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Unpad Fokus 
Menuju Hybrid 
University

Tahun 2021 menjadi momentum bagi Universitas Padjadjaran 
untuk melakukan transformasi pengelolaan pendidikan 

tinggi. Situasi pandemi Covid-19 yang belum usai ternyata 
mempercepat transformasi pembelajaran. Untuk itu, mulai 2021, 
Unpad mencanangkan diri menuju hybrid university.

“Hybrid university ini tetap diposisikan untuk menjamin proses 
penguatan pendidikan sesuai dengan nilai luhur dan ciri Unpad, 
menggabungan keunggulan atas cara konvensional dan tuntutan 
masa depan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang 
pesat,” kata Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti.

Satu setengah tahun terakhir, perguruan tinggi di Indonesia 
“dipaksa” untuk melakukan transformasi cepat dari sistem 
pembelajarannya. Dari semula penyelenggaran pembelajaran tatap 
muka secara penuh, kemudian beralih secara darurat menjadi 
sistem daring akibat pandemi Covid-19. Kini, sebagai upaya 
adaptasi dari situasi pandemi, sistem pembelajaran daring pun 
kemudian masuk ke era pembelajaran hybrid.

Dikatakan hibrida, sistem pembelajaran tetap akan 
mengombinasikan metode tatap muka dengan daring. Rektor 
meyakini, pembelajaran tatap muka tetap diperlukan karena 
menghasilkan pengalaman pembelajaran yang tidak tergantikan. 
Aktivitas diskusi, praktikum, pembahasan kasus dan proyek tidak 
bisa dihilangkan lewat virtual.

Sementara akses pengetahuan, teori, dan materi pembelajaran bisa 
dilakukan melalui metode daring.

Meski terjadi transformasi, Rektor menekankan, 
pengembangan Hybrid University,  tetap diposisikan untuk 
menjamin proses penguatan keunggulan Unpad sesuai dengan visi 
dan nilai yang telah dikembangkan oleh para generasi pendahulu.

Apabila hybrid university ini diterapkan dengan baik, diharapkan 
pada 2045 Unpad bisa bersaing secara global, pembelajaran 
digitalnya mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan 
berkarakter.

Pembelajaran Hybrid
Rektor menjelaskan, tahap pertama dalam peta jalan Unpad 
menuju hybrid university adalah penerapan pembelajaran hybrid. 
Semua kegiatan universitas, mulai dari pendidikan, riset, 
pengabdian, layanan, dan inovasi lain dilakukan secara hybrid, atau 
kombinasi fisik dengan teknologi.

Melalui model pembelajaran hybrid, Unpad membuka 
kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam kampus secara 
terbatas.  Pembelajaran tatap muka diutamakan bagi mata kuliah 
yang memerlukan capaian kompetensi praktis, teknik, hingga 
karakteristik kepribadian mahasiswa. “Kalau lainnya bisa dilakukan 
daring, maka daring saja,” kata Rektor.

Laporan Utama
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Untuk mendukung pembelajaran hybrid, 
sejumlah persiapan tengah dilakukan. 
Hal pertama yang dilakukan adalah 
memperbarui kurikulum pada tiap program 
studi.

Rektor mengatakan, seluruh prodi di Unpad 
sudah melakukan pembaruan kurikulum 
yang sudah berbasis outcome. Selain itu, 
kurikulum juga sudah mengakomodasi 
kebijakan Kampus Merdeka.

“Kelebihannya dari hybrid, Kampus 
Merdeka bisa dijalankan. Banyak hal yang 
kemanfaatannya bisa dilakukan,” kata 
Rektor.

Persiapan selanjutnya mengecek 
infrastruktur. Infrastruktur 
ini akan mendukung proses 
pembelajaran hybrid optimal dilakukan. 
Selain infrastruktur pembelajaran, Unpad 
juga sudah menyiapkan fasilitas yang 
mendukung penerapan protokol kesehatan, 
di antaranya penyediaan sarana cuci tangan 
hingga rambu-rambu protokol kesehatan.

Selain itu, tidak semua ruang kelas dan 
laboratorium akan digunakan untuk 
pembelajaran tatap muka. Rektor 
mengatakan, Unpad akan menyeleksi 
ruangan dan laboratorium yang cocok 
digunakan untuk pembelajaran tatap muka 
dengan protokol kesehatan ketat.

“Sebisa mungkin ruangan tanpa AC dan 
udara terbuka/tersirkulasi. Karena itu, 
tidak semua kelas akan kita fungsikan, 
kita akan pilih kelas-kelas yang memenuhi 
persyaratan,” kata Rektor.

Pembukaan Kampus secara 
Terbatas
Mulai 25 Oktober, Unpad secara resmi 
menerapkan pembelajaran tatap muka 
terbatas untuk kegiatan praktikum di 
kampus Jatinangor. Sejumlah mahasiswa 
sudah mulai memasuki kampus dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan yang 
ketat.

Ada sejumlah syarat yang ditetapkan Unpad 
bagi mahasiswa yang akan mengikuti 
praktikum dalam kampus. Mulai dari sudah 
melakukan vaksinasi baik tahap 1 ataupun 
tahap 2, data vaksinasi sudah terekam di 
aplikasi PeduliLindungi, serta adanya izin 
dari orang tua. Selain itu, akses masuk dan 
keluar kampus sudah mulai menggunakan 
aplikasi PeduliLindungi.

Rektor mengatakan, setiap fakultas telah 
didorong untuk melakukan persiapan 
menghadapi pembukaan kampus secara 
terbatas. Selain penyiapan sarana 
laboratorium, alur masuk ruangan di dalam 
kampus, hingga fasilitas untuk menunjang 
protokol kesehatan juga perlu dilakukan.

“(Setiap fakultas) lakukan persiapan dengan 
bagus. Menyiapkan fasilitas lab, asisten 
lab, dan menyiapkan dosennya. Selain 
itu, menurut saya bagus juga menyiapkan 
penjadwalan bagi mahasiswanya,” kata 
Rektor saat meninjau pelaksanaan 
praktikum terbatas di kampus Fakultas 
Teknik Geologi.

Penjadwalan mahasiswa yang melakukan 
pembelajaran tatap muka terbatas di 
kampus dilakukan agar semua mahasiswa 
dari berbagai angkatan memiliki 
kesempatan yang sama untuk menikmati 
layanan pembelajaran tatap muka terbatas.

Hal ini dilakukan mengingat ada beberapa 
kegiatan pembelajaran yang membutuhkan 
peroleh keterampilan (skill acquisition) yang 
tidak bisa digantikan oleh pembelajaran 
daring. Karena itu, melalui penjadwalan 
yang baik, diharapkan seluruh mahasiswa 
memiliki capaian pembelajaran yang sama.

Kelengkapan fasilitas protokol kesehatan 
dilakukan agar kampus tidak menjadi 
klaster baru penyebaran Covid-19. Untuk 
itu, Rektor mengharapkan, mahasiswa 
tetap menjaga protokol kesehatan selama 
berada di kampus ataupun saat berada di 
Jatinangor.

“Kita harapkan setelah selesai, mahasiswa 
bisa kembali pulang ke rumah, dan 
lanjutkan belajar secara hybrid,” kata 
Rektor.

Rektor mengatakan, kegiatan pembelajaran 
tatap muka terbatas akan berlangsung 
hingga akhir Semester Ganjil tahun 
akademik 2021/2022. Di akhir, Unpad 
akan melakukan evaluasi mengenai 
kemungkinan pembukaan kampus tahap 
selanjutnya.

“Kita lihat situasi pandemi di luar, kalau 
eskalasinya menurun, lalu mahasiswa 
terbiasa dengan Covid-19, maka kita akan 
mulai menuju hybrid,” kata Rektor.*
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Bagi Dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Dr. 
Ir. Mansyur, M.Si., IPM, rumput menjadi komoditas ekonomis 

yang bisa dikembangkan sebagai pakan ternak berkualitas. Hal ini 
mendorongnya menjadi satu di antara sedikit ahli tanaman pakan 
yang menggeluti pemuliaan tanaman pakan di Indonesia.

Ahli tanaman pakan ternak ini fokus mengembangkan rumput 
sebagai pakan ternak potensial. Ini disebabkan, sebagai negara 
tropis, Indonesia seyogianya memiliki keragaman hayati yang besar. 
Sayangnya, keragaman nabati di Indonesia belum tereksplorasi 
untuk pernah cukup memenuhi kebutuhan hijauan pakan untuk 
ternak.

“Sementara makanan sapi dan ternak kita utamanya hijauan. Kalau 
kita bisa mengoptimalkan peranan hijauan, petani bisa sejahtera, 
peternakan lebih maju,” ungkap Mansyur.

Agar menjadi hijauan berkualitas, dibutuhkan rekayasa teknologi 
di dalamnya. Hal ini dilakukan Mansyur saat diminta mengurusi 
hijauan untuk pakan kuda ternak di lahan milik Bio Farma. Sejak 
2019, rekayasa teknologi dalam hijauan pakan yang dilakukan 
Mansyur mampu meningkatkan produktivitas dari kuda sebagai 
bahan baku pembuat serum.

“Dalam satu tahun, yang tadinya 10 hektar tidak tercukupi (untuk 
pakan kuda), sekarang empat hektar tercukupi. Ada permasalahan 
di produktivitas hijauan dalam memenuhi kebutuhan pakan,” 
jelasnya.

Sebagai langkah awal, Mansyur menyeleksi jenis hijauan yang 
tepat untuk diberikan ke kuda. Ada sejumlah koleksi hijauan yang 
disajikan. Dari beragam koleksi tersebut, dipilih jenis hijauan mana 
yang menghasilkan produktivitas dan kualitas yang baik.

Seleksi tersebut menghasilkan dua varietas yang dinilai paling 
baik, yaitu rumput gajah mott (dikenal dengan odot di Indonesia) 
dan kikuyu. Mansyur menjelaskan, untuk varietas kedua, selama 
ini orang mengenal kikuyu merupakan rumput impor dari Nigeria. 
Padahal setelah ditelusuri, Indonesia, utamanya Jawa Barat, juga 
memiliki varietas kikuyu.

Dari hasil eksplorasi, Mansyur menemukan lima jenis kikuyu lokal 
yang diambil dari lima gunung di kawasan Bandung Raya. Kikuyu 
lokal ini kemudian dilakukan penelitian. Hasilnya ditemukan bahwa 
kikuyu lokal memiliki kandungan protein yang tinggi (18-22%), dan 
total kandungan nutrien tercernanya mencapai 65 persen. Hal ini 
menjadikan kikuyu merupakan rumput dengan kualitas terbagus di 
Indonesia.

Kikuyu lokal dan gajah mott tersebut kemudian ditanam di lahan 
kebun rumput Bio Farma. Mansyur mengubah total manajemen 
penanaman rumput.

Jika biasanya rumput ditanam seadanya, di tangan Mansyur, ada 
empat introduksi pengembangan rumput yang dilakukan. Empat 
intoduksi tersebut antara lain, mengubah cara penanaman rumput, 
mengubah kesuburan tanah, penggunaan pupuk organik dan kapur, 
serta desain vegetasi.

Pola penanamannya pun diatur sedemikian rupa. Satu lahan 
dikelompokkan menjadi beberapa blok.

Ternyata, cara ini menghasilkan luaran yang baik. Setiap petak (100 
m2) mampu menghasilkan 1,5 ton rumput per sekali panen. Dengan 
demikian, dalam 4 hektar yang ditanami rumput sudah mampu 
mencukupi kebutuhan pakan kuda setiap harinya.

Metode introduksi ini bisa potensial diterapkan di lahan 
peternakan lainnya. Mengingat saat ini lahan penggembalaan di 
Jawa Barat sudah semakin sempit. Karena itu, dengan bantuan 
inovasi teknologi, diharapkan bisa menghasilkan hijauan kualitas 
bagus yang mampu memenuhi kebutuhan hijauan pakan ternak 
berkualitas.*

Inovasi

Dr. Ir. Mansyur, M.Si., 
IPM, Satu dari Sedikit 
Ahli Pemuliaan 
Tanaman Pakan di 
Indonesia
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“

Dosen Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran 
Dr. Melanie, M.Si., menyulap gulma saliara (Lantana camara) 

menjadi bioinsektisida menjadi bioinsektisida untuk tanaman kol. 
, bioinsektisida hasil pengembangannya berbeda dengan produk 
pengusir hama serangga yang sudah ada.

Umumnya, produk insektisida, terutama berbahan kimia, memiliki 
kemampuan untuk membunuh langsung hama. Namun, Ada 
berbagai dampak bila menggunakan insektisida kimia terlalu 
sering. Bagi hama, akan menciptakan sifat resisten terhadap zat 
kimia tersebut, sehingga hama-hama generasi selanjutnya akan 
lebih tahan terhadap insektisida tersebut. Akibatnya, serangan 
hama lambat laun akan susah dikendalikan dan petani terpaksa 
meningkatkan dosis insektisida kimianya.

Penggunaan insektisida kimia juga mengancam ekosistem. 
Penggunaan zat kimia berlebih akan memicu residu pada 
lingkungan. Tanaman maupun tanah akan rentan tercemar oleh 
residu. 

“Bahan kimia yang selama ini diharapkan menjadi solusi justru 
jadi masalah baru, karena pengelolaannya kurang bijak,” ungkap 
Melanie.

Padahal, jika kembali pada kodrat naturnya, setiap tumbuhan 
memiliki pertahanan alami dari serangan hama. Kemampuan 
metabolit sekunder ini bisa dikembangkan untuk menjadi 
insektisida alami yang jauh lebih aman dari penggunaan campuran 
zat kimia.

Berdasarkan hasil eksplorasi, ada sejumlah tumbuhan yang 
mengandung komponen metabolit sekunder. Komponen tersebut 
memiliki bioaktivitas dengan mekanisme tertentu yang tidak 
langsung mematikan, tetapi mampu menghambat kinerja hama 
tertarget.

Salah satu bioaktivitas metabolit sekunder adalah aktivitas 
antifidan. Aktivitas ini mampu membunuh hama secara perlahan. 
“Kalau ada hama memakan obat (antifidan) tersebut, dia akan 
langsung terhambat makannya. Akhirnya dia menjadi terhenti 
makan, pergi, atau mati secara perlahan,” jelas Melanie.

Melanie pun memilih saliara karena memiliki antifidan itu. Selama 
ini, saliara tidak sepopuler tanaman lain untuk digunakan sebagai 
bioinsektisida.  Apalagi, tumbuhan tersebut kerap tergolong 
sebagai gulma, sehingga kerap diabaikan atau tidak dilirik 
penggunaannya.

Dengan menghambat aktivitas makannya, secara otomatis hama 
ulat pada tanaman kol akan mudah dikendalikan, sekalipun tidak 
langsung mati seperti halnya menggunakan insektisida kimia. 
Namun, upaya ini lebih baik dalam menjaga kelestarian rantai 
ekosistem. Predator tetap bisa memakan ulat dengan aman.

Alumnus program Doktor Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana 
Unpad ini menjelaskan, pengembangan bioinsektisida dari saliara 
menggunakan nanoteknologi.

Penggunaan bioinsektisida dengan menggunakan formula 
nanosuspensi dinilai lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan 
hama target, sehingga tidak akan berdampak pada lingkungan di 
sekitarnya.

Melanie menjelaskan, teknologi nano juga digunakan untuk 
membuat agar ekstrak tanaman bisa lebih terdispersi dalam air. 
Ekstrak saliara memiliki sifat susah terdispersi dalam air.

Melalui teknologi nano, ekstrak didispersikan hingga berukuran 
nano. Proses dispersi dilakukan agar  ekstrak bisa tersuspensi di 
dalam air. Semakin kecil bubuknya, maka akan semakin merata di 
dalam air.

Namun, proses tersebut tidak hanya selesai pada dispersi saja. 
Ekstrak kemudian diemulsifikasi agar mampu meningkatkan 
kemampuan melekat di permukaan daun. Dengan kemampuan ini, 
bahan bisa lebih efektif dan menempel di permukaan daun.

