
wilayah pencarian. Tidak hanya kekerasan 
fisik, kekerasan yang diterima juga di 
antaranya berupa psikologis, emosional, 
hingga seksual. Kekerasan berbasis gender 
terhadap perempuan juga dimungkinkan 
“diabaikan” oleh penyelenggara negara. 

Padahal, sebagai kaum yang secara lahiriah 
lebih banyak membutuhkan air, akses 
terhadap air dan sanitasi harus dijamin 
pemerintah. Ini juga erat kaitannya dengan 
salah satu goal dalam Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs), yaitu jaminan akses 
air bersih dan sanitasi.

Di Indonesia sendiri, Titi memfokuskan 
lokasi penelitian di wilayah perdesaan 
di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. 
Nantinya, riset ini akan menghasilkan 
rencana aksi berupa program yang bisa 
dikembangkan di wilayah Sumba maupun 
menjadi percontohan di wilayah rawan 
lainnya.(mar)*

Riset
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Menyirih merupakan salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan 
masyarakat di wilayah Asia Tenggara. Meskipun dipercaya 

baik untuk menjaga kesehatan gigi, kebiasaan menyirih ternyata 
memiliki relevansi erat dengan timbulnya kanker dan pra-kanker 
mulut.

Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Elizabeth 
Fitriana Sari, drg., Sp.PM., melakukan studi secara detail mengenai 
komposisi kimia dari paket menyirih atau betel quid yang kerap 
digunakan masyarakat Indonesia.

Umumnya, paket sirih mengandung senyawa alkaloids seperti 
arecoline. Senyawa ini sering dikaitkan sebagai karsinogen atau zat 
yang dapat menyebabkan penyakit kanker.

“Telah banyak penelitian yang melakukan investigasi terhadap 
komponen sirih tersebut. Akan tetapi penelitian secara detail 
mengenai komposisi kimia dari paket menyirih ini belum ada, 
terutama paket menyirih dari Indonesia,” ungkap dosen yang akrab 
disapa Fitri ini.

Sampel yang diteliti berasal dari 4 daerah yang berbeda di 
Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan 
Papua Barat. Di empat lokasi ini, tradisi menyirih sudah dilakukan 
secara turun temurun.

Fitri menuturkan, studi dilakukan dengan meneliti secara detail 
aktivitas anti-oksidan komponen paket sirih melalui tes total 
phenolic content (TPC), ferric reducing antioxidant power atau 
FRAP, dan radical scavenging activity (DPPH test).

Singkatnya, hasil studi yang dilakukan Fitri dan tim terkait 
komposisi kimia dari paket menyirih di Indonesia yang berbeda 
dapat menginformasikan pengembangan strategi kemo-preventif 
untuk membedakan perkembangan oral submucous fibrosis.

“Misalnya mengonsumsi biji pinang tipe dewasa, menghindari 
sekam karena kandungan arecoline-nya yang tinggi, serta 
tidak menambahkan kapur mati, dapat menurunkan potensi 
pengembangan oral submucous fibrosis pada pengunyah sirih,” 
pungkasnya.

Penelitian ini mendapatkan penghargaan “Colgate Travel” untuk 
dikompetisikan kembali pada pertemuan International Association 
of Dental Research” (IADR) se Asia Pasifik, Australia, dan Selandia 
Baru yang berlokasi di Brisbane, November 2019 lalu.

“Alhamdulillah, kami memenangkan Juara 1 untuk Senior Category. 
Dan direncanakan untuk mengikuti kompetisi worldwide untuk 
Hatton Award di Washington DC pada bulan Maret 2020 mewakili 
Indonesia dan Australia-New Zealand IADR divisional. Namun, 
karena pandemi, pertemuan IADR tersebut dibatalkan,” ujarnya.
(mar)*

Dosen FKG Unpad 
Ungkap Relevansi 
Kebiasaan Menyirih 
dengan Timbulnya 
Pra-kanker dan 
Kanker Mulut

Riset

Photo by AP Photo/Gemunu Amarasinghe on STL Today.
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Universitas Padjadjaran mencatat 
peningkatan kinerja signifikan pada tiga 

sistem pemeringkatan The Times Higher 
Education. Ini membuktikan bahwa Unpad 
terus berkomitmen meningkatkan reputasi 
akademik untuk mewujudkan perguruan 
tinggi berkelas dunia.

Tiga sistem pemeringkatan dari The Times 
Higher Education atau THE tersebut antara 
lain THE Impact Rankings 2020, THE World 
University Rankings 2021 dan THE World 
University Rankings by Subject 2021.

Pengumuman THE Impact Rankings 2020 
dirilis secara resmi pada 22 April 2020. 
Hasilnya, Unpad berada pada peringkat 
101-200 dunia atau peringkat ke-4 secara 
nasional. Peringkat ini naik dibandingkan 
tahun 2019, yaitu peringkat 301+ dunia atau 
ke-6 secara nasional.

Secara lengkap, THE Impact Rankings 
2020 menilai kontribusi Unpad terhadap 
17 indikator SDGs. Tercatat ada empat 
indikator dengan nilai terbaik yang diraih 
Unpad.

Empat indikator tersebut antara lain 
indikator no poverty dengan nilai 66,1, zero 
hunger dengan nilai 74,3, good health and 
well-being dengan nilai 64, dan partnership 
for the goals dengan nilai 88,4.

Secara keseluruhan, nilai rata-rata yang 
diraih Unpad adalah 75,4 – 83,3. Nilai ini 
naik signifikan dibanding nilai rata-rata 
tahun sebelumnya sebesar 23,8 – 53,6.

“Sivitas akademika Unpad patut bersyukur 
mendapat apresiasi penilaian ini. Hal 
yang patut disyukuri adalah apa telah 
dosen, mahasiswa dan kita semua lakukan 
melalui tridarma perguruan tinggi memiliki  

kontribusi pada SDGs,” ujar Rektor Unpad, 
Prof. Rina Indiastuti.

Sementara itu, informasi mengenai Times 
Higher Education World University Rankings 
by Subject resmi dirilis pada 28 Oktober 
2020. Untuk pertama kalinya, Unpad 
berhasil masuk ke dalam pemeringkatan 
Times Higher Education World University 
Rankings by Subject.

Ada lima bidang ilmu di Unpad berhasil 
masuk ke dalam pemeringkatan. Lima 
bidang ilmu tersebut antara lain Business 
and Economics (peringkat 601+), Cilnical, 
Pre-clinical, and Health (peringkat 601+), 
Engineering and Technology (peringkat 801-
1000), Life Sciences (peringkat 801+), serta 
Social Sciences (peringkat 601+).(art)*

Universitas Padjadjaran masuk ke dalam 
10 besar peringkat kemahasiswaan 

perguruan tinggi tingkat nasional nonvokasi 
oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI, 27 Agustus 2020 lalu. Pada 
tahun ini, Unpad meraih peringkat ke-9.

Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan 
Alumni Unpad Dr. Boy Yoseph Cahya 
Sunan Sakti Syah Alam mengatakan, 
peringkat kemahasiswaan tahun ini 
meningkat signifikan dari peringkat tahun 
sebelumnya, yaitu 23 – 24. Peringkat ini 
diperoleh berdasarkan hasil penilaian 
dokumen yang sudah diunggah pada Sistem 
Informasi Manajemen Pemeringkatan 
Kemahasiswaan.

“Alhamdulillah, ada peningkatan tahun 
kemarin, dengan adanya kerja sama 
dari seluruh jajaran direktorat, fakultas, 
prodi, dan para mahasiswa,” ujar Boy saat 

dikonfirmasi Kantor Komunikasi Publik 
Unpad, Selasa (1/9).

Boy menjelaskan, untuk capaian di 
bidang kemahasiswaan, Unpad memiliki 
banyak prestasi yang berhasil ditorehkan 
mahasiswanya. Karena itu, tim  Direktorat 
mengumpulkan data prestasi di setiap BEM, 
Unit Kegiatan Mahasiswa, hingga Himpunan 
Mahasiswa dalam satu tahun terakhir. 
Lebih dari 1.000 data prestasi berhasil 
dikumpulkan.

