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“Indonesia harus 
jadi contoh panutan 
perubahan  
transformasi  
pendidikan tinggi,”  
Nadiem Anwar 
Makarim -  
Mendikbudristek
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MBKM Momentum Transformasi 
Perguruan Tinggi

Kementerian Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) RI secara 

resmi meluncurkan program Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada 
awal 2020 lalu. Dua tahun berselang, 
program MBKM menjadi tonggak bagi 
perguruan tinggi untuk melakukan 
transformasi.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Mendikbudris-
tek) Nadiem Anwar Makarim meng-
harapkan Indonesia menjadi panutan 
perubahan transformasi pendidikan 
tinggi. Karena itu, MBKM diharapkan 
menjadi transformasi baik bagi pergu-
ruan tinggi. 

“Indonesia tidak hanya mengejar ket-
ertinggalan. Indonesia harus jadi con-
toh panutan perubahan transformasi 
pendidikan tinggi. Orang akan menulis 
sejarah transformasi pendidikan tinggi 
kita,” ungkap Nadiem Makarim saat 
melakukan kunjungan ke Unpad, awal 
Januari 2022 lalu. 

Nadiem mengatakan, program MBKM 
bertujuan merangsang dan mendor-
ong institusi perguruan tinggi melaku-
kan perubahan. Perubahan dilakukan 
untuk mengembalikan relevansi dan 
roh kemerdekaan dalam institusi pen-
didikan. Diakui Nadiem, MBKM sengaja 
dilakukan perubahan besar.

Ada perbedaan signifikan dari sis-
tem tersebut. Hal ini dilakukan guna 
mengatasi ketertinggalan dari sistem 
pendidikan tinggi yang saat ini ber-
jalan. “Perubahan kebijakan di Kampus 
Merdeka sengaja dilaksanakan untuk 
berikan shock therapy. Kalau tidak laku-
kan hal-hal ‘gila’, tidak akan mencapai 
tujuan untuk mengejar ketertinggalan 
tersebut,” ucapnya.

Di sisi penguatan sumber daya ma-
nusia, kebijakan MBKM mendorong 
mahasiswa mampu mencapai kompe-
tensi personal dan sosial. Dalam imple-
mentasinya, MBKM dihadapkan pada 
tantangan kondisi pandemi Covid-19 
yang mendorong perguruan tinggi 
melakukan strategi ketat agar kompe-

tensi lulusan tetap dapat tercapai.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. 
Rina Indiastuti mengatakan, pandemi 
Covid-19 mendorong perguruan tinggi 
melakukan transformasi sistem belajar 
mengajar. Transformasi ini juga se-
jalan dengan upaya program Kampus 
Merdeka dalam mencapai kompetensi 
sosial mahasiswa. 

“Karena kita menghadapi disrupsi dan 
pandemi cukup besar, maka mari kita 
kemas Kampus Merdeka ini dengan 
mengusung pilar pendidikan sesuai 
dengan kompetensi abad 21,” kata 
Rektor.

Ada empat pilar pendidikan yang 
menjadi target transformasi pendidi-
kan tinggi melalui Kampus Merdeka. 
Empat pilar tersebut, yaitu: belajar 
untuk mengetahui, belajar untuk mel-
akukan, belajar untuk berkehidupan, 
serta belajar untuk menjadi sumber 
daya profesional sesuai bidang yang 
ditargetkan. 

Rektor optimistis jika keempat pilar 

Laporan Utama
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berikan kesempatan kepada maha-
siswa supaya bisa mengikuti MBKM 
sekurang-kurangnya 20 SKS sesuai 
pedoman Kemendikbudristek.

“Program ini untuk memfasilitasi 
mahasiswa yang tidak bisa mengikuti 
program MBKM Kemendikbudristek 
karena keterbatasan kuota,” ungkap 
Koordinator MBKM Unpad Dr. Risna 
Resnawaty, M.P.

Ada delapan program utama flagship 
MBKM yang dikembangkan Unpad. 
Delapan program ini menyesuaikan 
dengan program MBKM Kemendik-
budristek yang telah mengalami mod-
ifikasi sehingga memiliki kekhasan 
tersendiri.

Lebih lanjut Risna menuturkan, mod-
ifikasi dilakukan untuk memfasilitasi 
berbagai kerja sama yang dilakukan 
dengan mitra. Hal ini juga menjadi 
upaya Unpad dalam merespons ter-
hadap isu-isu yang terjadi khususnya 
di wilayah Jawa Barat.