Saat ini, purwarupa bioinsektisida hasil pengembangan Melanie 
masih terfokus untuk hama ulat tanaman kol.*

Inovasi

Dr. Melanie, M.Si., 
Manfaatkan Gulma Jadi 
Bioinsektisida Melalui 
Nanoteknologi

Penggunaan bioinsektisida 
dengan menggunakan formula 
nanosuspensi dinilai lebih efektif 
dan efisien dalam mengendalikan 
hama target
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Syariful Mubarok, PhD, 
Kembangkan Tomat 
Tahan Simpan dan 
Tomat Tanpa Biji

Budidaya tomat di Indonesia termasuk yang menjanjikan tetapi 
memiliki banyak kendala. Satu di antaranya adalah buah yang 

tidak tahan simpan dan cepat busuk apabila disimpan dalam suhu 
ruang. Tomat yang tidak tahan lama bisa mengakibatkan kerugian 
bagi penjual ataupun konsumen.

Kondisi ini mendorong Dosen Departemen Budidaya Pertanian 
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Syariful Mubarok, S.P., 
M.Sc., PhD, melakukan rekayasa genetika dan rekayasa budidaya 
terhadap tanaman tomat.

Riset tersebut merupakan lanjutan dari hasil penelitian Syariful 
saat menempuh studi Doktor di University of Tsukuba. Jepang 2013 
silam. Bersama tim, Syariful melakukan seleksi terhadap beberapa 
mutan yang mengalami mutasi pada gen SlETR atau gen yang 
berhubungan dengan fungsi kerja hormon etilen. 

Etilen sendiri merupakan hormon tumbuhan yang dapat 
mempercepat proses pematangan buah. Namun, jika tidak 
dikendalikan, etilen bisa mempercepat kerusakan pada buah.

Melalui riset yang dilakukan bersama tim dari University of Tsukuba, 
diperoleh beberapa mutan tomat yaitu Sletr1-1, Sletr1-2, Sletr4-1, 
dan Sletr5-1 yang semuanya kurang sensitif terhadap etilen. Syariful 
kemudian mencoba mengembangkan jenis hibridanya. Hasilnya, 
hibrida tomat mutan Sletr1-1 dan Sletr1-2 tersebut memiliki 
keunggulan karena memiliki ketahanan simpan buah lebih lama.

Sukses di Jepang, para promotor memberikan keleluasaan bagi 
Syariful untuk mengembangkan riset tersebut di Indonesia.  

“Untuk di Jepang, hibrida tomatnya mengalami peningkatan 
ketahanan simpan sampai 5 hari lebih lama. Setelah kita 
kembangkan lagi di sini dengan menggunakan materi genetik 
yang sama, kita dapatkan tomat yang lama simpan buahnya 
mencapai 8 hari untuk hibridanya dan 25 hari lebih lama untuk 
generasi NIL (Near Isogenic Line)-nya, serta nutrisi ataupun kualitas 
pascapanennya yang tidak ada perbedaan,” paparnya.

Dengan memiliki waktu yang lebih lama, hal ini dapat mengurangi 
kerusakan tomat pada proses pascapanen. Bagi penjual, hal ini 
tentu saja menguntungkan. Penjual bisa menjual tomat lebih lama 
karena tidak mudah membusuk.

Selain tomat tahan simpan, Syariful dan tim Faperta Unpad bekerja 
sama dengan University of Tsukuba juga tengah mengembangkan 
riset tomat tanpa biji.Tomat tanpa biji dikembangkan untuk 
mengatasi permasalahan budidaya tomat pada suhu tinggi.

Ia menjelaskan, pada suhu tinggi biasanya tomat akan terhambat 
proses pembentukan buahannya. Hal ini disebabkan adanya 
sterilitas dari polen atau serbuk sari yang menyebabkan gagalnya 
pembuahan, sehingga otomatis buah tidak akan terbentuk.

Proses ini biasanya terjadi ketika tomat, khususnya tomat Beef 
ditanam di dataran rendah atau daerah bersuhu tinggi. Karena 
itu, selama ini tomat Beef hanya bisa berproduksi secara optimal 
apabila ditanam di dataran tinggi yang bersuhu rendah.

Melalu riset yang dilakukan, Syariful dan tim mencoba melakukan 
rekayasa tanaman dan budidaya agar tomat beef yang biasa 
ditanam di dataran tinggi bisa dibudidayakan di daerah bersuhu 
tinggi. 

Selain itu, pengembangan tomat tanpa biji juga diarahkan untuk 
peningkatan rasa manis pada buah. Syariful mengatakan, biji 
tomat biasanya memiliki jeli. Jeli ini yang biasanya membuat tomat 
memiliki rasa asam yang mungkin kurang disukai konsumen.

Tentu saja, jika jeli ini berkurang dengan menghilangkan bijinya, 
rasanya diperkirakan akan lebih manis dari tomat biasa.

Keunggulan lainnya dari tomat tanpa biji adalah memiliki warna 
lebih merah. Hal ini disebabkan, tomat tanpa biji memiliki 
kandungan likopen yang lebih tinggi dibandingkan tomat tahan 
simpan.*

Inovasi
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Di balik popularitasnya sebagai aplikasi 
percakapan yang paling banyak 

digunakan masyarakat, WhatsApp menjadi 
aplikasi dengan tingkat penyebaran hoaks 
paling masif di Indonesia.

Salah satu sebaran informasi hoaks paling 
tinggi di WhatsApp adalah informasi 
mengenai kesehatan. Apalagi di masa 
pandemi seperti sekarang, informasi 
kesehatan menjadi hal krusial yang ingin 
diketahui banyak orang. Jika tidak disaring, 
pengguna akan rentan mendapat informasi 
bohong atau hoaks.

Fenomena penyebaran informasi hoaks 
seputar kesehatan menjadi kajian bagi 
dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 
Padjadjaran Dr. Jenny Ratna Suminar, 
M.Si. Bersama dosen Fikom Unpad lainnya, 
Dr. Purwanti Hadisiwi, M.Ext.Ed., Jenny 
mengkaji mengenai peran penangkis 
hoaks (hoax buster) dalam membendung 
informasi kesehatan yang beredar di grup 
WhatsApp.

Menurut Jenny, hoaks kesehatan sangat 
mudah dipercayai oleh pengguna media 
sosial. Apalagi oleh kelompok usia 40 tahun 
ke atas. Kelompok ini, rentan menelan 
beragam informasi kesehatan dengan 
mentah. Kurangnya literasi penggunaan 
media sosial yang baik akan mudah memicu 
hoaks ini menyebar luas.

“Orang Indonesia sangat mudah menerima 
dan mengiyakan informasi yang belum 
tentu kebenarannya,” kata Jenny.

Dengan kemampuan literasi yang kurang, 
ditambah tidak melakukan konfirmasi akan 
kebenaran informasi tersebut mendorong 
orang mudah percaya dan kembali 
menyebarkan hoaks tersebut ke grup 
WhatsApp lainnya.

“Kita sering menerima informasi, 
membacanya, lalu menyebarkan kembali 
tanpa dibarengi konfirmasi terlebih dahulu. 
Bahkan, ada orang yang menerima lalu 
melihat judulnya bagus, dan langsung 

disebar, tanpa dibaca isinya,” papar Jenny.

Lebih lanjut Jenny menjelaskan, 
tingkat pendidikan ternyata tidak 
memengaruhi kemampuan seseorang 
dalam mengidentifikasi hoaks. Ada 
banyak di antara kelompok dengan 
tingkat pendidikan tinggi ternyata ikut 
menyebarkan hoaks.

Maka dari itu, Jenny menyimpulkan bahwa 
seseorang bisa dengan mudah termakan 
hoaks disebabkan oleh tingkat literasi 
teknologi dan media sosial yang masih 
rendah.*

Hoaks Kesehatan Paling Masif Ditemukan di 
WhatsApp

Riset
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Dalam upaya membangun ketahanan dan keberlanjutan 
komunitas dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 

(SDGs) di Asia Tenggara, Universitas Padjadjaran berpartisipasi 
pada program “Improving Community Resilience and Sustainability 
Through Operational Research Capacity Building in Southeast Asia 
(CREST-OR)”.

Program CREST-OR merupakan wujud kerja sama yang dilakukan 
Faperta Unpad dengan Kent Business School University of Kent, 
Inggris, serta melibatkan konsorsium dari berbagai universitas di 
Inggris Raya dan ASEAN.

Konsorsium tersebut dipimpin Prof. Maria Paola Scaparra (PI) dari 
Kent Business School University of Kent. Sementara di tingkat 
nasional, program ini dikoordinatori oleh Dosen Faperta Unpad Dr. 
Tomy Perdana, MM.

“Program CREST-OR ini bertujuan untuk membangun suatu 
kemitraan jangka panjang Inggris dengan ASEAN untuk 
mengembangkan kapasitas riset di ASEAN dalam bidang riset 

Unpad Ikut Aktif 
dalam Konsorsium 
Internasional Riset 
Operasional  
“CREST-OR”

Riset

operasional (OR) yang dapat digunakan untuk kebutuhan 
mendesak dari pencapaian SDGs,” tulis Tomy.

Tomy menjelaskan, program CREST-OR mendapatkan pendanaan 
pengembangan kapasitas riset dari kompetisi the Global Challenges 
Research Fund (GCRF) yang digelontorkan Pemerintah Inggris 
melalui Engineering and Physical Sciences Research Council 
(EPSRC).

Pendanaan diberikan untuk periode satu tahun, mulai dari April 
2021 hingga Maret 2022. Skema GRCF ESPRC sendiri memiliki tema 
“Building capacity to tackle global development challenges through 
mathematical sciences research”.

Aktivitas Program CREST-OR meliputi penilaian kapasitas, 
lokakarya, pengembangan keahlian dan pelatihan riset, serta 
membangun suatu agenda riset jangka panjang.

Informasi mengenai program CREST-OR dapat diakses pada https://
research.kent.ac.uk/test-crest-or/.

 “Keterlibatan Unpad dalam konsorsium Program CREST-OR 
tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi 
Unpad menjadi universitas bereputasi dunia dan berdampak pada 
masyarakat,” tulis Tomy.

Adapun anggota konsorsium tersebut yaituLancaster University, 
University of Southampton, The Royal University of Phnom Penh, 
The National University of Laos, Universitas Indonesia, The Vietnam 
Academy of Science and Technology, Vietnam National University 
of Science, The Ho Chi Minh City University of Transportation, The 
Asian Management and Development Institute, Yezin Agricultural 
University, dan University of Yangon.*
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Lakukan Riset Sampah Laut, Tim Peneliti FPIK 
Unpad Raih Hibah Internasional ASEANO 2021

Tim peneliti Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran 

meraih hibah riset dari program ASEANO 
Research Grant Competition 2021. Hibah 
ini merupakan kompetisi riset bertema 
sampah laut (marine debris) yang digelar 
Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) 
dan Norwegian Institute for Water Research 
(NIVA).

Tim peneliti yang terlibat merupakan 
gabungan dari dosen dan mahasiswa 
FPIK Unpad, yaitu Noir Primadona Purba, 
M.Si., Alexander M.A. Khan, PhD, dan Ibnu 
Faizal, M.T., serya mahasiswa Program 
Studi Ilmu Kelautan Unpad yang juga 
anggota tim komunitas riset “Komitmen” 
FPIK Unpad, yaitu Amarif Abimanyu, S.Kel., 
Kemaal Sayyid, M. Royhand Azkia A, Alfinna 
Yebelanti, Fiqih Abdul Jafar serta Rd. Salsa 
Dewi K.

Noir dan tim berhasil memperoleh hibah 
senilai USD 7.500 untuk proyek riset selama 
3 bulan. Riset tersebut berfokus pada 
kondisi sampah laut khususnya di kawasan 
ekosistem hutan mangrove di daerah Muara 
Gembong, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan pengamatan awal, ekosistem 
mangrove yang berada di Muara Gembong 
secara umum kondisinya cukup baik 
karena adanya perhatian pemerintah 
dalam mendukung kelestarian kawasan 
ini. Namun, di sisi lain, daerah yang 
menjadi muara dari Sungai Citarum ini 
rentan akan pencemaran sampah. 

Tidak hanya menemukan titik sampah, 
tim juga mencoba memetakan perjalanan 
sampah di muara sungai menggunakan 
alat yang dikembangkan sendiri, yaitu 
Sea-Ghost II. Alat teroka tersebut sudah 
dilengkapi dengan GPS sehingga dapat 
memberikan informasi lokasi.

Sea-Ghost II memiliki kelebihan dapat 
menyesuaikan dengan berat ukuran 
sampah yang ingin dipetakan. Melalui hibah 
ini, tim menawarkan inovasi penelusuran 
(tracking) sampah dengan alat yang 
dikembangkan sendiri. Selain itu, tim juga 
mengembangkan simulasi pemodelan 
sampah serta melakukan riset terkait 
hubungan biota dengan sampah.

Diharapkan, Noir dan tim dapat 
memberikan data terkini mengenai kondisi 

sebaran 
sampah 
plastik di muara sungai, 
utamanya di wilayah Muara Gembong. 
Data yang diperoleh diharapkan dapat 
memotivasi pemangku kepentingan untuk 
menganalisis dan merumuskan kembali 
kebijakan yang ada.*

Riset

Proses uji klinis fase III vaksin Covid-19 Zifivax yang dilakukan 
peneliti Universitas Padjadjaran menghasilkan angka 

efikasi sebesar 81,51 persen. Dari hasil efikasi ini, BPOM telah 
mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap vaksin yang 
dikembangkan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, Tiongkok 
tersebut.

Selain Efikasi Tinggi, 
Ini Keunggulan Vaksin 
Zifivax Berdasarkan 
Hasil Uji Klinis  
Unpad

Peneliti utama uji klinis fase III vaksin Zifivax Unpad dr. Rodman 
Tarigan, Sp.A(K), M.Kes., menjelaskan, proses uji klinis tersebut 
mengikutsertakan 2.000 relawan di Bandung dan 2.000 relawan di 
Jakarta. Tidak hanya berusia 18-59 tahun, relawan yang ikut juga 
berasal di kelompok usia 60 tahun ke atas.

“Efikasi untuk orang usia 18-59 tahun sebesar 81,51 persen, 
sedangkan di atas 60 tahun efikasinya 87,58 persen,” kata Rodman, 
Jumat (7/10/2021).

Angka efikasi vaksin Zifivax telah melampaui rekomendasi dari 
WHO, yaitu di atas 50 persen. Selain itu, vaksin ini juga ampuh 
terhadap varian Covid-19 yang lebih berat, salah satunya varian 
Delta. Efikasi dari vaksin Zifivax terhadap varian Delta adalah 77,47 
persen.

Secara umum, vaksin Zifivax tidak menimbulkan kejadian ikutan 
pasca-imunisasi (KIPI) yang serius. Bahkan, KIPI pada vaksin ini 
hampir sama dengan vaksin Sinovac, yaitu nyeri di bekas suntikan, 
sakit kepala, kelelahan, demam, hingga nyeri otot.

Vaksin Zifivax merupakan vaksin rekombinan atau sub unit 
protein. Artinya, platform vaksin ini diambil dari spike glikoprotein 
atau bagian kecil virus yang akan memicu kekebalan tubuh saat 
disuntikan ke tubuh manusia. Ini berbeda dengan jenis vaksin 
Sinovac yang diambil dari virus yang dimatikan/diinaktivasi atau 
vaksin Moderna yang berupa vaksin mRNA.

“Kalau kita lihat vaksin Moderna itu memang tinggi, tapi KIPI-nya 
lumayan (tinggi) juga. Vaksin Zifivax efikasinya lebih tinggi dari 
Sinovac tetapi KIPI-nya tidak jauh berbeda,” kata Rodman.*
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Universitas Padjadjaran masuk 500 
besar peringkat perguruan tinggi dunia 

berdasarkan sistem pemeringkatan The 
Times Higher Education atau THE Emerging 
Economics 2021.

Dalam sistem pemeringkatan tersebut, 
Unpad menduduki peringkat 401-500 dunia 
serta peringkat 7 secara nasional. Secara 
nasional, hanya ada 9 perguruan tinggi 
yang masuk ke dalam pemeringkatan THE 
Emerging Economics 2021.

Pemeringkatan THE Emerging Economics 
secara spesifik menilai perguruan tinggi di 
negara yang diklasifikasikan London Stock 
Exchange FTSE Group sebagai kelompok 
negara berkembang. Ada tiga klasifikasi 
negara berkembang menurut Bursa Efek 
London tersebut, antara lain negara 
berkembang maju, negara berkembang 
sekunder, serta perbatasan.