Selain prestasi, penilaian juga dilakukan 
terhadap data kegiatan kokurikuler 
dan ekstrakurikuler, kegiatan berbasis 
akademik, rekognisi keikutsertaan 
mahasiswa dalam konferensi nasional 
maupun internasional, hingga 
beragam regulasi terkait akademik dan 
kemahasiswaan oleh universitas.

Kinerja Unpad Meningkat 
pada Pemeringkatan Times 
Higher Education

Unpad Masuk 10 
Besar Peringkat 
Kemahasiswaan 
Nasional

Universitas
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Unpad Jadi Kampus Produktif 
Hasilkan Artikel Ilmiah Berkualitas 
Tinggi oleh Kemenristek/BRIN

Universitas Padjadjaran menjadi 
kampus terbaik dalam produktivitas 

menghasilkan artikel ilmiah berkualitas 
tinggi pada bidang umum serta bidang 
kesehatan dan obat berdasarkan penilaian 
yang dilakukan Kementerian Riset dan 
Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 
RI.

Pada ajang Anugerah Hak Kekayaan 
Intelektual Produktif dan Berkualitas 2020, 
Unpad meraih peringkat kelima sebagai 
“Institusi Produktif Menghasilkan Artikel 
Berkualitas Tinggi dalam Bidang Umum 
(Non-kesehatan dan Obat)”, serta peringkat 
keempat sebagai “Institusi Produktif 
Menghasilkan Artikel Berkualitas Tinggi 
dalam Bidang Kesehatan dan Obat”.

Pengumuman anugerah tersebut 
dilakukan di Jakarta, 18 November 2020. 

Dalam kesempatan tersebut, Menristek/
BRIN RI Prof. Bambang Brodjonegoro 
berkesempatan memberikan piagam 
penghargaan langsung kepada Direktur 
Riset dan Pengabdian pada Masyarakat 
Unpad Prof. Rizky Abdullah, PhD.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi 
Unpad Prof. Dr. Hendarmawan, Ir., M.Sc., 
mengatakan, penilaian penghargaan 
didasarkan atas kinerja publikasi jurnal 
ilmiah yang terindeks Scopus kategori Q1 
dan WoS dengan impact factor yang tinggi 
dalam setahun terakhir, yaitu 2019-2020.

Berdasarkan data Direktorat Riset dan 
Pengabdian kepada Masyarakat Unpad, 
jumlah publikasi ilmiah Unpad di jurnal Q1 
dari Januari sampai awal November 2020 
tercatat mencapai 151 publikasi.

Selanjutnya, melihat data publikasi pada 
Scopus, dalam kurun 10 tahun antara 
2009 hingga 2019, Unpad mengalami 
pertumbuhan jumlah publikasi artikel 
Q1 Scopus sebesar 31,45%. Persentase 
ini menjadikan Unpad paling produktif 
dalam menghasilkan publikasi artikel Q1 di 
Indonesia.

Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Unpad 
ini menjelaskan, pencapaian ini bukan 
merupakan pekerjaan yang instan. Atmosfer 
akademik telah dibangun oleh seluruh 
pimpinan universitas dari masa ke masa 
bersama fakultas, dosen, mahasiswa, dan 
tenaga kependidikan.(art)*

Unpad Raih Dua Penghargaan 
pada Ajang Anugerah Humas Dikti 
2020

Universitas Padjadjaran meraih dua 
penghargaan pada ajang Anugerah 

Humas Dikti (AHD) 2020 yang digelar 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
(Ditjen Dikti) Kemendikbud RI, 23 Desember 
2020.

Dua penghargaan yang diraih Unpad adalah 
terbaik 2 kategori majalah kelompok 
PTN Badan Hukum serta harapan 2 untuk 
kategori konferensi pers dan siaran pers 
kelompok PTN Badan Hukum. Penghargaan 
disampaikan secara virtual oleh Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi RI Prof. Ir. 
Nizam, PhD, kepada Wakil Rektor Bidang 
Perencanaan dan Organisasi Unpad Prof. 
Yanyan Mochamad Yani, PhD.

Untuk kategori majalah, Ditjen Dikti menilai 
produk buletin digital Gentra edisi khusus 
Covid-19 yang terbit pada Juni 2020 lalu. 
Gentra edisi khusus Covid-19 menyajikan 

liputan khusus mengenai upaya Unpad 
dalam melakukan penanganan pandemi 
Covid-19, khususnya di lingkungan kampus. 
Produk Gentra ini dikelola langsung oleh 
Kantor Komunikasi Publik atau KKP Unpad.

Sementara pada kategori konferensi pers 
dan siaran pers, KKP Unpad menyajikan 
beragam aktivitas yang dilakukan di bidang 
pelayanan kepada wartawan selama 
pandemi Covid-19. Meski pelayanan 
informasi ke media terhabat oleh pandemi, 
KKP Unpad tetap berupaya menyampaikan 
informasi secara akurat dan lugas.

“Alhamdulillah, hasil prestasi yang diraih 
ini memang mungkin belum maksimal, 
tetapi raihan prestasi di tingkat nasional ini 
justru menunjukkan bahwa pengelolaan 
kehumasan di Unpad sudah on the right 
track,” ujar Prof. Yanyan.(art)*

Universitas
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Unpad Raih Peringkat 3  
PTN Informatif pada Anugerah 
Keterbukaan Informasi Publik 
2020

Universitas Padjadjaran meraih peringkat 
tiga sebagai Perguruan Tinggi Negeri 

kategori “Informatif” pada Anugerah 
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 
yang digelar Komisi Informasi Pusat RI. 
Pengumuman anugerah dilakukan secara 
virtual pada 25 November 2020.

Tahun ini, Unpad berhasil masuk kategori 
“Informatif” setelah sebelumnya berada 
pada kategori “Menuju Informatif” di 2019.

“Ini adalah prestasi yang membanggakan. 
Loncatan ini menunjukkan bahwa publik 
bisa akses informasi dari Unpad,” ujar 

Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti saat 
ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/11).

Rektor menjelaskan, Unpad telah 
berkomitmen melaksanakan amanat 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan 
keterbukaan informasi publik.

Hal ini menjadi indikator bahwa Unpad 
sebagai PTN Badan Hukum telah 
melaksanakan prinsip akuntabilitas 
dan transparansi dalam melaksanakan 
keterbukaan informasi publik. “Artinya 

kualitas pelayanan kita semakin baik dan 
dapat diakses,” imbuhnya.

Dengan perolehan kategori “Informatif” 
ini, Unpad semakin berkomitmen untuk 
menyediakan informasi yang bisa diakses 
pada publik disertai pelayanan dan 
pemeliharaan semangat good corporate 
governance.

“Kalau dipelihara, kita bisa cari inovasi 
untuk meraih peningkatan dari keterbukaan 
melalui kualitas informasi yang kita 
komitmenkan untuk diberikan kepada 
publik,” pungkas Rektor.(art)*

Universitas

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
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Prestasi

Mahasiswa Kimia Unpad Raih Perak di 
Ajang KNMIPA Kemendikbud

Mahasiswa Teknik Informatika 
Unpad Juara II KBMK 2020

Mahasiswa Kimia Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam Unpad 

(FMIPA) Muhamad Diki Permana meraih 
medali perak pada Kompetisi Nasional 
MIPA (KNMIPA) bidang kimia yang 
diselenggarakan oleh Kemendikbud RI, 7-9 
September 2020. Pengumuman dilakukan 
secara daring pada 10 September 2020.

KNMIPA merupakan kompetisi nasional 
yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai 
perguruan tinggi di Indonesia. Ada tiga 
tahap penjaringan dalam ajang tersebut, 
yaitu tingkat perguruan tinggi, wilayah, dan 
nasional. Seleksi tingkat nasional diikuti 
oleh 50 mahasiswa terbaik dari seluruh 
Indonesia.

 “Prestasi ini menjadi pembuktian bahwa 
Universitas Padjadjaran dapat bersaing 
dengan universitas-universitas top lain 
yang ada di Indonesia. Karena motivasi 
saya selama ini adalah ‘entah apapun yang 
mengadang, tetaplah maju dan semangat 
untuk mengharumkan nama almamater’,” 
ujar Diki saat dihubungi Kantor Komunikasi 
Publik (KKP) Unpad.