Sebagai contoh, pelaksanaan KKN 
Tematik di Unpad dikembangkan 

menjadi lebih komprehensif beru-
pa program “KKN Kombo”. Pada 
program ini, mahasiswa turun ke 
masyarakat melaksanakan tiga tema 
KKN. Dengan demikian, mahasiswa 

tidak hanya melakukan kegiatan 
pengabdian pada KKN, tetapi juga 
melaksanakan program pengabdian 
yang bekerja sama dengan beberapa 
mitra. 

Beberapa mitra yang telah ikut serta, 
seperti Sosialisasi Bulan Imunisasi 
Anak Nasional bekerja sama dengan 
Unicef, hingga pelaksanaan program 
literasi digital hasil kerja sama den-
gan Kemenkominfo RI.

Selama setahun pelaksanaan, Risna 
menilai Program Flagship MBKM Un-
pad direspons baik oleh mahasiswa. 
Hal ini terlihat antusiasme mahasiswa 
yang mendaftar ke delapan program 
unggulan tersebut. “Di beberapa 
program pendaftarnya sangat banyak 
sehingga harus dilakukan seleksi. Kita 
buat program yang tidak hanya asal 
jalan,” tegasnya.

Risna menjelaskan, Unpad sangat 
memahami bahwa gagasan Mendik-
budristek mengenai MBKM sangat 
baik untuk memberikan kesempatan 
mahasiswa untuk belajar di luar 

program studinya. Namun, 
keterbatasan kuota untuk 
mengikuti program MBKM 
Kemendikbudristek mendor-
ong Unpad untuk meluncur-
kan program internal yang 
bisa mengakomodasi kebutu-
han mahasiswa.

“Kita ingin buat mahasiswa 
lebih powerful dengan ikut 
Kampus Merdeka, sehingga 
dia tidak hanya memiliki 
capaian program studinya 
tetapi juga memberikan ke-
sempatan untuk menambah 
pengetahuan dan keterampi-
lan,” kata Risna.

tersebut menjadi ruh dalam pen-
erapan Kampus Merdeka dengan 
dibarengi transformasi pembelajaran 
yang baik, kompetensi personal dan 
sosial akan bisa dicapai. Salah satu 
transformasi yang dilakukan adalah 
pembaruan kurikulum. 

Kurikulum perguruan tinggi harus ter-
us diperbarui. Hal ini untuk memasti-
kan bahwa pembelajaran di kampus 
tetap cocok dengan kebutuhan dunia 
kerja. Rektor melanjutkan, program 
Kampus Merdeka menjadi momen-
tum mendekatkan kampus dengan 
dunia kerja. 

Program magang di dunia kerja saat 
ini tidak lagi dilakukan untuk beber-
apa program studi. Namun, seluruh 
program studi memiliki kesempatan 
melakukan magang di dunia kerja. 

“Saya optimistis dengan updating 
kurikulum, dengan mendatangkan 
praktisi atau mendatangkan sivitas 
ke industri, maka kita bisa lakukan 
semacam inovasi transformasi sistem 
belajar mengajar,” kata Rektor.

MBKM “Flagship” Unpad

Sejak 2021, Unpad meluncurkan 
program flagship MBKM. Program 
flagship merupakan program yang 
khusus dibuat Unpad untuk mem-
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Perkuat Implementasi MBKM, 
Unpad Gelar “Festival Kampus 
Merdeka”

Kampus Merdeka 3.0” yang 
digelar secara hybrid dari 
Studio Hybrid Gedung Per-
pustakaan Pusat Unpad di 
kampus Jatinangor, Sabtu 
(26/2/2022).

Rektor Unpad Prof. Rina 
Indiastuti mengatakan, 
kegiatan ini digelar un-
tuk mendukung program 
MBKM dapat berjalan 
efektif di Unpad. “Ini adalah 
sebagai bentuk support 
dalam membuat keber-
lanjutan program MBKM 
di kampus Unpad,” kata 
Rektor.

Selain mendorong prodi 
menyiapkan kurikulum 
yang efektif, kegiatan ini 
juga menjadi ajang berbagi 
pengalaman dan menjalin 
kerja sama antar prodi. 
Rektor mengatakan, ada 
beberapa prodi yang 
mungkin sudah memiliki 
strategi pas dalam melak-
sanakan MBKM.