Penilaian pada sistem THE Emerging 
Economics menggunakan 13 indikator 
yang serupa dengan penilaian THE World 
University Rankings. Setiap perguruan tinggi 
dinilai berdasarkan pengajaran (teaching), 
penelitian (research), transfer pengetahuan 
(knowledge transfer), dan pandangan 
internasional (international outlook).

Secara keseluruhan, Unpad memiliki 
angka penilaian yang baik. Jika ditelusuri 
pada bidang ilmu, ada beberapa bidang 
ilmu yang berhasil masuk peringkat 5 
besar terbaik secara nasional. Bidang ilmu 
tersebut di antaranya kedokteran dan 

kedokteran gigi pada peringkat 4, serta 
psikologi pada peringkat 4.

Rektor Unpad Prof. Rina Indiastiti 
menjelaskan, pemeringkatan sejatinya 
menjadi refleksi bahwa perguruan tinggi 
sudah bekerja dengan orientasi kinerja yang 
sesuai. “Kalau kita bekerja dengan orientasi 
kinerja seperti itu, maka peringkatnya pasti 
akan baik,” ujar Rektor.*

Universitas Padjadjaran masuk 10 
perguruan tinggi terbaik di Indonesia 

dalam pemeringkatan Quacquarelli 
Symonds atau QS World University Rankings 
2022 yang dirilis 9 Juni 2021.

Pada pemeringkatan QS World University 
Rankings tersebut, Unpad berada pada 
peringkat 7 nasional dan berada pada posisi 
801 – 1.000 dunia. Tahun ini, Unpad berhasil 
naik satu peringkat dibanding tahun lalu.

“Alhamdulillah peringkatnya naik, kenaikan 
ini menjadi bukti bahwa reputasi akademik 
Unpad sesuai standar internasional dinilai 
semakin baik,” kata Rektor Unpad Prof. Rina 
Indiastuti.

Rektor mengatakan, QS World University 
Rankings menjadi salah satu metode 
pemeringkatan yang diacu Ditjen Dikti. Hasil 
pemeringkatan ini menjadi evaluasi bagi 
Unpad yang terus berupaya meningkatkan 
reputasi akademik di tingkat internasional.

Sekalipun berhasil naik satu peringkat, 
Rektor mengingatkan seluruh warga Unpad 
untuk terus terpacu dalam meningkatkan 
kualitas.

Secara singkat, QS World University 
Rankings menilai perguruan 
tinggi berdasarkan sejumlah 
indikator. Indikator tersebut yaitu 
rasio mahasiswa asing, rasio 
internasionalisasi fakultas, rasio 
mahasiswa-dosen, reputasi 
akademik, sitasi fakultas, reputasi 
pegawai.

Rektor menyoroti beberapa aspek 
yang perlu ditingkatkan. Salah 
satunya adalah reputasi akademik. 
Selain itu, untuk menjaga kualitas 
akademik, rasio mahasiswa dan dosen 
di tingkat fakultas juga harus diperkuat. 
Rektor mengatakan, jika kapasitas dosen 
“terbatas”, kolaborasi dengan praktisi 
berkompeten dari dalam maupun luar 
negeri bisa dilakukan.*

Unpad Masuk 500 Perguruan Tinggi Dunia dalam 
Pemeringkatan THE Emerging Economics 2021

Naik, Peringkat Unpad di QS World University 
Rankings 2022

Prestasi
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Unpad Masuk 9 Perguruan Tinggi Indonesia Terbaik 
Versi THE Asia University Rankings 2021
Universitas Padjadjaran masuk ke 

dalam sembilan perguruan tinggi 
Indonesia yang terekognisi internasional 
berdasarkan hasil pemeringkatan Times 
Higher Education atau THE Asia University 
Rankings 2021.

Tahun ini, Unpad pertama kali masuk 
pemeringkatan THE Asia University 
Rankings 2021. Unpad berada pada urutan 
ke-8 nasional dan berada pada posisi 401+ 
di tingkat Asia. Dari lima parameter yang 
dinilai, Unpad memiliki keunggulan pada 
parameter pengajaran (teaching). Pada 
parameter pengajaran, Unpad berada pada 
posisi ke-4 nasional.

Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti 
mengatakan, hasil pemeringkatan ini 
menandakan dari berbagai parameter 
yang dinilai di THE Asia University Rankings 
2021, Unpad sudah berada pada posisi 
baik. Kinerja sivitas akademika dalam 
kegiatan tridarma perguruan tinggi maupun 
kolaborasi dengan pihak industri dan 
internasionalisasi dipandang semakin baik.

Rektor menjelaskan, menduduki posisi lima 
besar nasional pada parameter pengajaran 
membuktikan bahwa kualitas pendidikan 
Unpad sudah direkognisi internasional dan 
semakin relevan dengan kebutuhan dunia 
kerja.

Sejalan dengan itu, Unpad terus mendorong 
kurikulum pembelajaran ke arah kurikulum 
berbasis capaian (outcome based 
education). Kurikulum ini sudah mencakup 
berbagai parameter yang dibutuhkan 
untuk proses rekognisi internasional, salah 
satunya adalah internasionalisasi.*

Dosen FH Unpad Raih Anugerah “Garuda Pelindung” dari 
LPSK RI

Dosen FPIK Unpad Raih Juara I Lomba Karya Tulis di 
Unis Syekh Yusuf

Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran Dr. Lies Sulistiani, S.H., 

M.Hum., memperoleh anugerah “Garuda 
Pelindung” dari Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban atau LPSK RI. Penyerahan 
anugerah dilakukan dalam acara Malam 
Perayaan HUT ke-13 LPSK RI di Jakarta, 
Kamis. 2 September 2021

Anugerah diserahkan secara resmi oleh 
Ketua LPSK RI Hasto Atmojo Suroyo kepada 
Lies. Hasto mengatakan, Lies memiliki 
peran penting dalam perkembangan 
lembaga yang sudah berdiri sejak 2008 
silam. Salah satunya adalah menggubah 
“Mars LPSK” saat Lies menjabat sebagai 

Dosen Departemen Kelautan Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 

Padjadjaran Noir Primadona Purba, M.Si., 
meraih juara pertama pada Lomba Karya 
Tulis Dosen dan Mahasiswa yang digelar 
Universitas Islam (Unis) Syekh Yusuf, 
Tangerang, akhir Juli lalu.

Noir berhasil meraih juara pertama pada 
kategori dosen pada lomba karya tulis 
bertema “Pembelajaran Abad 21 di Masa 
Pandemi: Dinamika, Tantangan, dan 
Peluang” tersebut. Sekira 400 peserta yang 
terdiri dari mahasiswa dan dosen dari 
perguruan tinggi se-Indonesia mengikuti 
lomba karya tulis ini.

Komisioner di LPSK 2008-2018.

Selain menggubah “Mars LPSK”, Lies juga 
menjadi salah satu tokoh yang mendesak 
pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban. Revisi dilakukan karena 
UU tersebut dinilai sudah tidak relevan 
dengan kondisi saat itu.

Atas desakan tersebut, pemerintah 
kemudian merevisi hingga keluar UU Nomor 
31 Tahun 2014.

Saat memberikan sambutan, Lies yang saat 
ini menjabat sebagai Kepala Departemen 

Pada kompetisi tersebut, Noir 
membawakan topik “Revaluasi Aktivitas 
di Pendidikan Tinggi Setelah Pandemik 
Covid-19: Studi Kasus di Negara 
Berkembang”. Dalam makalahnya, Noir 
menyatakan bahwa sistem pendidikan 
di perguruan tinggi merupakan paling 
kompleks dan bervariasi.

Guna mengantisipasi pendidikan tinggi 
yang terdampak akibat pandemi Covid-19, 
terutama untuk negara berkembang, 
diperlukan strategi yang komprehensif.

Noir memaparkan, pembelajaran dengan 
sistem daring memiliki beragam tantangan, 
salah satunya infrastruktur yang tidak 
merata di Indonesia.

Hukum Pidana FH Unpad menyampaikan 
terima kasih atas anugerah yang 
diterimanya. Menurutnya, “Mars LPSK” 
dilahirkan untuk memberikan semangat 
bagi keluarga besar LPSK RI dalam upaya 
memberikan perlindungan terhadap saksi 
dan korban.

“Seiring dengan kebersamaan saya selama 
10 tahun di LPSK, muncul rasa untuk 
menjadikan LPSK ini sebuah semangat 
dalam memberikan perlindungan saksi dan 
korban, sehingga lahirlah sebuah lagu pada 
tahun 2016. Mudah-mudahan bisa dikenang 
dan menyemangati insan LPSK,” tuturnya.*

“Di negara berkembang lain permasalahan 
sistem daring yakni terbatasnya diskusi 
lanjutan setelah kuliah dan seringnya miss-
informasi. Studi lainnya juga menunjukkan 
bahwa partisipasi mahasiswa menjadi 
berkurang dan tidak transparan,” tulis Noir.

Noir pun mendorong, perguruan tinggi 
wajib memberi ruang kreatvitas kepada 
sivitas akademika untuk memperluas 
wawasannya.

“Pada akhirnya, Quality Assurance 
wajib dilakukan untuk melihat sistem 
kurikulum yang terbaik dan mengevaluasi 
ketimpangan pendidikan di berbagai 
daerah,” kata Noir.*

Prestasi
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Prestasi Mahasiswa

Mahasiswa Fikom Unpad Boyong Prestasi di UI 
dan UGM

Mahasiswa Unpad Raih 
Prestasi di Rusia

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Padjadjaran memboyong 

sejumlah prestasi dalam dua festival 
komunikasi yang digelar dua perguruan 
tinggi di Indonesia, yaitu Pekan Komunikasi 
UI 2021 serta Festival Ajisaka UGM 2020+.

Di ajang Pekan Komunikasi UI 2021 yang 
digelar 5 – 9 April lalu, Fikom Unpad berhasil 
mendominasi prestasi pada seluruh tema 
peminatan lomba, antara lain Journalight, 
Advertising War (Adwar), PR Vaganza, dan 
Media Matters (Medmatt).

Pada tema Journalight, tiga dari lima tim 
Fikom Unpad yang masuk menjadi finalis 
berhasil menjuarai seluruh peringkat. 
Ini berarti, tiga juara pada tema tersebut 
berhasil disapu bersih oleh Unpad.

Juara pertama diraih tim “Kode Etik”, juara 
kedua diraih tim “Ah Panas”, dan juara 
ketiga diraih tim “Level Up”.  Pada tema 
Adwar, tim “Cuan Digger” berhasil meraih 
juara ketiga.

Selanjutnya di tema PR Vaganza, Juara 
pertama diraih tim “Precious”  dan juara 
kedua diraih tim “Perisengan II” . Pada 

tema Medmatt, tim “Cognito Ergo Sum” 
berhasil meraih juara kedua. Tim lain, 
“Oppurtuniteam” berhasil masuk 
sebagai finalis.

Sementara di ajang Ajisaka UGM 
2020+ yang digelar 9 – 10 April lalu, 
tim Fikom Unpad juga berhasil 
memboyong sejumlah juara pada 
beberapa beberapa mata lomba.

Pada mata lomba Penelitian Kawula 
Muda (Nakula) kategori Riset Fun, tim 
“KOPAJA” yang berhasil meraih juara 
pertama.

Selanjutnya, pada mata lomba Sayembara 
Dewa Pariwara (Sadewa) kategori Skip Ad, 
tim “Skippy”. Untuk kategori Brand Book, 
Munjul 2nd dan Karacendric berhasil meraih 
juara II dan III.

Pada mata lomba Ajang Citra Sejuta Warna, 
kategori Homeless Media, dua tim prodi 
Jurnalistik, Lalitavistara dan Sawadee, 
berhasil meraih juara I dan II. Sementara 
pada kategori Podcast, tim dari prodi 
Manajemen Produksi Media berhasil meraih 
juara.

Pada mata 
lomba Pertempuran 
Humas Nusantara (Prahasta) kategori Risk 
Management, tim “PROActive” berhasil 
menyabet juara kedua. Selain itu, pada 
mata lomba Kreasi Insan Sinema (Kresna) 
kategori penulisan skenario film, dua 
mahasiswa, Insyafa Rafli dan Alwi Johan 
Yogatama, masing-masing meraih juara II 
dan III.*

Penelitian yang 
dilakukan di Teluk 
Palu, Sulawesi 
Tengah ini lolos 
babak kualifikasi 
berdasarkan full 
paper dan short 
welcoming video, 
kemudian terpilih 
untuk dipresentasikan 
secara daring di 
hadapan empat orang 
dewan juri pada 
tanggal 12-18 April 
2021.

Saat pengumuman pemenang 3 Juni 2021 
lalu, tim Riska memperoleh grand award 
winner dalam bidang natural sciences 
kategori “Diploma established by the 
Federal Research Center ‘Prokhorov General 
Physics Institute of RAS‘”.

Mahasiswa Program Studi Biologi 
Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran 

Riska Kurniawati menjadi salah satu peraih 
Grand Winners pada International Online 
Forum for Scientific Youth “Step Into The 
Future (SITF)” 2021, di Rusia, April-Juni 
2021.

Ajang yang diselenggarakan oleh “Russian 
Scientific and Social Programme for 
Young People and Schoolchildren”, Rusia, 
ini merupakan kompetisi ilmiah tingkat 
internasional bergengsi yang diikuti oleh 
1.078 peneliti muda dari 23 negara.

Pada kompetisi tersebut, Riska 
berkolaborasi dengan Dian Septiawati dari 
Universitas Tadulako, dan dibimbing Dosen 
FMIPA Unpad Dr. Budi Irawan, M.Si. Proyek 
yang dibawakan berjudul “Measurements 
of Red, Green, Blue (RGB) Image Value, 
Light Intensity, HUE Value of Leafs and Soil 
Salinity as The Basis of Health Ecosystem 
Mapping of Rhyzophora stylosa”.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan 
adalah untuk memetakan kesehatan 
mangrove yang berelasi dengan ekosistem 
mangrove dan upaya mitigasi bencana 
terutama di daerah pesisir pantai.*



UNPAD   12   GENTRA EDISI II/2021

Rizky Rafi Rahmawan Raih Juara di Ajang KNMIPA

Mahasiswa Kimia Fakultas MIPA 
Universitas Padjadjaran Rizky Rafi 

Rahmawan meraih perunggu pada ajang 
Kompetisi Nasional MIPA (KNMIPA) bidang 
kimia yang diselenggarakan Pusat Prestasi 
Nasional Kemendikbudristek RI secara 
virtual, 27 – 30 Juli lalu.

Rizky menjadi satu-satunya wakil dari 
Unpad yang berkompetisi di tingkat 
nasional. Sebelumnya, Unpad mengirimkan 
lima kontingen untuk mengikuti seleksi 
di tahap wilayah pada 23 – 24 Juni lalu. 
“Pada pengumuman tahap seleksi wilayah, 
saya yang berkesempatan lolos ke tingkat 
nasional,” ujar Rizky.

Sebelum bersaing di tingkat nasional, 
sejumlah persiapan telah dilakukan. 
Langkah awal untuk bisa mengikuti 
kompetisi MIPA bergengsi tingkat nasional 
ini adalah mengikuti perkuliahan dengan 
sungguh-sungguh. Menurutnya, materi 
soal yang diujikan di KNMIPA dasarnya 
merupakan materi yang diajarkan di 
perkuliahan.

Meski demikian, Rizky juga 
mengombinasikan dengan berlatih secara 
mandiri. Ini disebabkan, ada sejumlah 
variasi soal yang kerap diberikan di KNMIPA. 

Apalagi, perubahan metode kompetisi dari 
luring ke daring juga memiliki tantangan 
tersendiri.

Rizky sendiri sejak 2018 sudah mengikuti 
tahapan seleksi KNMIPA. Diakuinya, KNMIPA 
sendiri memiliki tantangan tersendiri.

“Ada beberapa materi yang tidak dibahas 
(di perkuliahan), sehingga jadi bisa 
menambah pengetahuan lebih dan bisa 
mengasah problem solving, critical thinking, 
dan mengasah kita untuk bisa mencermati 
setiap permasalahan,” tuturnya.