Tahun ini, KNMIPA diselenggarakan 
secara daring. Selain kimia, KNMIPA 
mengompetisikan bidang matematika, 
fisika, dan biologi. 

“Di kimia itu dibagi lagi menjadi 4 ilmu 
besar yaitu kimia anorganik, fisik, organik 
dan analitik,” jelas Diki.

Dalam kompetisi tersebut Diki diharuskan 
menjawab sejumlah soal pilihan ganda 
dengan waktu yang sudah ditentukan 
panitia.

Sebelum menghadapi kompetisi, persiapan 
Diki lakukan dengan mempelajari berbagai 
materi di bidang kimia. Selain berusaha 
mempelajari sendiri soal-soal kimia 
tingkat nasional, Diki juga mendapatkan 
pendampingan dari sejumlah dosennya.
(art)

awareness generasi muda terkait kain tenun 
Sumba,” ungkap Marcell saat dihubungi 
Kantor Komunikasi Publik (KKP) Unpad.

Menurut Marcell, kain tenun Sumba 
memiliki nilai seni yang tinggi. Masyarakat 
Indonesia sendiri banyak yang tidak 
mengenal keindahan kain tenun ini. 
Padahal, kain ini dapat memiliki harga 
tinggi di pasar internasional.

 “Maka dari itu kami memilih kain tenun 
ini sehingga dapat menaikan ekonomi di 
Sumba  serta mempertahankan warisan 
budaya yang harus disampaikan dari 
generasi ke generasi,” ungkapnya.

Dikatakan Marcell, Noesa bertujuan untuk 
menghubungkan calon pembeli langsung 

dengan penenun secara mudah dan efisien. 
Aplikasi ini juga merupakan jawaban atas 
tantangan di era Normal Baru, di mana 
aspek pemasaran banyak menggunakan 
media daring.

Selain itu, aplikasi ini juga membuka 
kesempatan bagi para investor dalam 
mendukung pelestarian kain tenun 
sekaligus meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di Sumba. 

 “Tidak hanya menyediakan wadah 
untuk berinvestasi, kami juga membantu 
meningkatkan infrastruktur pendidikan 
di Pulau Sumba dengan persentase hasil 
penjualan kain yang dilakukan pada fitur 
penjualan kami,” imbuh Marcell.(art)*

Mahasiswa Teknik Informatika Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA) Universitas Padjadjaran 
Marcell Antonius Dermawan meraih Juara 
II bidang perencanaan bisnis dengan aspek 
SDGs pada acara Kompetisi Mahasiswa 
Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, 
dan Keuangan atau KBMK 2020. Ajang 
ini diselenggarakan oleh Pusat Prestasi 
Nasional, Kemendikbud, pada September 
2020.

Marcell meraih prestasi tersebut bersama 
rekannya, Bella Octaviolla yang merupakan 
mahasiswa Universitas Bina Nusantara 
Bandung. Mereka memberikan gagasan 
untuk mendukung pelestarian kain tenun 
Sumba melalui aplikasi digital.

“Saya bersama tim memberikan solusi 
berbasis aplikasi yang bernama Noesa. 
Noesa merupakan aplikasi yang bertujuan 
untuk mendukung pendistribusian 
kain tenun Sumba sehingga  dapat 
meningkatkan ekonomi serta sosial 
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Unpad Raih Juara Pertama Kompetisi Debat 
SDG UNDP Indonesia

Tiga mahasiswa Universitas Padjadjaran 
meraih juara I di “Indonesia SDG Debate 

Competition 2020” yang digelar secara 
daring oleh UNDP Indonesia, 14-28 Oktober 
2020. Mereka adalah Giovanni Nickson 
Zefanya (Fikom), Annisaa Azalia Anindy 
(Fikom), dan Indriana Rusmajie (FISIP).

“Kami senang bisa mewakili Unpad, bisa 
membawa nama baik Unpad di kancah 
nasional,” ujar Giovanni saat dihubungi 
Kantor Komunikasi Publik (KKP) Unpad.

Seleksi tersebut memiliki beberapa tahapan 
seleksi. Dimulai dari seleksi tingkat wilayah 
pada 14 Oktober, seleksi eliminasi di tingkat 
nasional pada 21-22 Oktober, hingga final 
pada 28 Oktober. Semua tahapan seleksi 
digelar secara daring.

Setelah menjuarai 
kompetisi 
UNDP Indonesia 
tersebut, Giovanni 
mengaku senang 
dan berharap akan 
lebih banyak lagi 
mahasiswa Unpad 
yang menorehkan 
prestasi,

“Semoga Unpad 
lebih berperstasi 
lagi. Lebih 
banyak yang ikut 
berkompetisi,” harap Giovanni.

Selain tim Giovanni, Unpad juga memiliki 
satu tim yang terdiri tiga mahasiswa FISIP, 

yaitu Haelvyn Pratagrahana Putra (FISIP), 
Teja Kurniawan, dan Christ Panogari. Tim 
Haelvyn berhadapan langsung dengan tim 
Giovanni pada babak quarterfinal.(art)*

Mahasiswa Teknik Informatika Unpad Juarai 
Kompetisi Huawei ICT Indonesia Kategori AI

Tiga mahasiswa Teknik Informatika 
Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran 
berhasil memenangi Kompetisi Huawei ICT 
Tingkat Nasional, 19 Desember 2020.

Tiga mahasiswa tersebut Muhammad 
Ariq Farhansyah Mutyara, Benhard David 
Hamonangan Tampubolon, dan Sarah 
Hasna Azzahra menyabet juara pertama 
Kompetisi Huawei ICT Tingkat Nasional 
untuk kategori Artificial Intelligence (AI).

Saat dihubungi Kantor Komunikasi 
Publik Unpad, Ariq mengatakan, tim 
berhasil mengembangkan subfitur untuk 
mengifisiensi proses pewarnaan foto 
lawas atau hitam putih pada perangkat 
keras (hardware) ciptaan Huawei melalui 
teknologi AI.

“Kita disuruh untuk menginferensikan 
bagaimana agar proses pewarnaan foto 
dibuat jadi multiple (banyak) dalam sekali 
proses,” ujar Ariq.

Pengerjaan 
proyek 
digelar pada 
3 Desember 
lalu secara 
virtual. 
Tim hanya 
memiliki 
waktu sekira 
6 jam untuk 

mengembangkan subfitur tersebut. Ariq 
dan tim pun berhasil mengembangkan 
teknologi yang bisa melakukan pewarnaan 
terhadap 100 foto sekaligus dalam kurun 
waktu 20 – 25 menit saja.

Ariq dan tim menjadi wakil Unpad setelah 
sebelumnya mengikuti sertifikasi AI yang 
digelar Huawei Indonesia, September lalu. 
Pada sertifikasi ini, Ariq dan tim mendapat 

bimbingan langsung dari Dosen Teknik 
Informatika Unpad Dr. Intan Nurma Yulita, 
M.T., terkait materi pengenalan basic 
machine learning, AI, hingga Phyton.

Ariq dan tim berhasil menjadi juara pertama 
menyisihkan 14 tim dari 14 perguruan tinggi 
di Indonesia. Selanjutnya, Ariq dan tim akan 
menjadi wakil Indonesia pada kompetisi 
Huawei ICT untuk tingkat Asia Pasifik.(art)*

Prestasi
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Inovasi Mahasiswa

Tiga Mahasiswa 
Unpad Gagas 
Sepeda Listrik 
Tenaga Surya

Tiga mahasiswa Universitas Padjadjaran 
mengembangkan gagasan sepeda listrik 

bertenaga surya. Menggunakan energi 
dari matahari, sepeda yang diberi nama 
“Easy Bike” tersebut diyakini lebih ramah 
lingkungan dibandingkan sepeda listrik lain.

Mereka adalah Mutiara Nawansari (Fakultas 
Matematika dan Imu Pengetahuan Alam), 
Lutfia Rahmannisa (Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan), dan Alamsyah Yahya 
Nugraha (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), 
dengan dosen pembimbing Ferry Faizal, 
Ph.D dari FMIPA Unpad.

Karena memanfaatkan energi matahari, 
mereka pun menggagas untuk 
menempatkan beberapa stasiun pengisian 
daya atau charging station di lingkungan 
kampus.