Rangkaian acara Fes-
tival Kampus Merdeka 

juga dilanjutkan dengan 
kegiatan “Festival MBKM” 
yang digelar secara luring 
pada 7 – 9 September 
2022. Acara ini digelar 
untuk meningkatkan par-
tisipasi mahasiswa Unpad 
dalam program MBKM.

Dibuka secara resmi oleh 
Wakil Rektor Bidang Akade-
mik dan Kemahasiswaan 
Prof. Arief Sjamsulaksan 
Kartasasmita, Festival 
MBKM kali ini diisi oleh se-
jumlah talkshow dan pena-
waran program Kampus 
Merdeka dari narasumber 
nasional.

“Harapannya mahasiswa 
bisa dapat banyak infor-
masi supaya mereka ikut 
MBKM. Tentu dengan ikut 
MBKM itu kan  mereka 
menjadi lebih meningkat 
keterampilan maupun 
pengetahuannya,” ujar Ket-
ua Festival MBKM 4.0 Dr. 
Risna Resnawaty, M.P.* 

Dalam upaya men-
dukung imple-
mentasi Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka 
(MBKM), Universitas Padj-
adjaran menggelar kegiatan 
“Festival Kampus Merde-
ka” yang digelar secara 
simultan. Kegiatan yang 
sudah memasuki rangkaian 
keempat ini berupaya men-
genalkan berbagai kegiatan 
Program Kampus Merdeka 
di Unpad sekaligus sebagai 
upaya meningkatkan kolab-
orasi dengan mitra institusi.

Festival Kampus Merdeka 
1.0 digelar secara daring 
pada Januari 2021 lalu. Ke-
giatan ini diikuti para Ketua 
Program Studi Sarjana dan 
Sarjana Terapan di lingkun-
gan Unpad. Dalam acara 
tersebut, para Kaprodi 
berbagi mengenai  informa-
si perencanaan dan imple-
mentasi program Kampus 
Merdeka.

Direktur Pendidikan dan 
Internasionalisasi Unpad 

Mohamad Fahmi, S.E., M.T., 
Ph.D., mengatakan, Festival 
Kampus Merdeka meru-
pakan wahana bagi para 
Kaprodi untuk bertukar 
informasi dan berdiskusi 
mengenai implementasi 
program Kampus Merdeka 
di setiap program studi. 
Pada acara ini, setiap 
Kaprodi juga mempre-
sentasikan mata kuliah apa 
yang sekiranya menjadi 
tempat untuk saling mem-
beri dukungan.

Festival Kampus Merdeka 
2.0 digelar secara daring 
pada Juli 2021 lalu. pelak-
sanaan 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 presenta-
si sejumlah instansi yang 
menjadi mitra dalam pelak-
sanaan program Kampus 
Merdeka di Unpad.

Selanjutnya, “Festival 

K ilas  K ampu s  Merdeka
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“Ini sebagai bentuk 
perhatian terhadap 
sekolah yang berada 
di sekitar kampus 
Unpad.”
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Universitas Padjadjaran 
melaksanakan pro-
gram Kampus Mengajar 

angkatan III tahun akademik 
2021/2022 bagi para mahasiswa. 
Program Kampus Mengajar ini 
merupakan bentuk implemen-
tasi dari kebijakan Merdeka Be-
lajar-Kampus Merdeka (MBKM) 
Kemendikbudristek RI.

Koordinator Program Kampus 
Mengajar Unpad Dr. Cukup 
Mulyana, M.S., menjelaskan, 
program ini serupa dengan 
program “Asistensi Mengajar” 
MBKM Kemendikbudristek. 
Bedanya, program Unpad difok-
uskan untuk mengajar di satuan 
pendidikan SMA/sederajat, 
sedangkan Asistensi Mengajar 
ditujukan untuk satuan pendidi-
kan SD dan SMP. 

“Unpad ini selain melaksanakan 
program MBKM Asistensi Men-
gajar juga membuka slot untuk 
melakukan MBKM sendiri, salah 
satunya Kampus Mengajar,” ujar 

Cukup dalam acara sosialisasi 
Kampus Mengajar Unpad secara 
virtual, Sabtu (5/3/2022). 