KNMIPA sendiri merupakan kompetisi 
tingkat nasional yang mempertandingkan 
bidang keilmuan MIPA, yaitu matematika, 
fisika, biologi, dan kimia. Pada bidang kimia 
sendiri terbagi menjadi empat sub bidang, 
yaitu kimia organik, kimia anorganik, kimia 
analitik, dan kimia fisik.*

Tim FTG Unpad Raih Juara I Kompetisi Debat 
Petroforia 2021

Tim mahasiswa Fakultas Teknik Geologi 
Universitas Padjadjaran meraih 

juara pertama pada kategori Kompetisi 
Debat Nasional yang digelar pada acara 
“Petrouleum Euforia (Petroforia) 2021”, 5-6 
Juni lalu.

Tim mahasiswa bernama “Ares” tersebut 
beranggotakan Rizky Firmansyah, M. Alfi 
Gilang Ramadhani, dan Regi Mahardika W. 
Tim Ares berhasil lolos pada tahap seleksi 
berdasarkan hasil esai yang diajukan.

Pada tahap tersebut, tim mengirimkan esai 
berjudul “Choke Point : Suksesi Kejyaan 
Sriwijaya di Era Modern dalam Menghadapi 
Bonus Demografi”. Tim Ares berhasil lolos 
bersama peserta dari delapan perguruan 
tinggi lain se-Indonesia.

Selanjutnya, tim Ares menjalani sejumlah 
babak pertandingan, yaitu penyisihan, 
perempat final, semifinal, dan final. Di tiga 
babak menuju final, kompetisi mengangkat 
tema berbeda. Mulai dari sosial, politik, 
budaya, ekonomi, hingga pertahanan dan 
keamanan.

Pada tingkat final, tim Ares Unpad kembali 
bertanding dengan soal debat adalah 
tentang pemindahan ibu kota negara.

Selain meraih juara pertama, dalam 
kompetisi debat tersebut, Rizky Firmansyah 
juga berhasil meraih penghargaan sebagai 
penyaji terbaik (Best Speaker).

Petroforia 2021 merupakan kompetisi yang 
digelar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan 

Prestasi Mahasiswa

Indonesia Seksi Mahasiswa (IATMI SM) 
STT Migas, Balikpapan. Kompetisi terbagi 
menjadi enam kategori, yaitu International 
Oil Rig Design Competition, National Debate 
Competitiom, National Smart Competition, 
National Paper Competition, Gagasan 
Futuristik dan Design Poster.*
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Inovasi Mahasiswa

Karya Ilmiah Mahasiswa FTIP Unpad Raih Juara I 
di UTM, Malaysia
Tim mahasiswa Teknologi Pangan 

Fakultas Teknologi Industri Pertanian 
Universitas Padjadjaran berhasil meraih 
juara pertama kategori Under Graduate 
Waste Treatment Category dalam 
ajang kompetisi inovasi internasional 
“International Biotechnology Competition 
and Exhibition (IBCEX) 2021 ‘Youth 
Empowerement: Innovation for Sustainable 
Future’”, Juni 2021 lalu.

Tim mahasiswa tersebut terdiri dari Miswa 
Salza Kirana Zaenal Putri, Livia Khalishta 
Afifah, dan Marini Rizka Nadia Rudiyanto 
Putri. Ketiganya mengangkat karya ilmiah 
bertema “Utilization of Black Soldier Fly 
Larvae (Hermetia Illucens Linnaeus) as An 
Innovative Organic Waste Management” 
dengan dosen pembimbing Dr. Aldila Din 
Pangawikan, M.Sc.

Dalam karya ilmiah tersebut, tim FTIP 
Unpad mengangkat potensi larva lalat 
hitam yang bisa digunakan untuk mengolah 
sampah organik. Tim melakukan studi 
literatur sebagai data pendukung dari larva 
lalat hitam dan potensinya.

Selain studi literatur, tim juga berkolaborasi 
dengan Tempat Pembuangan Sampah 
Terpadu-Edukasi (TPSTE) di Kecamatan 
Rancabolang, Kota Bandung. Bekerja sama 
dengan pengelola penangkaran larva di 

TPSTE Rancabolang, tim mempelajari 
bagaimana pemanfaatan pengolahan 
sampah organik larva lalat hitam dengan 
metode Life Cycle Assessment (LCA).

Tujuan dilakukannya LCA adalah untuk 
mengetahui bagaimana cara keja 
pengolahan sampah organik dengan larva 
lalat hitam. Selain membantu proses 
pengolahan sampah, larva lalat hitam juga 
bisa dijadikan produk potensial bernutrisi 
tinggi.

Ajang IBCEX ini digelar oleh Bioprocess 
Engineering Student Society, Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia. Ajang 
ini merupakan kompetisi bioteknologi 
tingkat internasional yang diikuti berbagai 
universitas dari beberapa negara.*

Mahasiswa FMIPA Unpad 
Kembangkan Detergen Ramah 
Lingkungan

Mahasiswa Program Studi Biologi 
Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran 

Riska Kurniawati bersama dosen 
pembimbing Dr. Budi Irawan, M.Si., 
mengembangkan detergen ramah 
lingkungan yang dapat terurai secara hayati 
(biodegradable) dari kombinasi brangkasan 
jagung dan buah lerak.

Pengembangan riset ini dilakukan guna 
mengganti penggunaan detergen kimia 
untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan 
tinjauan awal, detergen kimia menjadi salah 
satu agen yang bisa mencemari air secara 
berkelanjutan.

Kandungan zat kimia pada detergen bisa 
menimbulkan keracunan dan kematian 
organisme hidup di air, menyebabkan 

peristiwa eutrofikasi, hingga mampu 
menurunkan kadar kualitas air. Selain itu, 
air yang tercemar detergen akan berbahaya 
bila digunakan untuk kepentingan hidup 
manusia.

Riska menjelaskan, kombinasi brangkasan 
jagung dan buah lerak yang mengandung 
saponin sebagai agen surfaktan yang dapat 
digunakan sebagai pembersih alami dan 
dapat terdegradasi.

Metode riset yang digunakan adalah 
ekstraksi untuk menghasilkan komponen 
cairan, uji busa, uji stabilitas busa, dan uji 
keasaman.

Dari pengujian yang dilakukan, kandungan 
saponin pada buah lerak sebesar 28% 

dengan tinggi buih tertinggi 2,7 cm pada 
tabung reaksi. Kadar keasaman pada 
larutan lerak adalah 5, sedangkan kadar 
keasaman pada busa lerak adalah 6 dan 
busa brangkasan jagung sebesar 5.

Hasil ini menunjukkan bahwa detergen 
cair dari brangkasan jagung dan buah 
lerak dapat digunakan sebagai produk 
ramah lingkungan dan berpotensi menjadi 
detergen biodegradable di masa depan.*

EXCELLENT

Awarded to

Riska Kurniawati
Padjadjaran University

in International Fair of Youth Research and Education (IFYRE)
August 21st , 2021 

Iwan Budiman,S.Si.,M.Pd.
Chairman of Indonesia Scientific Society

DIPLOMA
No. 001/IFYRE/ISS/K-VIII/2021

with the predicate

for a project research entitled 
“Eco-Detergent : Biodegradable Detergent from Corn Stover (Zea mays L.) and Lerak Fruit 

(Sapindus rarak DC) as a Water Friendly Solution”

PPPPTK IPA

Supported by :
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Mahasiswa FMIPA Unpad 
Gagas Konsep Masker Kain 
dengan Efektivitas Seperti 
Masker Medis
Tingginya pemakaian masker medis dan 

masker sekali pakai selama pandemi 
Covid-19 turut menyumbang peningkatan 
limbah medis dan pencemaran lingkungan.

Sekalipun ada alternatif penggunaan 
masker kain atau masker yang bisa dipakai 
berulang, ternyata kurang efektif menahan 
virus dari droplet maupun aerosol. Kondisi 
ini mendorong lima mahasiswa Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
mengembangkan gagasan penelitian 
mengenai masker kain dengan efektivitas 
yang serupa dengan masker medis.

Lima mahasiswa tersebut antara lain Rifky 
Adhia Pratama (Kimia), Riska Kurniawati 
(Biologi), Farrel Radhysa Muhammad Zahdi 
(Biologi), Didi Permana (Fisika), Muhammad 
Naufal Ardian (Fisika) serta dibantu tiga 
dosen pembimbing, Dr. Diana Rakhmawaty 

Eddy, M.Si., Allyn Pramudya Sulaeman, MT., 
dan Yudha Prawira Budiman, M.Sc .

Kelimanya menggagas ide masker dengan 
kombinasi katun 60% dan poliester 40% 
serta dilapisi dengan lapisan grafena dari 
sekam padi. Ide ini diwujudkan melalui riset 
yang masih berbasis literatur.

Rifky menjelaskan, masker dengan 
komposisi 60% katun dan 40% poliester 
diyakini mampu menghambat droplet dan 
aerosol dari luar. Apalagi dengan ditambah 
dengan adanya grafena yang dilapis di 
bagian permukaan masker.

Berdasarkan literatur, lapisan grafena 
memunculkan sifat super hydrophobic atau 
sifat yang mampu menolak air. 

Menilik sifat penyebaran virus SARS-CoV-2 

yang bisa bertransmisi melalui droplet 
(percikan) dan aerosol, adanya efek super 
hydrophobic akan optimal memblokir 
droplet maupun aerosol. Baik dari luar 
masker maupun jika pengguna masker 
merupakan penyintas Covid-19.

Rifky menjelaskan, ketika masker kain 
dilapisi grafena, data menunjukkan bahwa 
proses fototermal di masker bisa mencapai 
80 derajat, sehingga mampu menginaktivasi 
virus.

“Berdasarkan data jurnal yang kami 
peroleh, protein spike pada virus SARS-
CoV-2 sangat sensitif terhadap suhu 
tinggi, sehingga lapisan masker kain 
mampu hasilkan efek fototernal yang akan 
berpotensi menginaktivasi virus,” kata 
Rifky.*

Inovasi Mahasiswa

Mahasiswa Unpad Hasilkan Inovasi Permen 
untuk Turunkan Kecanduan Rokok

Sejumlah mahasiswa Universitas 
Padjadjaran berupaya untuk ikut 

menurunkan angka kecanduan rokok 
di Indonesia. Upaya yang dilakukan 
bukan dalam bentuk kampanye, tetapi 
menghasilkan inovasi permen/lozenges 
yang mampu menurunkan kecanduan 
merokok bagi pemakannya.

Mahasiswa tersebut yaitu Rifky Adhia 
Pratama (Kimia), Tiara Zahra Shafira 
(Akuntansi), Endang Juliansyah (Kimia), 
Iis Kurniasih (Kimia), dan Kevin Reza 
Reynantha (Administrasi Bisnis) serta dosen 
pembimbing Rani Maharani, M.Si., PhD. Tim 
berhasil membuat permen yang memiliki 
kandungan cytisine, atau senyawa bahan 
alam yang bisa menurunkan kecanduan 
nikotin pada perokok.

Dari hasil penelusuran, ditemukan senyawa 
alami cytisine yang memiliki kemampuan 
bioaktivitas untuk mencegah terikatnya 
nikotin ke reseptor yang ada di otak.

Berdasarkan hasil kajian yang sudah 
ada, cytisine memiliki kemampuan untuk 
mengikat ke reseptor di otak tujuh kali lebih 
kuat ketimbang nikotin. Dengan demikian, 
semakin banyak cytisine diikat di otak 
dibandingkan nikotin, maka akan mampu 
menurunkan efek kecanduan rokok pada 
perokok.

Lebih lanjut Rifky menjelaskan, tim 
kemudian mencari kandungan alam yang 
mengandung senyawa cytisine. Dari hasil 

penelitian, ekstrak cytisine dapat diperoleh 
dari genus tanaman Laburnum atau golden 
chain tree dalam jumlah yang cukup 
banyak.

Tim memiliki ide untuk memformulasikan 
cytisine tersebut ke dalam bentuk 
permen atau lozenges. Tim memilih jenis 
lozenges yang bertekstur kenyal (chiwi) 
dibandingkan bertekstur kristal padat. 
Agar tidak menimbulkan efek mual, tim 
juga mengombinasikan dengan rasa buah-
buahan.

“Tujuannya selain menambah sensasi 
di mulut, mereka (perokok) bisa ada 
alternatif psikologis di mulut yang mampu 
mengalihkan aktivitas di mulut dari 
keinginan merokok,” ujarnya.*
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Apa Kata Ahli

Pakar Unpad: Waspadai 
Titik Lengah Penularan 
Covid-19

Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas 
Kedokteran Universitas Padjadjaran Dr. Yulia Sofiatin, dr., 

SpPD, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai titik lengah 
penularan Covid-19. Banyak titik lengah yang membuat orang 
tertular tanpa sadar.

“Jangan kepedean bahwa di kantor kita sudah menjaga protokol 
kesehatan. Padahal titik lengahnya banyak yang kita tidak 
perhatikan,” ujar Yulia.

Yulia mengatakan, penerapan protokol kesehatan yang ketat 
selama berada di kantor tidak cukup menghindarkan seseorang 
dari penularan virus Covid-19.

Titik lengah yang harus diwaspadai dimulai dari ketika melakukan 
perjalanan menuju kantor. Jika menggunakan kendaraan umum, 
pastikan apakah pengguna kendaraan umum sudah menjaga jarak 
atau tidak.

Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi atau layanan taksi 
daring, lanjut Yulia, pastikan apakah sirkulasi udara di dalam mobil 
sudah baik atau belum. Jika sirkulasi udara dalam mobil tidak 
lancar, hal ini akan menyebabkan aerosol yang mengandung virus 
bisa lebih lama bertahan di dalam kabin.

Selama di kantor, masyarakat juga perlu mengevaluasi apakah 
sudah menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Sekalipun di 
dalam ruangan tidak ada rekan kerja lainnya, penggunaan masker 
di dalam ruangan harus terus dipakai.

“Jangan karena di ruangan sendiri lalu buka masker, padahal kita 
membawa barang-barang yang mungkin sudah membawa virus, 
sehingga banyak potensi yang bisa menularkan,” ujar Yulia.

Selain itu, pastikan ruangan kerja memiliki ventilasi yang 
baik, sehingga proses sirkulasi udara berjalan lancar guna 
menghindarkan aerosol yang mengandung virus terlalu lama 
melayang di dalam ruangan.*

Pakar Unpad: Aset Kripto 
Jangan Digunakan untuk 
Transaksi

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran 
Prof. Dian Masyita, PhD, mengingatkan masyarakat, khususnya 

generasi milenial, untuk bijak dalam melihat fenomena mata uang 
kripto (cryptocurrency).

“Jangan pernah ikut-ikutan main kripto hanya karena melihat 
teman kelihatan untung terus,” kata Prof. Dian.

Selain itu, penggunaan kripto untuk membeli barang-barang juga 
dinilai tidak etis. Menurut Prof. Dian, kripto merupakan investasi 
aset jangka panjang. Penggunaan kripto untuk transaksi dipandang 
sebagai perilaku yang merugikan.

“Aset kripto bisa bersaing dengan obligasi dan saham-sama yang 
bisa menyimpan nilai (storing value),” tambahnya.

Karena dipandang sebagai investasi jangka panjang, aset kripto 
juga bisa bersaing dengan invetasi emas dan komoditas lainnya. 
Meski demikian, banyak investor yang memilih kripto karena 
dipandang lebih dekat dengan teknologi.

Walau menjadi aset investasi jangka panjang, kripto juga penuh 
dengan risiko. Selain harga yang fluktuasi, kripto juga rentan 
terhadap tindakan pencurian dan kesalahan teknis hingga rentan 
terkena serangan peretas.

Di sisi birokrasi, kripto juga belum mendapat dukungan pemerintah, 
hingga aturan yang belum ada.

Untuk itu, bagi yang ingin terjun berinvestasi di aset kripto, Prof. 
Dian mengingatkan calon investor untuk mempelajari Whitepaper 
dari kripto, hingga bijak dalam mengelola dana untuk berinvestasi.