 “Di sini kami berupaya membuat charging 
station sendiri, yang dayanya diambil dari 
matahari. Jadi kami tidak mengunakan 
energi fosil,” ungkap Mutiara saat dihubungi 
Kantor Komunikasi Publik (KKP) Unpad.

Penelitian ini berangkat dari inisiasi Student 
Energy Chapter Unpad sejak tahun 2019, 
dimana Mutiara dan tim turut berpartisipasi 
aktif di organisasi tersebut. 

Kontur kampus Unpad memiliki banyak 
jalan  menanjak, menjadi tantangan 
tersendiri bagi mahasiswa yang 
ingin bersepeda. Untuk 
itu, diharapkan 
sepeda listrik 
ramah lingkungan 
dapat menjadi 
solusi.

“Kami pikir, 
bagaimana caranya 

ketika naik sepeda tapi tidak capek saat 
menanjak. Di situ kami tambahkan motor. 
Ketika capai menggowes, kita nyalakan 
motornya. Jadi ini solusi untuk Unpad yang 
konturnya naik turun,” ujar Mutiara.

Dalam penelitiannya, Mutiara dan tim 
juga menghitung emisi karbon dioksida 
yang diperkirakan dapat tereduksi jika 
mahasiswa di kampus Unpad menggunakan 
sepeda listrik tersebut. Diperkirakan, 
lebih dari seribu ton karbon dioksida akan 
tereduksi jika sepeda listrik ini benar-benar 
diterapkan.(art)*

Kreasi Pasta Gigi 
Tablet Ramah 
Lingkungan

Untuk mengurangi limbah plastik 
akibat penggunaan pasta gigi, empat 

mahasiswa Universitas Padjadjaran 
mengembangkan kreasi pasta gigi 
berbentuk tablet yang ramah lingkungan. 
Produk ini diberi nama “Ellite”.

Para mahasiswa tersebut yaitu Nur Fauziana 
Hayuningtyas, Ayu Safitrie, dan Ayu Rahma 
Diana dari Fakultas Kedokteran Gigi, serta  

Rhayza Salsabila Mardhatillah dari Fakultas 
Farmasi. Penelitian ini difasilitasi oleh Hibah 
Inovasi Pre-Startup Mahasiswa Unpad 
(Hipsmu) 2020.

“Pasta gigi itu juga menjadi penyumbang 
dari sampah plastik. Kami kemudian 
berpikir bagaimana mengatasinya. Setelah 
berdiskusi, ternyata pasta gigi dapat dibuat 
sediaan yang berbeda dengan yang sering 
kita lihat. Pasta gigi juga dapat dibuat 
dalam bentuk tablet ,” ujar Nur Fauziana 
Hayuningtyas atau akrab disapa Tyas saat 
dihubungi Kantor Komunikasi Publik (KKP) 
Unpad.

Ellite dikemas dalam kemasan toples (jar) 
yang di dalamnya berisi sejumlah tablet. 
Untuk menggunakannya, tablet dapat 
langsung dikunyah dan dilanjutkan dengan 
menyikat gigi seperti biasa.

“Tabletnya dimasukkan ke mulut, dikunyah. 
Setelah agak berbusa, disikat menggunakan 
sikat gigi,” jelas Tyas.

Selain mudah digunakan dan ramah 
lingkungan, Ellite juga diyakini unggul 
karena mengandung zat aktif nano 
hidroksiapatit dan fluoride sebagai agen 
remineralisasi.

Menurut Tyas, saat ini belum banyak 
pasta gigi di pasaran yang menggunakan 
nanohidroksiapatit. Padahal, zat ini dapat 
menutupi lubang terkecil pada gigi karena 
ukurannya yang nano.

Penelitian pasta gigi tablet ini pun terus 
dilakukan pengembangan. Evaluasi 
dilakukan untuk penyempurnaan produk 
untuk dapat memasuki tahapan uji klinis.

Pasta gigi tablet ini direncanakan akan 
dikemas dalam jar bambu karena dinilai 
ramah lingkungan. Dalam proses produksi 
kemasan, tim melibatkan para pengrajin di 
Jatinangor.(art)*
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Sabun Kertas 
Berbahan Alami 
ala Mahasiswa 
Unpad

Rajin mencuci tangan dengan sabun. 
Namun, terkadang banyak orang malas 

membawa sabun saat beraktivitas di luar 
rumah dengan alasan kurang praktis.

Karena itu, sekelompok mahasiswa 
Universitas Padjadjaran mengembangkan 
sabun cuci tangan berbentuk kertas dengan 
kandungan bahan alami. Adalah M. Jaza 
Kamali, Karen Lolinhandary, dan Aleesha 
Zalica, tiga mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Unpad yang mengembangkan kreasi sabun 
kertas tersebut.

“Sabun batangan bisa meleleh, sedangkan 
sabun cair bisa tumpah. Sabun kertas 
diharapkan menarik minat masyarakat 
untuk rajin mencuci tangan,” kata Jaza saat 
diwawancarai Kantor Komunikasi Publik 
Unpad.

Jaza menjelaskan, bahan utama dari sabun 
ini adalah kertas larut air yang dicampur 
dengan sejumlah kandungan antimikroba. 
Antimikroba ini diperoleh dari daun dadap 
dan air kelapa.

Pemilihan dua bahan alami ini didasarkan 
karena daun dadap dan air kelapa 
mengandung alkaloid flavonoid dan 
alkaloid asam laurat. Berdasarkan hasil 
penelitian yang sudah ada, dua senyawa ini 
berfungsi sebagai pembunuh bakteri.

“Dari jurnal yang sudah ada, itu sudah 
terbukti efektif dalam membunuh dan 
merusak membran sel bakteri,” kata Jaza.

Selain itu, sabun kreasi Jaza dan kawan-
kawan juga memiliki keunggulan karena 
menggunakan zat antimikroba dari bahan 
alami. Hal ini tentunya dapat mendukung 
nilai jual dan nilai guna dari keankeragaman 
hayati Indonesia.

“Biasanya zat antimikroba pada sabun 
menggunakan bahan kimia, kami 
mengangkatnya dari zat antimikroba 
alami,” kata Jaza.

Kreasi sabun kertas ini diberi nama “Copas”. 
Nama ini merupakan akronim dari Cocos 
nusifera atau nama latin buah kelapa 
dengan Erythrina lithosperma atau nama 
latin dari daun dadap dan soap (sabun).

Penelitian dengan bimbingan dari dosen 
Mikrobiologi FK Unpad Lidya Chaidir, PhD 
ini pun diharapkan bisa dikembangkan 
lebih lanjut.(art)*

Dosen dan Mahasiswa FTIP Unpad 
Kembangkan Perangkat Hidroponik Pintar

Tim penelilti Fakultas Teknologi Industri 
Pertanian (FTIP) Universitas Padjadjaran 

mengembangkan perangkat hidroponik 
menggunakan prinsip self watering system 
tanpa energi listrik.

Perangkat bernama “Smart Watering” ini 
dikembangkan oleh seorang dosen FTIP 
Unpad Dr. Sophia Dwiratna Nur Perwitasari, 
M.T., bersama lima mahasiswa FTIP antara 
lain Diki Abdulah, Chaerul Amin, Shilvya 
Dewi Agustien, Annisa Nurdiah, dan Salma 
Waffiyah.

Produk ini merupakan hasil hilirisasi 
Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 

2018-2019 yang diketuai oleh Dr. Sophia. 
Pada tahun 2020, Smart Watering diusulkan 
dalam kompetisi bisnis yang difasilitasi 
oleh Hibah Inovasi Pre-Startup Mahasiswa 
Unpad (HIPSMU).

Diungkapkan Diki, penggunaan listrik 
terutama untuk pengelolaan air dalam 
hidroponik cukup tinggi.  Untuk itulah 
Smart Watering hadir untuk mengatasi 
permasalahan tersebut.

“Dengan produk kami, memanfaatkan gaya 
gravitasi, prinsip archimedes,dan kapilaritas 
itu ternyata hasilnya sama bagusnya 
dengan sistem yang memakai energi listrik 

untuk irigasinya,” ungkap Diki.