Melalui program ini, mahasiswa 
akan turun mengajar di sekolah 
selama tiga bulan. Pada prakti-
knya, Unpad memprioritaskan 
SMA di sekitar kampus Unpad 
sebagai lokasi pelaksanaan 
Kampus Mengajar.  

Beberapa sekolah terakreditasi 
B di wilayah Jatinangor, Tan-
jungsari, Cileunyi, Pangalengan, 
wilayah Bandung Utara, hingga 
Kota Bandung menjadi lokasi 
pelaksanaan program Kampus 
Mengajar. “Ini sebagai bentuk 
perhatian terhadap sekolah 
yang berada di sekitar kampus 
Unpad,” kata Cukup. 

Lebih lanjut Cukup menuturkan, 
program Kampus Mengajar 
Unpad lebih bersifat fleksibel. 
Artinya, kendati turun ke lapan-
gan sebagai pengajar, mahasis-
wa tetap dapat bisa mengambil 

mata kuliah. Selain itu, program 
ini juga bisa dikonversi ke dalam 
SKS perkuliahan. 

Dengan demikian, mahasiswa 
tetap bisa melakukan diskusi 
dan bimbingan dari para dosen 
untuk bersama menghasilkan 
solusi dari permasalahan yang 
ditemukan selama mengabdi 
sebagai pengajar. 

Diharapkan, program Kampus 
Mengajar ini dapat memberi-
kan pengalaman dan wawasan 
baru bagi para mahasiswa. Bagi 
dosen, keikutsertaan sebagai 
pembimbing mahasiswa juga 
dapat menjadi nilai tambah da-
lam aspek pengabdian kepada 
masyarakat. “

Di Kampus Mengajar, maha-
siswa masih bisa ikut kuliah, 
bisa berdiskusi dengan dosen 
juga, dan tentunya mendukung 
Unpad dalam pencapaian IKU 
Kampus Merdeka,” kata Cukup.*

Kilas  Kampus Mer deka

Implementasi MBKM, Unpad Gelar 
Program Kampus Mengajar
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Meningkat, Jumlah 
Mahasiswa Unpad 
dalam Program 
IISMA

Universitas Padjadjaran 
berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan “Indonesian 

International Student Mobility 
Awards 2021” (IISMA) Kemendik-
budristek RI. Hal ini dibuktikan 
dengan peningkatan jumlah 
mahasiswa Unpad yang diterima 
menjadi peserta IISMA dalam 
dua tahun terakhir.

Pada 2021, sebanyak 61 maha-
siswa Universitas Padjadjaran 
memperoleh beasiswa “Indone-
sian International Student Mobil-
ity Awards 2021” dari Ditjen Dikti 
Kemendikbudristek RI. Para ma-
hasiswa tersebut akan dikirim ke 
sejumlah perguruan tinggi mitra 
Dikti yang ada di 20 negara. 

Kepala Kantor Internasional Un-
pad dr. Ronny, M.Kes., PhD, AIFO 
menjelaskan, IISMA merupakan 
program beasiswa prestisius 
yang diberikan Dikti. Melalui 
beasiswa ini, mahasiswa diberi 
kesempatan untuk mengem-
bangkan jejaring di tingkat inter-
nasional. “Beasiswa ini mem-
bantu mahasiswa memperoleh 
pengalaman mumpuni ketika 
nanti mereka lulus dari perguru-
an tingginya,” kata Ronny. 

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

persyaratan menunjang lainnya.

Lebih lanjut Ronny menjelas-
kan, selama satu semester, 61 
mahasiswa Unpad akan mengi-
kuti 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.

Selama satu semester, mahasis-
wa tidak hanya mengikuti materi 
perkuliahan, tetapi juga mengi-
kuti ujian. Hasil ujian tersebut 
bisa ditransfer dan dikonversi 
ke dalam capaian pembelajaran 
dari program studi mahasiswa 
tersebut berasal.