“Jangan gunakan uang hidup sehari-hari untuk berinvestasi kripto. 
Gunakan uang yang benar-benar ‘dingin’,” kata Prof. Dian.*
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Pakar Unpad: Matematika 
Bisa Digunakan untuk 
Perangi Hoaks

Untuk menurunkan angka kerentanan hoaks, dibutuhkan 
penelitian multidisipliner dan transdisipliner. Matematika, 

melalui  pemodelan matematika  dapat berperan dalam 
menjembatani berbagai penelitian tersebut.

Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Asep 
K. Supriatna mengatakan bahwa hoaks adalah keniscayaan. 
Berdasarkan kajian teoretis model matematika prediksi penyebaran 
hoaks, diketahui ada parameter yang bisa dikontrol untuk 
menurunkan jumlah orang yang terpapar hoaks.

“Mengingat bahwa dampak hoaks yang begitu besar dirasakan, 
perlu dilakukan upaya edukasi kepada berbagai pihak di 
masyarakat terutama generasi muda sejak dini tentang bahaya 
hoaks dalam rangka mengontrol nilai parameter tersebut,” ujar 
Prof. Asep dalam diskusi “Satu Jam Berbincang Ilmu: Memprediksi 
Penyebaran Hoaks dan Pemodelan Matematika“, Sabtu (12/6).

Prof. Asep juga menjelaskan bahwa hoaks merupakan salah 
satu fenomena hidup yang dapat dianalisis melalui pemodelan 
matematika.

“Di dalam matematika ada cabang yang namanya matematika 
modeling yang didalamnya mengabstraksi permasalahan real 
menjadi permasalahan matematis,” jelas Prof. Asep.

Berdasarkan literatur, Prof. Asep menjalaskan bahwa mayoritas 
model penyebaran hoaks diinspirasi dari model epidemi.

Salah satu model yang bisa dianalogikan adalah model penyebaran 
virus. Model tersebut melihat bahwa masyarakat dikategorikan 
menjadi tiga bagian yang paling sederhana, yaitu yang sehat, 
terinfeksi, dan te-recover.*

Saat Isolasi Mandiri, 
Makan Jadi Modal Penting 
untuk Tingkatkan Imunitas

Seseorang yang terkena Covid-19 bergejala ringan/sedang mau 
tidak mau harus mengondisikan diri untuk melakukan isolasi 

mandiri. Untuk bisa kembali sehat, penderita Covid-19 perlu 
memperhatikan gaya hidupnya selama menjalani isolasi mandiri.

Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas 
Kedokteran Universitas Padjadjaran dr. Siska Wiramihardja, Sp.GK, 
mengungkapkan, ada dua aktivitas utama yang berkaitan erat 
dengan gaya hidup kesehatan seseorang. Dua hal tersebut adalah 
aktivitas makan dan aktivitas fisik.

“Ketika sehat, makan dan aktivitas fisik berdekatan sekali dengan 
kesenangan. Namun ketika isoman, dua hal itu dimaknai sebagai 
usaha kita untuk (kembali) sehat,” ujar Siska.

Ahli gizi tersebut menjelaskan, aktivitas makan saat isolasi 
mandiri tetap mengacu pada upaya untuk meningkatkan imunitas 
tubuh berdasarkan rekomendasi WHO. Salah satu upaya untuk 
meningkatkan imunitas adalah mengonsumsi makanan yang 
bernutrisi.

Selama isolasi mandiri, penting bagi penderita untuk mengonsumsi 
makanan yang “lengkap”. Dalam artian, dalam setiap porsi yang 
dimakan mengandung karbohidrat, protein, serta vitamin dan 
mineral, yaitu makanan pokok (nasi/ubi/kentang), sayuran, lauk-
pauk berprotein, serta dilengkapi dengan buah-buahan.

“Highlight-nya ada di protein, vitamin, dan mineral. Untuk bisa 
memenuhi kebutuhan ini tidak harus mahal. Vitamin dan mineral 
ada di sayuran dan buah-buahan,” kata Siska.*

Apa Kata Ahli
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Pemberian ASI Eksklusif 
Bukan Hanya Tanggung 
Jawab Ibu

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Prof. 
Dr. Dida A. Gurnida, dr., Sp.A(K), M.Kes., mengatakan bahwa 

pemberian ASI eksklusif pada bayi bukan hanya jadi peran ibu saja. 
Pemberian ASI eksklusif perlu dukungan berbagai pihak.

“Pemberian ASI ekslusif tidak hanya mengandalkan pengetahuan 
dan sikap positif ibu saja, tapi ketersediaan fasilitas dan waktu 
untuk memberikan ASI pada bayi menjadi hal yang perlu 
dipertimbangkan,” kata Prof. Dida.

Prof. Dida menjelaskan, ASI merupakan makanan pertama yang 
alami bagi bayi. ASI menyediakan semua energi dan nutrisi yang 
dibutuhkan bayi hingga enam bulan pertama kehidupan.Pemberian 
ASI eksklusif juga diyakini dapat menurunkan angka kesakitan dan 
kematian bayi.

Untuk itu, peran dan tanggung jawab bersama sangat dibutuhkan 
dalam mendukung pemberian ASI eksklusif pada bayi.

Dikatakan Prof. Dida, tenaga kesehatan wajib memberikan 
pengetahuan pada ibu menyusui mengenai pentingnya ASI 
eksklusif, hingga membantu bagaimana cara pemberian ASI pada 
bayi. Selain itu, dukungan keluarga, terutama peran aktif suami, 
juga penting dan diperlukan. Menurut Prof. Dida, budaya di keluarga 
sangat memengaruhi dalam upaya pemberian ASI eksklusif.

“Besarnya campur tangan keluarga dalam perawatan bayi juga 
memengaruhi ibu dalam pemberian ASI eksklusif,” kata Prof. Dida.*

Apa Kata Ahli

Unpad Gelar Festival Kampus 
Merdeka 2.0, Kenalkan 
Berbagai Program

Universitas Padjadjaran menggelar 
Festival Kampus Merdeka 2.0 yang 

dilaksanakan secara daring, 27 – 30 Juli 
2021. Acara ini mengenalkan berbagai 
kegiatan Program Kampus Merdeka 
di Unpad sekaligus sebagai upaya 
meningkatkan kolaborasi dengan mitra 
institusi.

“Pelaksanaan Festival Kampus Merdeka 
2.0 ini adalah suatu upaya Unpad untuk 
lebih memperkenalkan bagaimana Kampus 
Merdeka ini dijalankan,” kata Wakil Rektor 
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 
Unpad Prof. Arief Sjamsulaksan 
Kartasasmita.

Selain itu, melalui acara tersebut juga 
dijelaskan kolaborasi dan sinergi antarprodi 
dan sejumlah mitra dalam menjalankan 
program Kampus Medeka.

Tahun ini, pelaksanaan Festival Kampus 
Merdeka 2.0 tidak hanya mengikutsertakan 
program studi di lingkungan Unpad, tetapi 
juga program studi di universitas mitra. 

Acara ini juga diisi dengan presentasi 
sejumlah instansi yang menjadi mitra 
dalam pelaksanaan program Kampus 
Merdeka di Unpad.

Acara Festival Kampus Merdeka 2.0 dibuka 
secara resmi oleh Rektor Unpad Prof. Rina 
Indiastuti. Dalam sambutannya, Rektor 
berharap acara ini dapat bermanfaat bagi 
dunia pendidikan tinggi.

“Mudah-mudahan acara ini bisa menjadikan 
kita semakin paham dan berkomitmen 
untuk menjalankan praktik baik dari 
substansi Kampus Merdeka,” harap Rektor.

Rektor mengatakan, Unpad terus 
berkomitmen mencetak lulusan menjadi 
sumber daya manusia unggul Indonesia. 
Diharapkan, lulusan unpad dapat 
berkontribusi dalam pencapaian Indonesia 
Emas 2045.

Untuk itu, melalui program Kampus 
Merdeka, diharapkan mahasiswa dapat 
semakin mudah untuk mengembangkan 

pengetahuan sesuai dengan minatnya. 
Mahasiswa juga harus dapat 
mengembangkan keterampilannya, baik 
secara teknis maupun keterampilan lain 
yang bermanfaat untuk kehidupannya di 
masa depan.

“Sebagai SDM unggul, mereka harus punya 
motivasi, sikap, perilaku, etik, dan orientasi 
kerja untuk mendukung pencapaian cita-
cita para mahasiswa dan lulusan kita,” 
imbuh Rektor.

Pada pelaksanaan Festival Kampus 
Merdeka tahun ini, selain diisi paparan 
dari para Kaprodi, juga mendatangkan 
sejumlah pembicara dari berbagai instansi. 
Para pembicara memaparkan sejumlah 
kegiatan dalam Program Kampus Merdeka, 
seperti studi independen, magang industri, 
kewirausahaan, pertukaran pelajar, magang 
riset, kampus mengajar, membangun desa, 
dan proyek kemanusiaan.*

Pendidikan Kampus Merdeka
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Ikuti Program Asistensi Mengajar Kampus 
Merdeka, Mahasiswa Rasakan Banyak Manfaat

Sebanyak 13 mahasiswa Universitas 
Padjadjaran  mengikuti program 

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan 
Kampus Merdeka Angkatan 1 Tahun 2021 
yang diselenggarakan Internal Unpad pada 
Februari hingga Juni 2021. 

Ketua pelaksana program Asistensi 
Mengajar Dr. Cukup Mulyana menyampaikan 
bahwa program ini memiliki manfaat bagi 
Unpad juga bagi sekolah. Bagi Unpad, 
kegiatan ini dapat menjadi fasilitas bagi 
mahasiswa dalam membangun softskill 
yang berharga melalui komunikasi, empati, 
serta belajar memahami permasalahan.

Sedangkan bagi sekolah, kegiatan ini 
dapat menjadi sarana peningkatan serta 
penguatan kemampuan literasi digital.

Kegiatan asistensi mengajar angkatan 1 
Tahun 2021 telah dilaksanakan Unpad di 
bawah Direktorat Kemahasiswaan dan 
Hubungan Alumni, dengan tim terdiri dari 
Dr. Cukup Mulyana, M.Si, Ir. Raden Febrianto 

Christi, MS.,IPM, Ristina Mirwanti, 
S.Kep.,Ners.,Mkep, Inu Isnaeni 
Sidiq, PhD, Vira Kusuma Dewi, 
PhD, Santika, S.P.,MP, dan Deni 
Rustiandi.

Para mahasiswa Unpad tersebar 
untuk mengikuti kegiatan di 
tujuh Sekolah Menengah Atas 
di wilayah Jatinangor Kab. 
Sumedang, Bandung, dan 
sekitarnya.

Salah satu program Kampus 
Merdeka ini cukup diminati oleh 
mahasiswa  Unpad  dari berbagai 
program studi. Melalui program 
ini, mahasiswa dapat mentransfer ilmu 
pengetahuan yang dimiliki untuk sistem 
pendidikan di sekolah melalui peningkatan 
literasi dan numerasi.

Selain mendapatkan ilmu dan pengalaman 
berharga, mahasiswa juga dapat 
mengkonversi SKS setara 12 SKS dengan 

mata kuliah di prodi atau memperoleh SKPI 
(Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

Salah seorang mahasiswa, Aji Nusa Bakti 
dari Fakultas Peternakan mengatakan 
banyak manfaat yang dirasa setelah 
mengikuti kegiatan ini. Bagi Aji, kegiatan 
ini menumbuhkan sifat kemandirian dan 
tanggung jawab.*

Sebanyak 567 Mahasiswa Unpad Ikuti Program 
Magang Kampus Merdeka

Sebanyak 567 mahasiswa Universitas 
Padjadjaran berkesempatan mengikuti 

berbagai program magang Kampus 
Merdeka semester ganjil tahun akademik 
2021/2022.

Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan 
Alumni Unpad Dr. Eng. Boy Yoseph Cahya 
Sunan Sakti Syah Alam, M.T. mengatakan, 
sebanyak 417 mahasiswa dinyatakan lolos 
seleksi untuk mengikuti program Magang 
dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) 
Kemendikbudristek. Total keseluruhan 
pendaftar program MSIB mencapai 4.507 
pendaftar.

Berdasarkan jumlah tersebut, Unpad 
berada dalam peringkat 4 nasional  sebagai 
perguruan tinggi yang paling banyak 
mengikutsertakan mahasiswanya pada 
program MSIB.

Boy menambahkan, kegiatan MSIB ini dikuti 
oleh mahasiswa dari 58 program studi. Para 
mahasiswa tersebut akan tersebar di 89 
mitra perusahaan/institusi/lembaga.

Selain itu pada semester ini pula, sebanyak 
64 mahasiswa akan mengikuti Program 
Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) 

BUMN di 18 instansi 
BUMN, 70 mahasiswa 
mengikuti Magang 
Kampus Merdeka di 
Badan Pertanahan 
Nasional, 10 
mahasiswa 
mengikuti magang 
internal Kampus 
Merdeka di Pusat 
Pengembangan 
Karier Unpad, 
dan 6 mahasiswa 
mengikuti magang 
internal Kampus 
Merdeka di Direktorat 
Inovasi dan 
Korporasi.

Para peserta magang tersebut dilepas 
secara resmi oleh Rektor Unpad Prof. Rina 
Indiastuti secara daring, Jumat (17/9).

Pada kesempatan tersebut Rektor 
berpesan kepada mahasiswa untuk 
dapat memanfaatkan program ini dengan 
baik. Para peserta diharapkan dapat 
mewujudkan kemampuan terbaik sebagai 
mahasiswa Unpad, yang tidak hanya cerdas, 
tetapi juga berkarakter baik.

Pendidikan Kampus Merdeka

Selain itu, Rektor mendorong beragam 
manfaat yang diperoleh setelah mengikuti 
kegiatan ini dapat dilipatgandakan. Manfaat 
yang diperoleh mahasiswa dapat disertakan 
dengan berbagai pembelajaran lain 
ataupun keahlian yang terkait.

“Kami yakin lulusan Unpad itu akan 
menjadi sumber daya manusia yang betul-
betul unggul dan punya karakter yang utuh 
dan mampu membangun bangsa Indonesia 
di masa depan,” ujar Rektor.*
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Program KMMI Kampus 
Merdeka, Unpad Buka 6 Mata 
Kuliah Kerja Sama dengan 
Industri
Universitas Padjadjaran menjadi salah 

satu perguruan tinggi yang membuka 
program Kredensial Mikro Mahasiswa 
Indonesia (KMMI) Kemendikbudristek RI. 
Program ini merupakan program baru yang 
diluncurkan guna mendukung kebijakan 
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka 
Kemendikbudristek RI.

“Melalui KMMI, mahasiswa punya 
kesempatan belajar di luar kampus untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan yang 
mereka dapatkan,” ujar ketua pelaksana 
program KMMI Unpad drg. Erli Sarilita, 
M.Sc., PhD.

Berbeda dengan program implementasi 
Kampus Merdeka lainnya, KMMI merupakan 
program pendidikan pelengkap dari 
pembelajaran penuh yang dilakukan. 
Dikategorikan sebagai pelengkap, KMMI 
dapat digelar secara daring dan dilakukan 

dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 8 
minggu.

Erli menjelaskan, sekalipun dikategorikan 
sebagai program pelengkap dan singkat, 
materi mata kuliah yang tersedia pada 
KMMI sangat beragam dan komprehensif. 
Program KMMI juga melibatkan  langsung 
mitra industri sebagai pengajar, sehingga 
materi yang diajarkan mampu selaras 
dengan apa yang dilakukan di dunia kerja.

Unpad sendiri menawarkan enam mata 
kuliah yang sudah bekerja sama dengan 
mitra industri. Enam program tersebut 
meliputi Artificial Intelligence (bermitra 
dengan Huawei), Teknik Produksi Vaksin 
Terkini (bermitra dengan Biofarma), 
Marketing 4.0 Certification (bermitra dengan 
Markplus Institute), SDG4: Pendidikan 
Berkualitas (bermitra dengan UNICEF), Cleft 
Lip and Palate (bermitra dengan Smiletrain 

dan YPPCBL), serta Micro-credential: 
Productivity Track (bermitra dengan 
Microsoft).

Meski bermitra dengan industri, Erli 
menegaskan bahwa peserta murni 
mengikuti pembelajaran, bukan magang 
atau bekerja. Peserta juga tidak sekadar 
diberikan teori, tetapi akan ada praktikum, 
tugas, hingga studi kasus.