Smart Watering dapat digunakan untuk 
berbagai jenis tanaman dan metode 
hidroponik. Selain hemat listrik, 
penggunaan Smart Watering juga diyakini 
dapat meningkatkan efisiensi dalam 
penggunaan air dan nutrisi.

“Self watering system yang kita aplikasikan 
itu 100% air dan nutrisi akan diserap oleh 
tumbuhan. Kita meminimalisasi proses 
penguapan dari media tanamnya,” jelas 
Diki.

Selain hemat biaya dan ramah lingkungan, 
penggunaan Smart Watering juga dinilai 
praktis. Prinsip Diki dan tim adalah 
“bertani tanpa ribet”, sehingga mereka 
berupaya menciptakan produk yang mudah 
digunakan dengan hasil yang optimal.

Satu instalasi Smart Watering sendiri 
berukuran sekitar 150×60 cm. Diperkirakan 
satu instalasi Smart Watering dapat 
digunakan untuk 70 lubang tanaman sayur 
daun dan 10 tanaman sayuran buah.

“Jadi bisa dimanfaatkan di teras-teras 
rumah atau pekarangan,” kata Diki.

Dengan produk tersebut, Diki dan tim 
berharap masyarakat, terutama yang 
tinggal di perkotaan akan dengan 
mudah bercocok tanam di pekarangan 
rumahnya masing-masing. Diharapkan 
pula, produk mereka dapat berkontribusi 
dalam meningkatkan ketahanan pangan 
Indonesia.(art)*

Inovasi Mahasiswa
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Apa Kata Ahli

Akuaponik, Pilihan 
Budidaya Rumahan di 
Kala Pandemi

Akuaponik dapat menjadi pilihan kegiatan budidaya yang bisa 
dilakukan di rumah selama pandemi, dengan memanfaatkan 

halaman atau sudut-sudut rumah sebagai lahan budidaya.

Menurut Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 
Padjadjaran Drs. Herman Hamdani, M.Si., akuaponik merupakan 
sistem budidaya yang memadukan pemeliharaan ikan dengan 
menanam sayuran secara hidroponik.

 “Manfaat budidaya sistem akuaponik, kita bisa memperoleh 
keuntungan bisa panen ikan dan sayuran secara simultan,” ujar 
Herman.

Hasil dari panen akuaponik tentunya cukup untuk memenuhi 
kebutuhan pangan, khususnya untuk skala rumah tangga. Ini 
disebabkan, panen sudah mencakup kebutuhan pangan nabati dan 
hewani.

Dosen FPIK Unpad lainnya Irfan Zidni, M.P, memaparkan, akuaponik 
juga dapat menghemat air. Selain itu, limbah dari budidaya ikan 
bisa dimanfaatkan untuk nutrisi pertumbuhan tanaman. Hasilnya, 
tanaman yang dipanen akan bersifat organik, karena tidak 
menggunakan bahan kimia sebagai nutrisinya.

Bahan dan proses instalasinya pun cukup mudah. Bisa 
menggunakan wadah dari bak fiber, kolam terpal, kolam plastik, 
akuarium bekas, hingga kolam tanah untuk wadah budidaya ikan, 
sedangkan untuk wadah budidaya tanaman bisa terbuat dari 
bambu atau paralon.

Jenis tanaman yang dipilih pun bisa berupa sayuran, seperti 
kangkung, selada, pakcoy, hingga tanaman herbal. Sementara jenis 
ikan yang dipilih bisa berupa ikan konsumsi seperti lele dan nila, 
atau ikan hias seperti koi dan komet.(mdf)*

Hobi Koleksi Tanaman 
Hias, Waspadai Hama 
dan Penyakitnya

Mengoleksi tanaman hias menjadi aktivitas yang banyak 
digemari masyarakat selama pandemi. Harganya pun bisa 

melonjak tinggi. Walau bernilai tinggi, bukan berarti tanaman hias 
tersebut aman dari serangan penyakit maupun hama.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Prof. Ir. 
Tarkus Suganda, PhD, menjelaskan, tanaman hias sangat rentan 
terkena penyakit, baik yang disebabkan oleh jamur maupun 
bakteri. Apalagi memasuki musim penghujan, serangan penyakit 
akan meningkat.

Penyebabnya adalah karena jarak tanam terlalu rapat, dan transfer 
penyakit melalui perantara tangan manusia. Penyakit akibat jamur 
biasanya ditandai dengan munculnya bercak-bercak pada daun. 
Sementara jika diakibatkan oleh bakteri, biasanya dahan atau 
tanaman tersebut akan layu.

Pemilik tanaman sebaiknya melakukan tindakan pencegahan, 
dengan mengatur jarak antar tanaman dan tidak menanam 
tanaman secara homogen di taman. Bila ada bagian tanaman yang 
mati akibat penyakit, pisahkan untuk mencegah penyebaran ke 
bagian lain. Penggunaan fungisida untuk mencegah penyakit bisa 
dilakukan. 

Tidak hanya serangan penyakit, tanaman hias juga rentan terserang 
hama.

Dosen Departemen Hama dan Penyakit Tanaman Fakultas 
Pertanian Unpad Dr. Agus Susanto, M.Si., menjelaskan, serangan 
hama akan mengganggu keindahan tanaman hias. “Selain 
mengganggu estetika, lebih parahnya bisa mematikan tanaman 
hias,” ujar Agus.

Agar terhindar dari serangan hama, pastikan bahwa bibit tanaman 
hias dalam keadaan sehat. Jangan membeli bibit tanaman hias 
dalam kondisi yang tidak sehat.

Setelah hama dibersihkan, pemilik wajib memberikan pupuk secara 
seimbang kepada tanaman sebagai upaya pemulihan tanaman dari 
serangan hama.(mdf)*
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Guru Besar Unpad 
Sarankan Mendaki 
Gunung Perlu Persiapan 
Matang

Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Unpad Prof. Dr. Ir. Ildrem 
Syafri, DEA, menyarankan pelancong untuk mempersiapkan diri 

sebelum mendaki gunung.

Pertama, Fisik harus dalam keadaan sehat. Selain tidak berpotensi 
menularkan penyakit, fisik yang sehat juga akan membuat pendaki 
bertahan selama perjalanan.

“Kita harus yakin bahwa fisik kita mampu. Jangan tiba-tiba kita 
ingin mendaki tanpa tahu fisik kita,” katanya.

Selain fisik, mental juga harus kuat. Mental yang kuat dibutuhkan 
guna menghadapi berbagai tantangan dan hal-hal yang tidak 
diinginkan selama pendakian, seperti terpisah dari rombongan atau 
tersesat.

Setiap pendaki harus membawa bekal makanan dan minuman 
sendiri dengan jumlah memadai. Bahkan melebihi waktu 
pendakian agar pendaki memiliki persediaan jika terjadi kendala. 

Hal penting lainnya adalah pendaki wajib mengetahui karakteristik 
medan dan kondisi gunung. “Kalau tahu medan jika terjadi hal yang 
tidak diinginkan kita bisa mengambil keputusan,” kata Prof. Ildrem.
(mdf)*

Ini Tips Kelola Keuangan 
Efektif Menurut 
Akademisi Unpad

Selama pandemi Covid-19, kemampuan mengelola keuangan 
menjadi hal krusial. Meski demikian, pengelolaan keuangan 

tak hanya diperlukan saat pandemi saja. Pengelolaan keuangan 
diperlukan untuk jangka panjang, agar bisa hidup mandiri, 
sejahtera, dan bahagia di hari tua.

“Setelah pensiun pun kita harus bisa sejahtera,” ujar dosen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Ratna Komara, M.T., 
dalam seminar daring “Kiat Cerdas Mengelola Keuangan di Era 
Pandemi Covid-19” yang digelar atas kerja sama Unpad dengan 
Pegadaian pada Senin (26/10).

Untuk dapat hidup nyaman, Ratna menekankan bahwa pendapatan 
harus lebih besar dari pengeluaran. Oleh karena itu, diperlukan 
pengelolaan antara pengeluaran dan pendapatan dengan baik.