Di tahun 2022, sebanyak 99 
mahasiswa Universitas Pad-
jadjaran berhasil lolos men-
jadi peserta IISMA. Jumlah ini 
menjadikan Unpad menjadi PTN 
terbanyak ketiga nasional yang 
lolos program IISMA 2022. Tidak 
hanya program Sarjana, seban-
yak 20 mahasiswa vokasi Unpad 
berhasil lolos program Indonesia 
International Student Mobility 
Awards program Vokasi (IISMA 
Vokasi) 
 
Ronny menjelaskan, tahun ini 
pendaftar program IISMA 2022 
di Unpad lebih dari 500 pen-
daftar. Setiap peserta diseleksi 
berdasarkan kelayakan berkas; 
kemampuan bahasa Inggris;  pe-
nilaian esai yang berisi motivasi, 

target dan tujuan, ekspektasi, dan implementasi 
dari program IISMA; serta tes kebangsaan. 

Dari seleksi tersebut terjaring 188 mahasiswa yang 
dipanggil untuk mengikuti seleksi akhir berupa 
wawancara. Dari seleksi akhir, terjaring 99 maha-
siswa yang berkesempatan menimba ilmu di lebih 
dari 20 perguruan tinggi di dunia. 

Tahun ini Unpad mendorong setiap fakultas untuk 
memaksimalkan pendaftaraan IISMA. Kendati se-
leksi dan persaingan makin ketat, Unpad berhasil 
memaksimalkan jumlah peserta yang mengikuti 
program tersebut.

Kepala Kantor Pendidikan Vokasi Unpad Dina Sar-
tika, S.E., M.T., PhD, menjelaskan, program IISMA 
Vokasi merupakan program pertukaran mahasis-
wa perdana bagi mahasiswa vokasi. Ada beberapa 
syarat yang wajib dipenuhi pendaftar. Mulai dari 
memiliki kemampuan bahasa Inggris yang ditunju-
kan dengan bukti tes IELTS, TOEFL, atau Duolingo; 
merupakan mahasiswa aktif semester 4 hingga 6, 
memiliki IPK minimal 3,00, serta melampirkan esai. 

Seleksi awal program IISMA Vokasi di Unpad diikuti 
62 mahasiswa. Jumlah ini menjadikan Unpad se-
bagai perguruan tinggi terbanyak kedua di Indo-
nesia dilihat dari jumlah pendaftar. “Dari jumlah 
tersebut, yang direkomendasikan ke tahap lanjut 
ada 57 karena ada yang tidak memenuhi syarat 
administratif,” kata Dina.

Lebih lanjut Dina menjelaskan, ada tiga skema 
program yang ditawarkan dalam IISMA Vokasi, 
yaitu: program belajar penuh di kelas, program 
campuran antara belajar di kelas dengan magang 
di perusahaan, serta program magang penuh di 
perusahaan. Skema ini menjadi pembeda dengan 
program IISMA Sarjana reguler yang hanya menye-
diakan program belajar penuh di kelas.*

K ilas  K ampu s  Merdeka
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Tim Program Hibah Matching 
Fund Kedaireka Universitas 
Padjadjaran yang diketuai Dr. 

Rivani, M.M., melakukan pendampin-
gan dan akselerasi UMKM di Kabupat-
en Sumedang dengan memanfaatkan 
platform digital. 

Program bertajuk “Kolaborasi Penta-
helix untuk Implementasi Program 
UMKM Go Digital di Kabupaten 
Sumedang” ini melakukan pendampin-
gan terhadap 66 UMKM dari 22 desa 
di Sumedang. Sasaran utama dari 
program ini adalah mendorong UMKM 
Sumedang meningkatkan nilai tambah 
usahanya melalui optimasi platform 
digital.

Rivani menjelaskan, ada tujuh sub-
program yang dilakukan tim pada 
Matching Fund UMKM Go Digital ini. 
Tujuh subprogram tersebut, yaitu: 
riset UMKM Go Digital, riset poten-
si limbah pertanian untuk produk 
UMKM, perancanganan “Pojok Digital”, 
dan penyusunan modul, pelatihan, 
dan sistem pendampingan. 

Selanjutnya, penyusunan legalitas 

UMKM Sumedang, pelaksanaan KKN 
Tematik Kewirausahaan dan KKN 
Pojok Digital, serta pembuatan plat-
form berupa laman dan aplikasi guna 
mendukung UMKM Go Digital. 

Rivani yang juga Ketua Pusat Inkubasi 
Bisnis/Oorange Unpad mengatakan, 
pengembangan program UMKM Go 
Digital didasarkan atas hasil riset 
yang dilakukan Bappeda Kabupaten 
Sumedang. 