Karena itu, Erli menilai bahwa KMMI 
merupakan program menarik bagi 
mahasiswa. Program ini juga menyediakan 
uang saku sebesar Rp 400 ribu bagi setiap 
peserta. Khusus untuk materi Marketing 
4.0 Certification, peserta tidak akan 
mendapatkan uang saku, tetapi diganti 
dengan sertifikasi cuma-cuma. Selain itu, 
sertifikat yang dikeluarkan oleh KMMI juga 
bisa dikonversikan ke dalam nilai mata 
kuliah.*

Tahun Ini, Program TPB Unpad Berbasis Proyek
Program Tahapan Persiapan Bersama 

(TPB) mahasiswa baru Universitas 
Padjadjaran, terutama mata kuliah OKK 
mengalami perubahan orientasi pada 
tahun akademik 2021/2022. Pada tahun ini, 
mata kuliah OKK berubah nama menjadi 
Olah Kreativitas dan Kewirausahaan.

Koordinator TPB Unpad 2021 Dr. Dwi 
Purnomo, M.T., menjelaskan, pendekatan 
mata kuliah OKK tahun ini mengalami 
perbedaan signifikan. OKK Unpad saat 
ini didesain sebagai mata kuliah wajib 
kurikulum berbasis proyek.

“Ini menjadi fundamental utama untuk 
menciptakan mahasiswa Unpad menjadi 
lebih kritis dan kreatif,” kata Dwi.

Mata kuliah berbasis proyek ini mengacu 
pada konsep design thinking. Konsep ini 
mendorong mahasiswa untuk melakukan 
proses belajar dengan mengembangkan 
kemampuan berpikir divergen, yaitu 
menemukan suatu masalah, melakukan 
identifikasi, melakukan diskusi, mencari 
diferensiasi dan sudut pandang baru.

Tidak hanya kemampuan berpikir 
divergen, konsep ini juga mengintegrasikan 
dengan kemampuan berpikir konvergen, 
yaitu bagaimana mahasiswa mampu 
memprioritaskan, memilih, dan 
mengidentifikasi aksi terhadap masalah, 
hingga melakukan pengambilan keputusan, 
dan melakukan proses konsolidasi.

“Mahasiswa akan diarahkan untuk 
menciptakan beragam pilihan baru dan 
kemudian bisa memutuskan pilihannya,” 
tutur Dwi.

Lebih lanjut Dosen Fakultas Teknologi 
Industri Pertanian tersebut menjelaskan, 
tahun ini, seluruh mata kuliah pada TPB 
akan saling bersinergi secara simultan. 
Mata kuliah Pancasila, Kewarganergaan, 
Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan 
OKK satu sama lain saling bersinergi dan 
simultan melalui satu proyek yang sama.

Dalam hal ini, mata kuliah Pancasila akan 
menjadi lead dari proyek. Mata kuliah ini 
akan membeberkan sejumlah isu utama. 
Mahasiswa diarahkan untuk menghasilkan 
gagasan, kemudian dituangkan melalui 

perencanaan dan 
riset awal dari suatu 
proyek.

Selanjutnya, 
mata kuliah 
Kewarganegaraan 
akan berperan 
dalam 
mengaktualisasikan 
masalah yang 
akan diangkat 
menjadi proyek 
dalam lingkup 
kewarganegaraan. 
Sementara mata 
kuliah pendidikan 
agama berperan 

dalam refleksi dari solusi yang dihasilkan 
mahasiswa melalui diskusi interaktif dengan 
para fasilitator keagamaan.

Ujungnya, mata kuliah OKK menjadi sarana 
untuk implementasi kontekstualisasi 
dari gagasan yang dihasilkan. Proses 
implementasi ini juga dibantu dengan peran 
mata kuliah Bahasa Indonesia, sebagai 
fasilitasi untuk menghasilkan komunikasi 
efektif di masyarakat.

“Harapan dari proyek ini bukan hanya 
menghasilkan produk yang memiliki pasar 
atau pendapatan, tetapi justru karakternya,” 
kata Dwi.*

Pendidikan Kampus Merdeka
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Kolaborasi Dua PTN Unggulan, Program MBKM 
Unpad-ITB Resmi Diluncurkan

Universitas Padjadjaran bersama Institut 
Teknologi Bandung secara resmi 

meluncurkan program Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka atau MBKM Unpad-ITB.

Program kolaborasi ini merupakan upaya 
Unpad dan ITB untuk bersama memajukan 
pendidikan tinggi di Indonesia sekaligus 
memberikan pengalaman dan kompetensi 
baru bagi para mahasiswa.

Peluncuran program MBKM Unpad-ITB 
dilakukan langsung oleh Rektor Unpad Prof. 
Rina Indiastuti dan Rektor ITB Prof. Reini 
Wirahadikusumah 

Rektor Unpad menjelaskan, kolaborasi 
antar dua perguruan tinggi besar di 
Indonesia pada intinya memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa untuk 
meningkatkan kemampuannya. Ada 
sejumlah kemampuan masa depan 
yang bisa ditingkatkan melalui program 
MBKM Unpad-ITB, yaitu kreatif, persuasif, 
kolaboratif, hingga kecerdasan emosional.

Baik Unpad maupun ITB masing-masing 
menawarkan mata kuliah unggulan lintas 
bidang keilmuan. Jika di ITB menawarkan 
mata kuliah di bidang teknologi dan sains, 
maka Unpad menawarkan mata kuliah 
unggulan di antaranya pada bidang sosio 
humaniora.

Program mata kuliah unggulan yang 
ditawarkan Unpad dan ITB diyakini bisa 
saling melengkapi kemampuan mahasiswa.

Sementara itu, Rektor ITB Prof. Reini 
Wirahadikusumah mengatakan, ITB dan 
Unpad memiliki kesamaan geografis, 
kelembagaan, hingga kapasitas dan 
kepakaran yang bisa saling mengisi. Untuk 
itu, Program MKBM Unpad-ITB tidak hanya 
memberikan kebebasan dalam bidang 
akademik. Perluasan interaksi dengan 
berbagai pihak juga bisa terjadi.

Program MBKM Unpad-ITB mencakup tiga 
program utama, pertukaran mahasiswa, 
magang riset, serta magang pada program 
pengabdian kepada masyarakat.

Untuk program pertukaran mahasiswa, 
mahasiswa Unpad bisa mengambil mata 
kuliah di ITB, sedangkan mahasiswa ITB 
juga bisa mengambil mata kuliah yang 
ditawarkan Unpad. Total ada 111 mata 
kuliah yang ditawarkan Unpad. Sementara 
ITB sendiri menawarkan 82 mata kuliah.

Untuk program magang riset dan magang 
PPM, ITB mengirimkan 192 mahasiswa 
untuk magang riset dan 90 mahasiswa 
untuk magang PPM di Unpad. Unpad sendiri 
mengirimkan 49 mahasiswa untuk magang 
riset dan 38 mahasiswa untuk magang PPM 
di ITB.*

Beasiswa IISMA, 60 Mahasiswa 
Unpad Belajar di 20 Negara

Sebanyak 60 mahasiswa Universitas 
Padjadjaran memperoleh beasiswa 

“Indonesian International Student 
Mobility Awards 2021” dari Ditjen Dikti 
Kemendikbudristek RI. Para mahasiswa 
dikirim ke sejumlah perguruan tinggi mitra 
Dikti yang ada di 20 negara.

Kepala Kantor Internasional Unpad dr. 
Ronny, M.Kes., PhD, AIFO menjelaskan, 
IISMA merupakan program beasiswa 
prestisius yang diberikan Dikti. Melalui 
beasiswa ini, mahasiswa diberi kesempatan 
untuk mengembangkan jejaring di tingkat 
internasional.

“Beasiswa ini membantu mahasiswa 
memperoleh pengalaman mumpuni 

ketika nanti mereka lulus dari perguruan 
tingginya,” kata Ronny saat diwawancarai 
Kantor Komunikasi Publik Unpad.

Dikatakan prestisius karena program 
beasiswa ini memiliki seleksi cukup ketat. 
Pelamar diwajibkan memiliki prestasi atau 
catatan akademik yang baik, memiliki 
kemampuan bahasa asing yang dibuktikan 
dengan adanya dokumen resmi, serta 
persyaratan menunjang lainnya.

Tercatat, dari 2.500 pelamar IISMA se-
Indonesia, hanya 1.000 kandidat yang 
berhak mendapatkan beasiswa tersebut.

Selama satu semester, mahasiswa Unpad 
mengikuti perkuliahan secara langsung 

dengan perguruan tinggi tujuan pada 
September-Desember mendatang. Seluruh 
biaya, mulai dari biaya kuliah, tiket, visa, 
hingga biaya hidup, ditanggung oleh Dikti.

Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti 
mengatakan bahwa mahasiswa penerima 
beasiswa IISMA merupakan duta Unpad di 
tingkat dunia. Keberangkatan mahasiswa 
telah menjadi menjadi indikator bahwa 
Unpad mendunia.*

Pendidikan Pertukaran Mahasiswa



UNPAD    2111   GENTRA EDISI II/2021

Dukung SDM Berkualitas, 
Unpad Sediakan Beasiswa 
Doktor dan Fast Track 
Magister-Doktor
Guna mendukung peningkatan kualitas 

sumber daya manusia Indonesia, 
Universitas Padjadjaran menyediakan 
beasiswa pascasarjana bagi calon 
mahasiswa unggul yang ingin melanjutkan 
studi ke Program Doktor (S3) atau 
Program Fast Track Magister-Doktor (S2-S3) 
di Unpad.

Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti 
mengatakan, ada dua skema beasiswa 
yang ditawarkan Unpad, yaitu Beasiswa 
Program Doktor Padjadjaran untuk program 
S3; dan Beasiswa Unggulan Pascasarjana 
Padjadjaran untuk program fast 
track Magister-Doktor.

“Kedua program ini merupakan salah satu 
kontribusi nyata Unpad dalam mendukung 
program prioritas pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” 
kata Rektor.

Secara teknis, dua program beasiswa ini 
diarahkan pada pembelajaran berbasis 
riset. Program ini diintegrasikan dengan 
hibah riset internal Unpad yang diperoleh 
para calon promotor.

Pada tahun 2021 ini, melalui Hibah Riset 
yang dikelola oleh Direktorat Riset dan 
Pengabdian pada Masyarakat Unpad, 
sebanyak 13 dosen terpilih akan menjadi 
promotor untuk mahasiswa penerima 
Beasiswa Program Doktor Padjadjaran, 
serta 14 dosen terpilih akan bertindak 
sebagai promotor untuk mahasiswa 
penerima Beasiswa Unggulan Pascasarjana 
Padjadjaran.

Beasiswa Unggulan Pascasarjana 
Padjadjaran sendiri mengadaptasi Program 
Beasiswa Pendidikan Magister Menuju 
Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) 
Ditjen Dikti. Penerima beasiswa akan 
mendapatkan beasiswa untuk biaya 

pendidikan dan riset,  serta biaya hidup 
per bulan selama satu tahun mengikuti 
pendidikan Magister yang dilanjutkan 
dengan tiga tahun pendidikan Doktor.

Selama empat tahun mengikuti 
program fast track Magister-Doktor 
tersebut, mahasiswa akan disupervisi 
dosen promotor untuk melakukan riset dan 
publikasi bersama.

“Diharapkan dalam waktu 4 tahun, 
penerima beasiswa dapat menyelesaikan 
studinya hingga program Doktor,” kata 
Rektor.

Sementara untuk Beasiswa Program Doktor 
Padjadjaran, mahasiswa akan mendapatkan 
beasiswa untuk biaya pendidikan dan riset 
selama tiga tahun menempuh pendidikan 
S3 dan melakukan riset bersama dosen 
promotor. Luaran dari program beasiswa 
ini berupa satu publikasi artikel ilmiah 
dalam jurnal internasional bereputasi per 
tahunnya.

Sebanyak 404 Mahasiswa 
dari 10 Negara Ikuti Summer 
Program FEB Unpad

Sebanyak 404 mahasiswa dari 55 
perguruan tinggi di 10 negara mengikuti 

kegiatan Summer Program yang digelar 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Padjadjaran secara virtual, 11 hingga 18 
Agustus 2021.

Ketua pelaksana kegiatan, Ersa Tri Wahyuni, 
PhD menjelaskan, para peserta program 
bertajuk “FEB Unpad International Virtual 
Summer Program 2021” ini berasal dari 
negara Filipina (208 orang), Malaysia 
(112 orang), Indonesia (34), Pakistan (27), 
Bangladesh (12 orang), Thailand (4 orang), 
Afganistan (1 orang), dan Rusia (1 orang).

“Total peserta yang mendaftar mencapai 
843 orang, dan kita seleksi lagi hingga 
menjadi 404 peserta,” ujar Ersa.

Kegiatan Summer Program merupakan 
acara rutin berupa short course yang digelar 
FEB Unpad setiap tahunnya. Sebelumnya, 
acara digelar secara luring. Peserta dari 
berbagai negara mengikuti langsung 
kegiatan di kampus Unpad.

“Selain mengikuti kegiatan akademik, 

peserta diajak langsung untuk 
melihat keindahan alam dan 
budaya dari Jawa Barat,” tutur 
Ersa.

Mengingat situasi pandemi 
Covid-19 yang belum usai, tahun 
ini pelaksanaan Summer Program digelar 
secara virtual. Meski demikian, kata Ersa, 
kegiatan Summer Program secara virtual 
tetap mengedepankan semangat untuk 
belajar dan berbagi dalam meningkatkan 
persahabatan akademik antar negara 
peserta.

Tahun ini, kegiatan yang mengusung tema 
“ASEAN Business Environment Amidst Covid 
Pandemic: Opportunities and Challenges” 
menyajikan enam tema pembelajaran, yaitu 
model kewirausahaan sosial, ekosistem 
digital, pelaporan bisnis dan tata kelola, 
langkah-langkah efisiensi bisnis, lanskap 
bisnis masa depan, hingga prospek 
investasi.

Para pemateri merupakan akademisi dan 
praktisi industri. Ersa mengatakan, untuk 
pemateri akademisi berasal dari 8 negara, 

yaitu Indonesia, Filipina, Kamboja, Pakistan, 
Malaysia, Amerika Serikat, Inggris, dan 
Singapura.

Ersa yang juga ketua Unit Internasionalisasi 
FEB Unpad ini memaparkan, selain 
akademik, peserta diberikan berbagai 
aktivitas untuk meningkatkan 
kemampuan nonteknis (soft skills). Dalam 
implementasinya, peserta dibagi ke dalam 
40 grup yang akan menyusun rencana aksi 
sosial dan kontes TikTok.

Peserta juga diajak untuk berpartisipasi 
secara virtual dalam mengenal beragam 
aktivitas kebudayaan Sunda. Peserta diberi 
materi mengenai bahasa dan aksara Sunda, 
sejarah Sunda, hingga mengikuti museum 
virtual dan bermain angklung secara 
digital.*

Pendidikan Internasional
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Temuan Artefak Jadi Bukti 
Tatar Sunda Miliki Masa 
Prasejarah

Sebagai salah satu kebudayaan besar di 
Indonesia, Tatar Sunda memiliki riwayat 

perjalanan sejarah yang panjang. Salah satu 
yang menjadi pembeda dengan wilayah 
lainnya adalah Tatar Sunda memiliki banyak 
bukti masa prasejarah.

Menurut Guru Besar Departemen Sejarah 
dan Filologi Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Reiza D. 
Dienaputra, M.Hum., sejarah Tatar Sunda 
dibagi ke dalam dua babak besar, yaitu 
masa prasejarah dan masa sejarah. Adanya 
dua babak besar sejarah ini menjadi 
keunikan tersendiri dari Tatar Sunda.

“Tidak semua provinsi di Indonesia 
mengalami dua pembabakan sejarah 
ini. Tidak semuanya mengalami masa 
prasejarah,” ungkap Prof. Reiza.

Prof. Reiza memaparkan, bukti bahwa Tatar 
Sunda mengalami masa prasejarah terlihat 
dari beberapa artefak. Tidak hanya di satu 

wilayah, artefak ditemukan di 
beberapa wilayah, di antaranya 
Cianjur, Sukabumi, Kuningan, 
dan Ciamis.