Ratna pun mendorong pentingnya mencatat pengeluaran 
keuangan. “Maka kalau kita mencatat semua pengeluaran, kita 
dapat mengidentifikasi pengeluaran mana yang bisa dikurangi, atau 
malah bisa dihilangkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, penting untuk mengklasifikasikan pengeluaran 
tersebut, apakah sebagai keinginan atau kebutuhan. Selain itu, 
klasifikasikan berdasarkan waktu dan peruntukannya.

Pengeluaran pun bukan hanya untuk gaya hidup. Alokasi 
pengeluaran juga diperlukan untuk kegiatan sosial, pendidikan, 
menabung, investasi, dan proteksi.

“Kita perlu mengalokasikan pengeluaran sesuai dengan 
peruntukannya,” ujar Ratna.*

Apa Kata Ahli
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Kampus 
Merdeka Bisa 
Membuat 
Indonesia Jaya

Akselerasi perekonomian juga 
diharapkan dapat terwujud dengan 

adanya tranformasi pendidikan melalui 
Kampus Merdeka.

“Saya sangat yakin Kampus Merdeka 
bisa membuat Indonesia  jaya. Kampus 
Merdeka bisa membuat kita semuanya 
melakukan transformasi pendidikan tinggi 
untuk mendorong transformasi ekonomi 
saat Covid ataupun pasca-Covid,” ujar 
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Kemendikbud RI Dr. Ir. Paristiyanti 
Nurwardani pada Kuliah Perdana Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpad 
Tahun Akademik 2020/2021.

Pada kesempatan tersebut, Paristiyanti juga 
mendorong akademisi di bidang perikanan 
dan kelautan Unpad menjadi motor dalam 
akselerasi transformasi ekonomi Indonesia. 
Untuk itu, hasil tridarma perguruan tinggi 
perlu dioptimalkan.

“Ayo semuanya turun ke lapangan. 
Semuanya melakukan kegiatan-kegiatan. 
Singsingkan lengan baju. Gotong royong. 
Keluarkan semua ilmu untuk melakukan 
transformasi pendidikan tinggi untuk 
akselerasi ekonomi kita,” ujarnya.

Sebagai negara kepulauan terbesar 
di dunia, Indonesia seharusnya dapat 
berdaulat di laut. Menurut Paristiyanti, 

Indonesia tidak cukup mengandalkan 
kekayaan dan keindahan alam, jika 
sumber daya manusianya belum bisa 
mengoptimalkan.

“Kalau SDM kita tidak siap untuk 
memanfaatkannya kita juga tetap 
akan’dijajah’ oleh orang lain. Jadi, mari 
kita berdaulat di laut demi masa depan 
Indonesia,” ujarnya.

Paristiyanti pun mendorong mahasiswa 
agar tidak ketinggalan menghadapi 
persaingan di era digital. Kurikulum 
diharapkan dapat menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman.

“Melakukan reorientasi kurikulum agar 
selalu update dengan teknologi di dunia 
kerja dan dunia usaha,” ujarnya.(art)*

Ikuti Program 
Permata-SAKTI, 
392 Mahasiswa 
Belajar di Unpad

Universitas Padjadjaran menerima 392 
mahasiswa dari 26 perguruan tinggi 

di Indonesia melalui program Pertukaran 
Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem 
Alih Kredit dengan Teknologi Informasi 
(Permata-SAKTI) Kemendikbud 2020.

Selama satu semester, mahasiswa program 
Permata-SAKTI 2020 akan mengikuti 
perkuliahan di Unpad dengan sistem alih 
kredit. Sebanyak 7 mata kuliah dari 4 

fakultas di Unpad akan diikuti mahasiswa 
dengan menggunakan metode perkuliahan 
secara daring melalui aplikasi pembelajaran 
daring (LiVE) Unpad.

Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi 
Unpad Mohammad Fahmi, PhD 
mengatakan, Unpad merupakan salah satu 
perguruan tinggi yang menginisiasi program 
Permata pada 2014. Tidak hanya sebagai 
penerima, Unpad juga mengirimkan 21 
mahasiswanya untuk mengikuti program 
Permata-SAKTI di 15 perguruan tinggi se-
Indonesia.

Acara penerimaan mahasiswa Permata-
SAKTI di Unpad juga dihadiri Direkur 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen 
Dikti Prof. Aris Djunaidi. Menurutnya, 
program Permata-SAKTI salah satunya 
bertujuan untuk meningkatkan wawasan 

mahasiswa.

“Ini kebijakan baik, diharapkan Anda bisa 
menambah kompetensi lain, serta bisa 
belajar dengan budaya dan academic 
environment di perguruan tinggi lain,” kata 
Prof. Aris.

Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti 
mengatakan, keikutsertaan mahasiswa 
dalam program Permata-SAKTI bukan 
sekadar merasakan sistem pembelajaran 
di perguruan tinggi lain. Hal penting yang 
harus diperhatikan adalah mahasiswa 
mampu membangun jejaring.(art)*

KKN Unpad 
Digelar Secara 
Virtual

Beradaptasi dengan situasi pandemi 
Covid-19, Universitas Padjadjaran 

melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) untuk mahasiswa Sarjana dan 
Sarjana Terapan dengan menggunakan 
metode daring/virtual.

“Inti utama dari KKN daring adalah 
menumbuhkan rasa empati kepada 
kondisi masyarakat sekitar dan mengasah 
kreativitas untuk belajar mencari solusi 
di masa normal baru ini,” ujar Direktur 
Pendidikan dan Internasionalisasi Unpad 
Mohamad Fahmi, M.T., PhD.

KKN bertajuk KKN-PPM Integratif  
seluruhnya dilakukan secara virtual, tidak 

turun ke lapangan. Fahmi menjelaskan, 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang 
memiliki skema PPM akan memberikan 
bimbingan kepada mahasiswa peserta KKN 
melalui aplikasi manajemen proyek daring 
(online management project).

“Dengan aplikasi ini setiap progres atau 
tahapan dalam proses KKN dapat dipantau 
dan diarahkan oleh DPL walaupun secara 
jarak jauh,” jelasnya.

Mahasiswa juga tetap mengumpulkan 
laporan pelaksanaan KKN begitu kegiatan 
berakhir.*

Pendidikan
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Mengungkap Karakteristik 
Pengusaha Sunda Lewat Riset

Nenek moyang orang Sunda telah banyak 
mengajarkan nilai-nilai yang terus 

diwariskan hingga saat ini. Salah satunya 
adalah nilai-nilai cageur, bener, bageur, 
pinter, dan singer. Sistem nilai ini masih 
dipegang teguh oleh orang Sunda dalam 
segala aktivitas, termasuk berwirausaha.

Dosen Fakultas Psikologi Universitas 
Padjadjaran Dr. Yus Nugraha, M.A., 
melakukan kajian terhadap 131 pengusaha 
yang berada di daerah Tasikmalaya, 
Sumedang, Garut, hingga Banjar. 

Nilai-nilai cageur, bener, bageur, pinter, dan 
singer (CBBPS) memiliki keterkaitan dengan 
aktivitas wirausaha orang Sunda.

Secara filosofis, kata bener dalam bahasa 
Indonesia bermakna memiliki integritas. 
Pelaku usaha mengutamakan sifat jujur, 
berkata sesuai dengan perilaku, dan serius 
dalam menjalankan usahanya.

Sementara cageur bermakna sehat, baik 
jasmani maupun rohani. Tubuh dan jiwa yang 
sehat akan mendorong orang Sunda untuk 
giat dalam menjalankan usaha.

Konsep nilai selanjutnya adalah singer atau 
multitalenta. Nilai ini lebih banyak dimiliki 
oleh pelaku usaha perempuan di daerah 
pedesaan. Kaum perempuan dinilai bisa 
melakukan segala hal, dari mulai mengurus 
rumah tangga, nonrumah tangga, sampai 
menjalankan usaha.

Nilai terakhir adalah pinter (pintar) dan 
bageur atau baik, tidak pernah marah, dan 
bersikap ramah terhadap tamu.

Konsep sistem CBBPS ternyata memiliki 
pengaruh kuat terhadap intensi atau niat 
orang Sunda dalam berwirausaha. Intensi 
ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, 
atau adanya individu dan lingkungan yang 
mendukung untuk menjalankan suatu usaha.

Salah satu contohnya adalah keberadaan 
sentra usaha tertentu di wilayah Jawa 
Barat, di mana pada suatu wilayah memiliki 
banyak pelaku usaha yang menjalankan 
bisnisnya secara sama.

Keunggulan lain dari karakter pengusaha 
Sunda adalah berdaya saing tinggi. Pelaku 
usaha Sunda memiliki upaya agar usahanya 
bisa lebih baik dari para pesaing.(mdf)*

Kultur

Mahasiswa FIB Unpad Rancang Blog 
Promosikan Permainan Tradisional

Jika dibandingkan dengan sekarang, 
anak-anak cenderung individualis 

karena lebih banyak berinteraksi dengan 
ponsel. Karena itu, tiga mahasiswa Program 
Studi Sastra Arab Universitas Padjadjaran 
berupaya mempromosikan kembali 
permainan tradisional kepada masyarakat, 
terutama pelajar sekolah dasar. Tujuannya 
agar anak-anak mengenal sekaligus 
merasakan serunya bermain permainan 
tradisional.

Ketiga mahasiswa tersebut yaitu Fuji 
Fitri Anjani, Siti Sopiah, dan Iqna Zahra 
Aulia. Melalui blog yang khusus untuk 
mempromosikan permainan tradisional, 
promosi melalui internet dinilai lebih efektif, 
mengingat saat ini banyak anak-anak 
terbiasa menggunakan ponsel.

Dalam pengembangannya, blog ini 
menyajikan tiga konten utama. Pertama, 
video mengenai permainan tradisional. 
Pengunjung dapat melihat dokumentasi 

dari cara bermain permainan tradisional.

Konten kedua adalah mikroblog. Mikroblog 
ini berisi tulisan yang menampilkan 
deskripsi singkat dari beragam permainan 
tradisional. Saat ini, Fuji dan tim baru 
terfokus mengumpulkan data-data 
mengenai permainan tradisional di Jawa 
Barat, seperti luncat tali (lompat tali), 
beklen (bola bekel), sondah (engklek), 
hingga ucing-ucingan (petak umpet).

Konten terakhir adalah siniar 
(podcast). Melalui siniar, Fuji dan tim 
mengalihwahanakan beragam karya 
sastra anak, seperti dongeng dan cerita 
anak ke dalam format audio. Format siniar 
dipilih karena merepresentasikan suasana 
aktivitas mendongeng.

Fuji berharap agar aktivitas permainan 
tradisional ini kembali hidup. Ia menilai, 
permainan tradisional sangat bermanfaat 
dalam membentuk karakter diri.(mdf)*
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Kreatif Olah Kuliner, 
Warisan Berharga 
Leluhur Nusantara

jeroan daging sampai ekor hewan untuk 
dijadikan makanan.

Kreativitas juga lahir saat pemberian nama 
suatu kudapan. Salah satunya adalah apa 
yang sudah dilakukan masyarakat Sunda.

Bila ditelusuri, banyak nama-nama kudapan 
yang merupakan akronim, seperti “cireng” 
yang berarti “aci digoreng”, “cilok” yang 
berarti “aci dicolok (ditusuk)”, “comro” atau 
“oncom di jero (dalam)”, hingga “misro” 
atau “amis (manis) di jero (dalam)”.

Fadly menjelaskan, munculnya kudapan 
tersebut berasal dari masa peralihan abad 
19 hingga 20. Sebagian besar kudapan 

tersebut berasal dari bahan baku yang 
sama, yaitu aci atau dalam bahasa 
Indonesia disebut tepung tapioka.

Ini disebabkan, Jawa Barat pada masa 
kolonial merupakan kawasan produsen 
tepung tapioka terbesar di Indonesia. 
Alhasil banyak jajanan di lingkungan 
masyarakat Jawa Barat menggunakan 
tepung tapioka sebagai bahan baku.

“Ini salah satu bentuk kelucuan dan 
kreativitas orang Sunda yang punya sifat 
jenaka dan komunikatif,” tutur Fadly.(mdf)*

Indonesia dikenal sebagai surga bagi para 
pencinta kuliner, berkat keanekaragaman 

sajian makanan dan kudapan khas, yang 
tentunya tak lepas dari kreativitas nenek 
moyang Indonesia.

Sejarawan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Padjadjaran Fadly Rahman, M.A., leluhur 
bangsa Indonesia sudah kreatif dalam 
mengolah kuliner. Para leluhur terbiasa 
memanfaatkan bahan-bahan yang ada di 
sekitar untuk diolah menjadi makanan.

Tak hanya memanfaatkan bahan pangan 
yang ada, nenek moyang juga biasa 
mengolah bahan-bahan pangan yang 
dianggap terbuang atau tidak boleh 
dikonsumsi oleh masyarakat kolonial.

Sebagai contoh, nenek moyang mengolah 
jeroan hewan untuk dikonsumsi sebagai 
makanan sehari-hari. Dalam sejarah, jeroan 
dianggap sebagai makanan buangan oleh 
masyarakat Eropa.

Namun satu sisi, masyarakat pribumi tidak 
mampu memenuhi kebutuhan konsumsi 
daging, hingga akhirnya memanfaatkan 

Kultur

Melestarikan Budaya Sunda Lewat Kajian 
Etnomatematika

Proses melestarikan budaya Sunda 
ternyata bisa melalui penerapan 

matematika dan informatika.

Kepala Pusdi Sains dan Teknologi FMIPA 
Unpad Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana 
menyampaikan langsung paparan 
mengenai etnomatematika. Penerapan 
matematika dalam budaya ternyata dapat 
diterapkan secara sederhana oleh para 
guru kepada siswa dalam setiap aktivitas 
mengajar.

Guru bisa menggunakan istilah-istilah yang 
kerap digunakan masyarakat Sunda untuk 
penyebutan ukuran tinggi, lebar, hingga 
sudut.

Lebih lanjut menurut Prof Budi, 
masyarakat Sunda sejak jaman dulu 
telah menggunakan istilah perhitungan 
sajeungkal, satangtung, sabuku curuk, 
sagantang, sakompet, dan lain-lain.

Melalui kajian etnomatematika ini, siswa 
diharapkan dapat dikenalkan kembali 
beragam istilah dan simbol matematika 
dalam budaya Sunda.(mdf)*
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Perempuan Berpengaruh 
Bidang Bisnis dan Keuangan 
Islam Dunia
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Padjadjaran Prof. 
Dian Masyita, PhD, kembali mendapat 
penghargaan dari lembaga analisis 
keuangan asal Inggris, Cambridge IFA. 
Prof. Dian Masyita masuk dalam 5 besar 
perempuan yang memiliki pengaruh di 
bidang bisnis dan keuangan islam di dunia. 
Pengumuman penghargaan dilakukan 
dalam pertemuan virtual yang digelar pada 
15 Desember 2020 lalu. Prof. Dian 
menjadi satu-satunya 
akademisi Indonesia 
yang masuk ke 
dalam 5 besar.

Penghargaan 
“The Top Most 
Influential 
Women in 
Islamic 
Business & 
Finance” 
ini 

merupakan yang ketiga kalinya diterima 
Prof. Dian Masyita. Sebelumnya, Prof. Dian 
memperoleh penghargaan serupa pada 
2018 dan 2019. Setiap tahun peringkat Prof. 
Dian selalu naik. Dari peringkat 42 pada 
2018, kemudian naik menjadi peringkat 
9 pada 2019, hingga berhasil menempati 
peringkat 5 pada 2020.

“Cambridge IFA terus melihat rekam 
jejak kita di media sosial dan bagaimana 
pengaruh keilmuan kita di masyarakat,” 

ujarnya.

Secara teknis, ada tiga parameter 
penilaian yang dilakukan 
Cambridge IFA terhadap para 

kandidat. Tiga parameter 
tersebut antara lain 
kepemimpinan profesional, 
advokasi, serta pengakuan 
dari sektor industri. Selain 
itu, sebagai akademisi, Prof. 

Dian Masyita juga dinilai 
seberapa besar torehan 
keilmuannya di masyarakat. 

Hal ini tidak lepas dari beragam 
aktivitas profesional yang sudah 

dilakukannya selama 2020.