Umumnya, bukti masa 
prasejarah Sunda yang 
sudah terungkap sebagian 
besar merupakan batu-batuan. Prof. Reiza 
menganalisis, bukti batuan itu mencirikan 
bahwa tinggalan tersebut berasal dari 
zaman batu, atau ketika masa Paleolitikum, 
Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, hingga 
zaman perunggu.

“Zaman prasejarah itu dikenal sebagai zaman 
sebelum mengenal tulisan. Maka yang berupa 
sejarah itu lebih kepada sumber-sumber 
benda saja. Umumnya yang kita temukan 
adalah artefak berbentuk batu,” paparnya.

Prof. Reiza meyakini bahwa masih banyak 
wilayah di Jawa Barat yang memiliki 
artefak di masa prasejarah. Beberapa 

wilayah di kota/kabupaten di Jawa Barat 
mengklaim memiliki bukti-bukti baru dari 
masa prasejarah Sunda. Namun, temuan 
tersebut masih perlu dilakukan diskusi dan 
penelitian lebih lanjut.

 “Kita harus hati-hati karena tidak semua 
batu adalah tinggalan prasejarah. Harus 
ada penelitian yang betul-betul,” ucap Prof. 
Reiza.*

Kultur

Asal-usul Istilah Sunda dalam Ilmu Kebumian

Sunda tidak hanya dikenal sebagai salah 
satu budaya yang ada di Indonesia, 

ataupun secara spesifik nama etnis 
masyarakat yang tinggal di Jawa Barat. 
Lebih dari itu, istilah “Sunda” juga harum 
dalam dunia ilmiah, khususnya pada bidang 
geologi-geografi.

Menurut Guru Besar Emeritus Geologi ITB 
Prof. Dr. Koesoemadinata menjelaskan, 
istilah Sunda dalam ilmu kebumian tidak 
ada hubungannya dengan nama etnis 
atau istilah politik. Bahkan, istilah Sunda 
dalam ilmu kebumian telah dikenal secara 
internasional.

Prof. Koesoemadinata memaparkan, 
istilah “Sunda” sudah lama dikenal untuk 
menyebut suatu wilayah yang terletak di 
belahan tenggara benua Asia.

Nama “Sunda” konon lebih dulu disebut 
daripada nama “Nusantara”.

Selain digunakan untuk menyebut nama 
kepulauan, istilah Sunda juga digunakan 
sebagai nama dari paparan atau landas 
kontinen. Wilayah Indonesia sendiri 

memiliki dua paparan, yaitu paparan Sunda 
di sebelah barat dan paparan Sahul atau 
Arafuru di sebelah timur.

Ada pula istilah Sunda Island Arc (busur 
kepulauan Sunda) atau rantai gunung api 
yang menyusun membentuk seperti busur, 
memanjang dari wilayah Sumatra hingga 
Timor; palung Sunda; Sunda Fold atau jenis 

pelipatan tektonik yang khas di perairan 
Natuna; serta istilah Sundaland.

“Sampai sekarang pun, dalam ilmu 
kebumian, istilah Sunda Islands sebagai 
nama kepulauan jauh lebih dikenal 
daripada istilah Indonesia Islands,” kata 
Prof. Koesoemadinata.*
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Naskah Sunda Kuno Merepresentasikan Nilai-
nilai Pancasila

Pada bagian 
tersebut, data teks 
sila Pancasila dapat 
dijabarkan melalui 
Panca Tata Gatra. 
Tata Gatra pertama 
yaitu Sembah Ing 
Hulun di Sanghyang 
Panca Tatagatra, 
artinya Lima 
sabda kewajiban 
menyembah 
Sanghyang Yang 
Maha Kuasa sebagai 
pembimbing alam 
semesta.

Kedua, Panca Gati, 
Jaga Rang Dek Luput 
Ing Na Pancagati 
Sangsara, yakni lima 
keadaan asali perilaku 
manusia yang layak dan tidak layak, yang 
memerlukan timbangan keadilan dan 
kebijaksanaan.

Ketiga, Panca Byapara Kusika, yakni lima 
selubung alam, yaitu Akasa, Bayu, Téja, 
Apah, Pratiwi, atau angkasa, angin, cahaya, 
air, dan tanah, yang semuanya harus 
bersatu.

Keempat, Panca Putra,  yang terdiri 
atas Kusika, Garga, Mésti, Purusa, Patanjala, 
atau lima perwujudan manusia sebagai 
penjelmaan Pancakusika, berupa mata 

pencaharian hidup masyarakat Nusantara, 
yaitu petani, panyadap (pembuat gula), 
pemburu/prajurit, bangsawan, dan raja 
sebagai pengisi negara.

Kelima, Tri Tangtu di Bwana/Bumi, Jagat 
Palangka Di Sang Prabu, Jagat Darana 
Di Sang Rama, Jagat Kreta Di Sang 
Resi (Amanat Galunggung, Rekto III), yang 
merupakan tiga pilar berbangsa dan 
bernegara.*

Pancasila merupakan falsafah dan dasar 
negara Republik Indonesia. Ide, gagasan, 

serta kandungan Pancasila berisi kearifan 
lokal yang digali dari berbagai perspektif 
ilmu, termasuk di dalamnya sudut pandang 
budaya.

Salah satu kebudayaan yang 
melatarbelakangi Pancasila adalah Sunda. 
Menurut Dosen Departemen Sejarah dan 
Filologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Padjadjaran Dr. Elis Suryani Nani Sumarlina, 
M.S., gagasan butir-butir Pancasila 
terungkap lewat sejumlah naskah Sunda 
abad ke-16 Masehi.

Sejumlah naskah Sunda abad ke-16 M 
tersebut berjudul Sanghyang Siksakandang 
Karesian, Amanat Galunggung, 
dan Sanghyang Raga Dewata, serta 
Fragmen Carita Parahiyangan untuk 
implementasinya.

“Hal ini membuktikan bahwa naskah 
Sunda kuno sebagai dokumen budaya 
masa lampau, sejalan dan punya andil 
dalam menyumbangkan ide, gagasan, dan 
kebinekaan bangsa Indonesia. Demikian 
juga naskah dari suku bangsa lainnya yang 
ada di Indonesia,” ungkap Elis.

Elis menjelaskan, salah satu kearifan lokal 
naskah Sunda yang termaktub dalam 
nomor dan urutan sila-sila dalam Pancasila, 
terungkap lewat naskah Sanghyang 
Siksakandang Karesian bagian III.

Kultur

Fakta Lain di Balik Kerajaan Sunda

Jawa Barat setidaknya memiliki dua 
kerajaan besar yang pernah berdiri 

setelah zaman Tarumanagara, yaitu Galuh 
dan Sunda. Dua kerajaan ini memiliki akar 
kuat sebagai identitas sejarah dan budaya 
dari masyarakat Sunda.

Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Nina 
Herlina Lubis menjelaskan, Kerajaan 
Sunda yang paling dikenal masyarakat 
Sunda adalah Pajajaran. Namun, Pajajaran 
bukanlah nama sebuah kerajaan. Sebab, 
nama kerajaan yang sebenarnya adalah 
kerajaan Sunda.

Prof. Nina menjelaskan, Pajajaran adalah 
ibu kota atau pusat kekuasaan kerajaan 
Sunda selama masa Sri Baduga Maharaja, 

atau Prabu Siliwangi, yaitu Pakwan 
Pajajaran. Pakwan Pajajaran terletak di 
wilayah Kota Bogor, saat ini.

“Ada teori yang dikemukakan Robert von 
Heine-Geldern, kerajaan di Asia Tenggara 
umumnya disebut dengan nama ibu 
kotanya,” kata Prof. Nina.

Dalam kepercayaan mereka, ibu 
kota kerajaan diyakini sebagai pusat 
mikrokosmos. Cukup dengan menyebut 
nama mikrokosmos, berarti sudah 
menyebut seluruh wilayah kerajaan.

“Itu sebabnya yang beken sekarang itu 
Pajajaran, padahal yang betul kerajaan 
Sunda. Itulah kita harus berpegang pada 
sumber primer,” ujar Prof. Nina.*
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Unpad Berikan Penghargaan kepada Mahasiswa 
Atlet PON XX Papua 2021

Rektor Universitas Padjadjaran 
mengapresiasi prestasi yang diraih 

sejumlah mahasiswa pada ajang Pekan 
Olahraga Nasional atau PON XX Papua 2 – 
15 Oktober lalu. Dari 25 mahasiswa yang 
menjadi atlet, 14 di antaranya berhasil 
meraih medali.

Sebagai bentuk apresiasi, Unpad 
memberikan penghargaan berupa 
sertifikat dan insentif kepada mahasiswa 
yang berhasil memperoleh medali. Peraih 
medali emas perorangan mendapatkan 
insentif sebesar Rp 10 juta, medali perak 
perorangan sebesar Rp 8 juta, dan medali 
perunggu perorangan sebesar Rp 6 
juta. Sementara peraih medali beregu 
memperoleh insentif sebesar Rp 6 juta 
untuk emas, Rp 4 juta untuk perak, dan Rp 3 
juta untuk perunggu. 

“Kami banggsa pada mahasiswa Unpad 
yang sudah menjadi, bukan hanya 
atlet, tetapi juga mewakili Jawa Barat 
dan wilayah lainnya,” kata Rektor saat 
melakukan pertemuan dengan para 
mahasiswa peraih medali PON XX Papua di 
selasar lantai I Gedung Rektorat, Jatinangor, 
Kamis (28/10/2021). 

Rektor menjelaskan, para atlet mahasiswa 
sudah menjadi duta Unpad. Hal ini tentu 
membanggakan bagi universitas. Pasalnya, 
keberhasilan mahasiswa dalam meraih 
medali di ajang olahraga tingkat nasional 

secara otomatis akan mengangkat nama 
Unpad di Papua.

Untuk itu, Rektor mengharapkan prestasi 
yang berhasil diraih harus terus dirawat. 
Mahasiswa dapat menorehkan prestasi 
serupa pada kompetisi olahraga lainnya 
dengan tetap membawa nama baik 
almamater Unpad.

Selain itu, mahasiswa juga didorong tidak 
hanya beprestasi di bidang olahraga, 
tetapi juga mampu menorehkan prestasi 
di bidang akademik. Kemahiran olahraga 
yang dimiliki dapat dilengkapi dengan 
kemampuan dan keterampilan di bidang 
akademik.

Lebih lanjut Rektor 
menjelaskan, sebagai 
atlet, mahasiswa 
telah ditempa 
dengan nilai-nilai 
positif, seperti kerja 
keras, disiplin, dan 
sportivitas. Sikap-
sikap ini diharapkan 
mampu membentuk 
karakter mahasiswa 
ke depan.

“Ini adalah 
pengalaman baik 
untuk menjadikan 
karakter Anda 
lebih kuat. Terus 
kembangkan 

bakatnya di bidang olahraga untuk 
membentuk skill lainnya,” kata Rektor.

Pertemuan yang digelar bertepatan dengan 
Momentum Hari Sumpah Pemuda tersebut 
dihadiri oleh seluruh jajaran Wakil Rektor 
serta Dekan dan Manajer dari sejumlah 
fakultas. Rektor mengatakan, lengkapnya 
jajaran pimpinan yang mengikuti 
pertemuan tersebut merupakan bentuk 
apresiasi untuk para mahasiswa.

Direktur Kemahasiswaan dan Hubungan 
Alumni Unpad Dr. Boy Yoseph Cahya Sunan 
Sakti Syah Alam mengatakan, 25 mahasiswa 
tersebut tidak hanya mewakili Jawa Barat. 
Akan tetapi mewakili wilayah lainnya, di 
antaranya Lampung, DKI Jakarta, dan 
Sumatera Barat.

Tercatat, atlet mahasiswa tersebut berasal 
dari beberapa fakultas, yaitu Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis (5 mahasiswa), 
Fakultas Ilmu Budaya (2 mahasiswa), 
Fakultas Ilmu Komunikasi (5 mahasiswa), 
Fakultas Pertanian (2 mahasiswa), Fakultas 
Teknologi dan Industri Pertanian (2 
mahasiswa), FISIP (3 mahasiswa), Fakultas 
Hukum (3 mahasiswa), Fakultas Kedokteran 
(2 mahasiswa), dan Fakultas Kedokteran 
Gigi (1 mahasiswa).

Pada ajang PON XX Papua tersebut, total 
medali yang berhasil diraih para mahasiswa 
adalah emas 4 buah, perak 4 buah, dan 
perunggu 5 buah.*

Mahasiswa

No. Nama Fakultas Prestasi Cabang Olah 
Raga

Perwakilan 
Wilayah/
Provinsi

1 Ronaldo Okta Fakultas Ilmu 
Komunikasi

Medali 
Emas

Softball Putra Lampung

2 Citra Purbasari Fakultas Teknologi 
Industri Pertanian

Medali 
Emas 

Hockey Indoor 
Putri (beregu)

Jawa Barat

3 Windi Lestari Fakultas Hukum Medali 
Emas

Hockey Indoor 
Putri (beregu)

Jawa Barat

4 Alam Fajar Kusuma Fakultas Pertanian Medali 
Emas

Hockey Indoor 
Putra (beregu)

Jawa Barat

5 Adji Gilang Riano Fakultas Ilmu 
Komunikasi

Medali 
Perak

Softball Putra DKI Jakarta

6 Israelly Rex Fakultas Ilmu 
Komunikasi

Medali 
Perak

Basket 3x3 Putra Jawa Barat

7 Vioky Rachmalo Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis

Medali 
Perak

Basket 3x3 Putra Jawa Barat

8 Aji Satria Fakultas ilmu 
sosial dan ilmu 
politik

Medali 
Perak

Futsal Putra Jawa Barat

9 M. Aragani Abi 
Akbari

Fakultas 
kedokteran gigi 

Medali 
Perak

Softball Putra DKI

10 Andika Dwiki 
Arislan

Fakultas Ilmu 
Budaya

Medali 
Perak

Tarung Derajat 
Putra

Jawa Barat

11  Apriliandy Fakultas 
Perikanan dan 
Ilmu Kelautan

Dua Medali 
Perunggu 

Cricket Jawa Barat

12 Aura Paramaratri Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu 
Politik

Medali 
Perunggu

Panjat Tebing 
Putri

Jawa Barat

13 Rio Muhammad Fakultas Ilmu 
Komunikasi

Medali 
Perunggu

Tarung Derajat 
Putra

Jawa Barat

14 Lula Maria Fakultas Ekonomi 
& Bisnis

Medali 
Perunggu

Basket 5x5 Putri DKI JAKARTA
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 “Jawara 5.0” Adalah Ciri Khas Karakter 
Mahasiswa Unpad

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. 
Rina Indiastuti mengatakan bahwa 

mahasiswa Unpad merupakan orang-orang 
terpilih. Ini disebabkan, tingkat keketatan 
masuk Unpad cukup tinggi. Karena itu, dari 
sejak awal, mahasiswa baru Unpad telah 
disiapkan memiliki profil lulusan masa 
depan yang relevan.

“Untuk mencapai hal tersebut, attitude atau 
perilaku, knowledge atau 
pengetahun, values atau nilai, 
dan skills yaitu keterampilan atau keahlian 
merupakan kompetensi dasar yang harus 
dimiliki oleh setiap mahasiswa,” utur Rektor.

Dalam konteks kesundaan berbasis global, 
imbuh Rektor, ciri khas karakter yang 
ditanamkan kepada mahasiswa Unpad 
adalah “Jawara 5.0”, meliputi jago, wani, 
dan rancage.

“Jago” berarti unggul, mahasiswa Unpad 
harus kompeten, kompetitif, produktif, 
dan melek teknologi di era masyarakat 5.0. 
“Wani” berarti ksatria, yaitu mahasiswa 

Unpad harus religius, 
patriot, dan memiliki 
jiwa kepemimpinan 
yang melayani. 
Sementara “rancage” 
berarti inovatif, kreatif, 
dan inisiatif.

Pada kesempatan 
tersebut, Rektor 
berpesan kepada 
mahasiswa baru 
Unpad untuk 
meluruskan niat 
dalam menuntut ilmu 
dan tidak mudah 
tergoyahkan dengan 
berbagai godaan yang akan membuat 
gagal.