Saat ini, akademisi pertama di Indonesia 
yang ditetapkan sebagai guru besar di 
bidang keuangan dan perbankan syariah ini 
juga dipercaya pemerintah untuk menjadi 
Dekan di FEB Universitas Islam Internasional 
Indonesia (UIII), PTN Badan Hukum 
baru yang merupakan Proyek Strategis 
Nasional RI. Posisi tersebut diperoleh atas 
rekomendasi Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati ditambah adanya SK penugasan 
sementara dari Mendikbud serta seizin 
Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti,

Awal Desember 2020, ia juga meraih 
penghargaan Best Professional 2020 yang 
diberikan oleh Obsession Media Group yang 
dibuka oleh Wakil Presiden RI. Penghargaan 
ini merupakan apresiasi bagi mereka yang 
telah mendedikasikan diri dan bekerja 
secara profesional untuk kemajuan bangsa 
dan negara.(erh)*

Sosok

“Cambridge IFA terus melihat 
rekam jejak kita di media sosial 
dan bagaimana pengaruh 
keilmuan kita di masyarakat.

Prof. Dian Masyita, Ph.D.
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Terapkan Gaya Hidup Sehat, Unpad 
Luncurkan Program “Unpad Wellness”

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Rina Indiastuti secara resmi 
meluncurkan program “Unpad Wellness”, suatu program untuk 

meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup 
warga Unpad.

Unpad Wellness merupakan program pemeliharaan dan 
peningkatan kesehatan melalui pendekatan olah raga dan aktivitas 
fisik, asupan nutrisi seimbang, dan manajemen pengelolaan stres/
psikologis yang tepat.

Rektor mengatakan bahwa sehat merupakan sebuah kebutuhan 
yang harus dimiliki keluarga besar Unpad. Gaya hidup sehat perlu 
dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani maupun rohani.

“Prinsipnya adalah sehat tidak hanya fisik tapi sehat juga secara 
psikologis. Gaya hidup sehat itu kebutuhan bagi kita semua,” ujar 
Rektor.

Program “Unpad Wellness” sendiri di antaranya meliputi seminar 
kesehatan, asesmen awal, konseling grup dan individual, aktivitas 
fisik, monitoring, dan asesmen akhir.(arm)*

Universitas Padjadjaran memiliki komunitas sepeda sukarela 
yang digagas oleh sejumlah dosen dan tenaga kependidikan. 

Komunitas bernama “Ikatan Goweser Unpad” atau “I-Go Unpad” 
memiliki agenda bersepeda untuk meningkatkan status kesehatan 
dan berkontribusi untuk lingkungan bersih dan bebas polusi.

Ketua i-Go Unpad Dr.med. Setiawan, dr., AIFM, mengatakan, 
Setahun berdiri, i-Go Unpad banyak mendapat respons positif, 
khususnya dari warga Unpad. Hal ini disebabkan, di setiap fakultas 
banyak penggiat sepeda yang bergabung dengan i-Go Unpad. 

Komunitas ini selalu berupaya mengampanyekan budaya aktif 
bergerak menggunakan sepeda, sesuai dengan slogan yang 
diusung, yaitu “Unpad Sehat-Langit Biru”.

Tidak hanya bersepeda, I-Go Unpad juga rutin menggelar kampanye 
dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana bersepeda 
yang sehat pada masa pandemi Covid-19.(arm)*

i-Go Unpad Wujudkan Slogan “Unpad 
Sehat-Langit Biru” Lewat Bersepeda

Ragam

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kema Universitas Padjadjaran 
melaksanakan program kerja “Exhibition and Art Performance 

for Social Dedication” (Expose) dengan beberapa agenda kegiatan. 
Salah satunya adalah audiensi bertajuk “Membumi Bersama 
Kesenian Jatinangor”, Minggu (8/11) lalu yang bertujuan untuk 
melestarikan kesenian Jatinangor, terutama di tengah krisis 
pandemi Covid-19.

Acara ini merupakan salah satu upaya BEM Kema Unpad menjadi 
penghubung antara seniman lokal dengan pemerintah Kabupaten 
Sumedang. 

Selain itu, juga telah diadakan pagelaran kesenian pada 7 
November 2020 yang ditayangkan secara live delay pada 14 
November 2020.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan menjadi 
perantara pengurai permasalahan para seniman serta menjadi 
langkah awal dari semakin berkembangnya kesenian lokal 
Jatinangor.(mar)*

BEM Kema Unpad Lestarikan Kesenian 
Jatinangor

Gateball, Olahraga yang Cocok 
Dimainkan Saat Pandemi Covid-19

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan sivitas 
akademika dan tenaga kependidikan, Universitas Padjadjaran 

memiliki komunitas olahraga baru di bidang gateball bernama 
“Unpad Gateball Club”.

Ketua “Unpad Gateball Club” Dr. Rukiah, M.T., menjelaskan, 
olahraga modifikasi dari permainan croquet ini menggunakan stik 
yang digunakan untuk memukul dan mengarahkan bola agar bisa 
masuk ke tiga gawang (gate) dan goal-pole sebagai titik akhir.

Olahraga gateball dimainkan oleh dua tim, merah dan putih, 
dengan jumlah bola sebanyak 10 buah. Jumlah tim terdiri dari lima 
orang. 

Karena itu, gateball menjadi olahraga permainan yang cocok 
dimainkan selama masa pandemi Covid-19. Setiap pemain pasti 
memegang tongkat atau stik sendiri dan memainkan satu bola saja.

“Olahraga ini cocok saat pandemi, kita tidak usah terlalu dekat 
sehingga tidak akan bersinggungan badan. Sesudah mukul bola, 
kita juga akan berjauhan,” kata Rukiah 

Permainan gateball  cocok juga dimainkan oleh segala usia. Mulai 
dari anak kecil, remaja, hingga orang tua.

Untuk orang tua, olahraga ini baik untuk melatih konsentrasi dan 
strategi. Agar bola bisa masuk ke gawang, pemain perlu memiliki 
keterampilan memukul yang tepat serta fokus.(arm)*
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Dharma Wanita Persatuan Unpad Gagas Program 
“Kanyaah Indung”

Untuk membantu memfasilitasi mahasiswa Universitas 
Padjadjaran yang terdampak pandemi, pengurus Dharma 

Wanita Persatuan (DWP) Unpad menggagas program “Kanyaah 
Indung”. Ini merupakan program bantuan gawai kepada mahasiswa 
yang terdampak secara ekonomi, sehingga mempermudah 
mahasiswa dalam mengakses pendidikan daring di Unpad.

“Sesuai dengan namanya ‘Kanyaah Indung’, jadi ibu-ibu Dharma 
Wanita ini merasa terpanggil untuk membantu mahasiswa yang 

terdampak pandemi. Ternyata banyak yang tidak mampu untuk 
membeli gadget yang layak pakai untuk belajar,” ujar Ketua DWP 
Unpad dr. Reiva Arief, Rabu (9/9) lalu.

Program ini bukan sekadar memberikan atau meminjamkan gawai. 
Para mahasiswa yang dibantu akan terus didampingi melalui peran 
para donatur, seperti orang tua asuh.(mar)*

Sebagai bentuk kontribusi Universitas Padjadjaran dalam 
mendukung pemulihan masyarakat di wilayah bencana tanah 

longsor di Kampung Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan 
Cimanggung, Sumedang,  tim relawan gabungan Unpad mulai fokus 
membantu proses pascabencana.

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi Fakultas 
Teknik Geologi Unpad Dr. Cipta Endyana, M.T., menjelaskan 
sejumlah kegiatan yang dilakukan mulai Kamis (28/1) lalu seperti 

pelaksanaan tes antigen CePAD untuk relawan dan penyintas, 
pembagian masker dan vitamin, pendampingan layanan psikologi 
bagi penyintas, hingga sosialisasi hasil analisis geoteknik yang 
dilakukan tim Pusat Riset Kebencanaan Unpad terkait bencana 
longsor Cimanggung.

“Ini tahapan kita dalam membangun masyarakat pascabencana 
sampai bisa recovery kembali,” kata Cipta.(mar)*

Unpad Fokus Lakukan Penanganan Pascabencana 
Longsor di Cimanggung, Sumedang

Pengabdian
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