“Luruskan niat, kuatkan hati, dan bersabar 
dengan proses yang akan Saudara jalani 
merupakan kunci kesuksesan Saudara 
dalam mencapai cita-cita,” pesan Rektor.

Selain dapat membuat Unpad dan orang 

tua bangga, kesuksesan mahasiswa juga 
diharapkan dapat turut menyejahterakan 
bangsa.

“Jadikan semangat bahwa dengan 
menguasai pengetahuan, kreatif, dan 
peduli pada sesama, maka akan mengubah 
kehidupan Saudara-saudara dan akan turut 
menyejahterakan bangsa Indonesia,” kata 
Rektor.*

Cerita Mahasiswa Relawan Vaksinasi Unpad: 
Peroleh Ilmu dan Pengalaman Baru

Universitas Padjadjaran menggelar 
program vaksinasi bagi mahasiswa, 

keluarga dosen dan tenaga kependidikan, 
serta masyarakat umum sejak 24 Juli lalu. 
Relawan vaksinasi yang bertugas tidak 
hanya dari kalangan dosen maupun tenaga 
kesehatan, tetapi juga mahasiswa dari 
berbagai fakultas di lingkungan Unpad.

Tasya Alya Firdaus, misalnya. Mahasiswa 
semester 7 Fakultas Farmasi Unpad ini 
sudah 6 kali menjadi relawan vaksinasi 
Unpad. Keikutsertaan Tasya sebagai 
relawan vaksinasi merupakan implementasi 
dari program Merdeka Belajar-Kampus 
Merdeka Kemendikbudristek RI untuk 
bidang vaksinasi.

Selama menjadi relawan, Tasya mengaku 
mendapatkan banyak pengalaman yang 
berkesan. Apalagi, keikutsertaannya pada 
program Kampus Merdeka juga sudah 
terintegrasi dengan kegiatan perkuliahan.

“Biasanya setahun praktikum daring, 
tapi dengan jadi relawan sudah dianggap 
praktikum juga, bisa langsung terjun 
ke lapangan dan berinteraksi dengan 
masyarakat. Seru, hectic tapi senang,” kata 
Tasya.

Tidak hanya Tasya, 
pengalaman berkesan 
juga dialami Meivie 
Tivalli. Mahasiswa 
semester 7 Program 
Studi Biologi 
Fakultas MIPA ini 
merasa senang 
menjadi relawan dan 
membantu proses 
vaksinasi di Unpad. 
“Banyak manfaatnya 
dan menjadi 
pengalaman juga bagi 
saya,” kata Meivie.

Sekalipun bukan 
berasal dari fakultas 
rumpun kesehatan, 
Meivie mengaku 
banyak mendapat pengalaman di dunia 
yang baru ia masuki. “Ini pengalaman 
baru bagi saya, sebelumnya saya banyak 
melakukan pengabdian di bidang 
pendidikan,” tuturnya.

Koordinator vaksinasi Satgas Covid-19 
Unpad Insi Farisa Desy Arya, dr., M.Si., 
mengatakan, sebanyak 125-146 relawan 
mahasiswa ikut serta dalam pelaksanaan 
vaksinasi di Unpad. Mahasiswa tersebut 

merupakan peserta program Kampus 
Merdeka maupun relawan di luar Kampus 
Merdeka yang secara khusus ikut mengatur 
jalannya proses vaksinasi.

Keikutsertaan mahasiswa sebagai relawan 
bertujuan untuk mendapatkan ilmu dan 
pengalaman secara langsung. Selain 
itu, para dosen yang bertindak sebagai 
pembimbing juga bisa mengonversikan 
kegiatan ini sebagai realisasi pengabdian 
kepada masyarakat.*

Mahasiswa
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Mahasiswa Unpad Lakukan Program Aktivasi 
Ekosistem Kreatif di Bali dan Ternate

Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri 
Pertanian Unpad berhasil melakukan 

program aktivasi ekosistem kreatif di 
Provinsi Bali dan Ternate, Provinsi Maluku 
Utara.

Di Bali, program aktiviasi Dua mahasiswa 
Program Studi Teknologi Industri Pertanian 
FTIP Universitas Padjadjaran , Faris Prima 
Fadhilah dan Muhamad Rifqi Fajriansyah. 
Keduanya melaksanakan program bertajuk 
“Redefining The Future of Bali” dalam 
rangka aktivasi ekosistem kreatif daerah, 
khususnya di Provinsi Bali.

Program tersebut dilaksanakan selama dua 
bulan Juni hingga Agustus lalu. Didampingi 
Dosen FTIP Unpad Dr. Dwi Indra Purnomo, 
MT., Faris dan Rifqi melakukan proses 
kreatif pada masyarakat Bali dengan 
menggunakan pendekatan Design Thinking.

“Program tersebut dilaksanakan di Bali 
sebagai salah satu daerah yang paling 
terdampak pandemi Covid-19,” kata Faris 

Sementara di Ternate, program dilakukan 
oleh tiga mahasiswa prodi Teknologi 
Industri Pertanian Unpad, yaitu Luthfi 

Wildanrasyid, 
Raihan Gifari, dan 
Reza Nurdiansyah 
dengan didampingi 
dosen FTIP Unpad 
Dr. Dwi Purnomo, 
M.T., PhD, secara 
virtual..

Dalam melakukan 
reaktivasi tersebut, 
para mahasiswa 
pendekatan design 
thinking tersebut 
terbagi menjadi 
empat tahapan 
transformasi, 

yaitu mapping, connecting, commerce, 
dan celebrate. Proses pemetaan (mapping) 
dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan 
masyarakat lokal Bali dan Ternate.

Melalui program ini, Faris dan Rifqi mampu 
memfasilitasi masyarakat Bali melalui 
terbentuknya komunitas “Bali Initiative Hub 
(Bithub)”. Komunitas ini dibangun dengan 

berlandaskan beragam kearifan lokal yang 
ada di Bali yang direlevansikan dengan nilai 
masa depan.

Sementara Luthfi dan tim berhasil 
berhasil menginkubasi suatu gagasan dan 
inisiatif baru untuk Jarkot, yaitu “Jarkot: 
Renaissance of Ternate”.*

Mahasiswa
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Prof. Mochtar Kusumaatmadja, 
Rektor ke-5 Unpad dan Konseptor Wawasan 
Nusantara

Universitas Padjadjaran kehilangan 
sosok yang menjadi sejarah dalam 

perjalanan kelembagaannya. Rektor ke-5 
Unpad Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, 
LL.M, berpulang pada usia 92 tahun, Minggu 
(6/6/2021). Kepergiannya meninggalkan 
duka mendalam bagi keluarga besar Unpad 
maupun bangsa Indonesia.

Mendiang Prof. Mochtar Kusumaatmadja 
merupakan sosok yang sangat berjasa 
bagi Unpad maupun Indonesia secara 
keseluruhan. Guru Besar Fakultas Hukum 
Unpad sejak 1970 ini menjabat sebagai 
Rektor pada 1973-1974.

Masa jabatannya sebagai Rektor Unpad 
terbilang singkat, karena Presiden Soeharto 
pada 1974 mengangkatnya sebagai Menteri 
Kehakiman Kabinet Pembangunan II pada 
1974-1978 lalu Menteri Luar Negeri Kabinet 
Pembangunan III dan IV pada 1978-1988.

Prof. Mochtar lahir di Batavia, 17 Februari 
1929. Mulai aktif mengajar di FH Unpad 
pada 1959. Sejak menjadi dosen, nama 
Mochtar Kusumaatmadja tidak dapat 
dipisahkan dari perjalanan karier 
FH Unpad, terutama dalam 
pengembangan pendidikan 
hukum di Indonesia. Di 
bidang keilmuannya, Prof. 
Mochtar merupakan 
pakar hukum laut dan 
internasional.

Salah satu torehan terbesar Prof. Mochtar 
Kusumaatmadja terhadap Indonesia 
adalah gagasannya mengenai Wawasan 
Nusantara. Berawal dari gagasan batas 
teritorial laut Indonesia pada 1957 melalui 
Deklarasi Djuanda, konsep Wawasan 
Nusantara akhirnya diakui konstitusi 
internasional atas konsistensi perjuangan 
Prof. Mochtar di tingkat PBB pada 1982. 
Perjuangan ini dilakukan Prof. Mochtar 
selama hampir 25 tahun.

Hingga kini, Wawasan Nusantara tetap 
menjadi landasan Indonesia dalam 
menentukan batas teritorial wilayah serta 
upaya merajut semangat kebangsaan di 
segenap penjuru negeri dalam menciptakan 
ketahanan nasional.

Selain menjabat sebagai menteri, Prof. 
Mochtar Kusumaatmadja pernah menjabat 
sebagai diplomat. Keahliannya bernegosiasi 
menjadikan Prof. Mochtar sebagai 
diplotamat ulung. Ia sering mewakili 
Indonesia pada beberapa konferensi 
internasional di PBB.

Dikutip dari buku “Biografi Rektor-rektor 
Universitas Padjadjaran”, 2019, 

selama menduduki karier 
sebagai diplomat, Prof. 

Mochtarlah yang 
pertama kali 
mencetuskan 
perlunya 
diplomasi 
kebudayaan.

Prof. Mochtar menganggap bahwa 
diplomasi kebudayaan bertujuan untuk 
mengenalkan citra budaya Indonesia di luar 
negeri, sehingga terbina pemahaman yang 
lebih baik tentang masyarakat Indonesia.  
Lebih jauh lagi akan tercipta kerja sama 
pembangunan Indonesia lewat hubungan 
pariwisata, penanaman modal, dan ekspor 
non-migas.

Selain menjabat sebagai Rektor, Prof. 
Mochtar juga pernah menduduki sejumlah 
jabatan di Unpad, yaitu Dekan FH Unpad 
1962-1963, 1967-1968, dan 1969-1967; 
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan 
dan Alumni 1966-1969; serta Pembantu 
Rektor Bidang Akademis dan Ekstension 
1969-1973.

Usulkan Jadi Pahlawan
Prof. Mochtar Kusumaatmadja layak 
mendapat gelar pahlawan nasional. Rektor 
ke-5 Unpad ini memiliki kehebatan di 
bidang akademik, birokrasi, tata negara, 
hingga budaya. Rekam jejak dari kehebatan 
almarhum menjadi satu penguat untuk 
diusulkan sebagai pahlawan nasional.

Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti 
mengatakan, Rektor mengatakan, kiprah 
Prof. Mochtar Kusumaatmadja, baik 
di tingkat Unpad, nasional, maupun 
internasional sudah tidak diragukan 
lagi. Beragam warisan dan mahakarya 
almarhum bagi perjalanan bangsa sangat 
luar biasa dan layak menjadi pahlawan 
nasional.

“Mohon doanya kiranya tujuan ini dapat 
terealisasi,” kata Rektor.*

Sosok
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Pengabdian

Sebanyak 25 Pelamar Lolos Seleksi 
Calon Dosen High Quality Talent Unpad

Unpad Gelar Vaksinasi untuk Masyarakat 
Bandung dan Jatinangor

Sebanyak 25 orang diterima sebagai 
Calon Dosen Tetap Non-PNS skema High 

Quality Talent Universitas Padjadjaran.  Para 
calon dosen tersebut merupakan pelamar 
yang berhasil lulus berdasarkan proses 
seleksi yang ketat dan penilaian saksama 
oleh pihak universitas.

Direktur Sumber Daya Manusia Unpad 
Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., PhD, 
menjelaskan, jumlah pelamar yang 
mendaftar menjadi dosen melalui 
skema High Quality Talent Unpad mencapai 
158 orang. Peserta kemudian mengikuti 
sejumlah seleksi dan penilaian yang digelar 
dari awal Juni hingga awal Agustus 2021.

Mengingat rekrutmen tenaga pendidik 
ini menggunakan skema khusus, Unpad 
menetapkan sejumlah persyaratan berupa 
talenta dan kualifikasi unggul yang wajib 
dipunyai oleh pelamar.

Persyaratan tersebut di antaranya, 
berkualifikasi Doktor dari perguruan 
tinggi terekognisi internasional, memiliki 
setidaknya tiga publikasi internasional 
dalam tiga tahun terakhir, serta 

Universitas Padjadjaran kembali 
menyelenggarakan vaksinasi massal 

bagi mahasiswa, keluarga dosen dan tenaga 
kependidikan, serta masyarakat umum 
Kota Bandung yang digelar di Grha Sanusi 
Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur 
No. 35, Bandung, Sabtu (14/8) dan Minggu 
(15/8).

Koordinator vaksinasi Satgas Covid-19 
Unpad Insi Farisa Desy Arya, dr., M.Si., 
menjelaskan, untuk kegiatan vaksinasi 
14 – 15 Agustus ini ditargetkan diikuti 2.500 
peserta, dengan rincian 1.250 peserta di hari 
pertama, serta 1.250 peserta di hari kedua.

Insi mengatakan, vaksinasi bagi masyarakat 
umum difokuskan bagi masyarakat yang 
tinggal di kecamatan di wilayah kampus 
Unpad, yaitu Kecamatan Coblong dan 
Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Sisanya 
dibuka bagi masyarakat lain di wilayah Kota 
Bandung.

“Fokusnya itu adalah mereka yang tinggal di 
sekitar kampus. Karena kita berencana akan 
membuka kampus secara hybrid, minimal 
masyarakat di sekitarnya divaksinasi,” kata 
Insi.

memiliki passion yang kuat dalam 
bidang pengajaran, penelitian, dan 
pembelajaran.

“Berdasarkan dari aplikasi yang masuk 
ke Direktorat SDM Unpad, mayoritas 
aplikan memiliki kualifikasi yang 
baik, mereka merupakan lulusan dari 
universitas terkemuka di dalam negeri 
dan luar negeri dan utamanya memilki 
portofolio riset dan publikasi yang bagus,” 
kata Aulia.

Setiap pelamar kemudian mengikuti 
beberapa tahap seleksi. Mulai dari seleksi 
administrasi, asesmen psikologi oleh tim 
Pusat Inovasi Psikologi Unpad, seleksi Micro 
Teaching dan wawancara oleh pimpinan 
fakultas, departemen, program studi, 
hingga dosen pengampu, hingga tahap 
wawancara akhir oleh pimpinan universitas.

Lebih lanjut Aulia menjelaskan, seleksi 
kemampuan Micro Teaching diperlukan 
untuk mengetahui apakah pelamar bisa 
memenuhi tugas dasarnya sebagai dosen, 
yaitu melakukan tridarma. Meski skema 
ini menyasar kandidat dengan portofolio 

Unpad sendiri sudah 
menggelar program 
vaksinasi massal bagi 
mahasiswa, keluarga 
dosen dan tenaga 
kependidikan, 
serta masyarakat 
umum sejak 24 
Juli lalu. Tercatat, 
5.796 peserta 
sudah divaksinasi 
di kampus Unpad. 
Jumlah ini sudah 
mencapai 80 persen 
dari target vaksinasi 
yang ditentukan 
Unpad, yaitu 7.200 
peserta.

Lebih lanjut Dosen 
Departemen 
Ilmu Kesehatan Masyarakat FK Unpad 
ini menuturkan, proses vaksinasi murni 
dilakukan oleh sivitas akademika 
dan alumni Unpad. Kegiatan ini juga 
mengikutsertakan mahasiswa dari berbagai 
fakultas di lingkungan Unpad melalui 
program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

riset yang baik, ia juga wajib menguasai 
kemampuan dasar sebagai seorang 
pengajar. 

“Oleh karena itu, kandidat harus mengikuti 
evaluasi untuk memotret kemampuan 
mengajar, baik dari segi substansi maupun 
metodologi,” sambung Aulia.

Aulia mengharapkan, pelamar yang 
dinyatakan lulus seleksi ini mampu 
mewujudkan tujuan awal dari proses 
rekrutmen dosen melalui skema High 
Quality Talent. Skema ini mendorong Unpad 
untuk memperoleh sumber daya manusia 
baru yang berkualitas serta mampu menjadi 
akselerator untuk meningkatkan rekognisi 
akademik di tingkat internasional.*

Vaksin yang disuntikkan menggunakan 
vaksin Sinovac. Unpad sendiri memperoleh 
vaksin langsung dari Kementerian 
Kesehatan serta dari Polda Jawa Barat.*

Ragam
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