Sebagai kabupaten yang sadar digital-
isasi, Pemkab Sumedang terus beru-
paya melakukan digitalisasi di semua 
sektor strategis. 

“Pemkab sudah berkolaborasi dengan 
pihak ketiga untuk memfasilitasi ja-
ringan internet di lebih dari 200 desa. 
Hanya saja UMKM di tingkat desanya 
masih belum memanfaatkan secara 
optimal,” tutur Rivani. 

Penyebab lainnya adalah masih ban-
yak pelaku UMKM Sumedang yang be-
lum terampil memanfaatkan internet 
untuk meningkatkan nilai usahanya. 
Selain itu, ketersediaan agen kurir dan 
ekspedisi di Sumedang belum merata 

sehingga menjadi kendala bagi pelaku 
UMKM untuk memasarkan produknya 
secara daring. 
 
Sebagai solusi atas tiga masalah terse-
but, program UMKM Go Digital kemu-
dian melaksanakan dua subprogram 
utamanya, yaitu pelaksanaan KKN 
Tematik Kewirausahaan dan KKN Po-
jok Digital. Sebanyak 550 mahasiswa 
Unpad beserta 33 dosen pendamping 
lapangan mengikuti dua program KKN 
tersebut yang dimulai 6 November – 7 
Desember 2021. 

Target dari KKN Kewirausahan adalah 
melakukan proyek pendampingan 
dan pengembangan bisnis pada aspek 
pemasaran, keuangan, produk, dan 
tata kelola organisasi pada 3 UMKM, 1 
koperasi, dan 1 Bumdes. 

Sementara untuk KKN Pojok Digital, 
kata Rivani, setiap kelompok mendi-
rikan unit usaha mandiri bernama 
“Pojok Digital” yang menjadi perantara 
bagi UMKM Sumedang yang terken-
dala memasarkan produknya secara 
digital.*

Melalui Hibah 
Matching Fund,  
Unpad Dukung 
UMKM Sumedang 
Melek Digital

Kilas  Kampus Mer deka
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Mahasiswa Universitas Padjad-
jaran berhasil meraih berb-
agai penghargaan usai men-

jalani program Kampus Merdeka Bank 
Indonesia (KMBI) angkatan III semester 
ganjil tahun akademik 2021/2022 yang 
digelar Bank Indonesia Institue. 

Penghargaan diumumkan dalam acara 
Inaugurasi KMBI Angkatan III dan Pem-
bukaan KMBI Angkatan IV BI Institute 
secara virtual, Senin (21/2/2022) lalu. 
Program KMBI angkatan III tersebut 
diikuti oleh 102 mahasiswa dari 27 per-
guruan tinggi mitra, dengan 58 peserta 
merupakan mahasiswa Unpad. 

Penghargaan yang diperoleh Unpad, 

yaitu kategori “Paling Memimpin” 
berhasil diraih Aghis Rakha (Statistika) 
dengan penempatan di Departemen 
Pengembangan UKM dan Perlind-
ungan Konsumen BI. Selanjutnya, 
kategori “Paling Digital Freak” diraih 
Wiksadana (Ilmu Ekonomi) dengan 
penempatan Departemen Kebijakan 
Makroprudensial BI. 

Penghargaannya lainnya ialah kategori 
“Paling 4.0” diraih Adhiyatma Nugraha 
(Statistika) dengan penempatan di 
Departemen Statistika BI, dan kategori 
“Paling Gesit” diraih Muhammad Ariq 
Farhansyah Mutyara (Teknik Informati-
ka) dengan penempatan Departemen 
Kebijakan Makroprudensial. 

Direktur BI Institute Ariyana Abubakar 
mengatakan, para peserta KMBI ang-
katan III telah menunjukkan komitmen 
yang baik sehingga seluruh program 
dapat diselesaikan dengan baik. 
Diharapkan peserta mendapatkan 
banyak wawasan baru dan pengala-
man baru khususnya pada bidang 
kebanksentralan. 

“Ini ada pencapaian yang luar biasa, 
bahkan banyak di antara peserta 
menjalani program KMBI sambil terus 
menjalani perkuliahan,” kata Ariyana.*

Prestasi

Mahasiswa Unpad Raih Sejumlah  
Penghargaan di Program KMBI  
BI Institute
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Mitra Pendukung  
Pembelajaran, Unpad 
Raih Penghargaan dari 
Bank Indonesia

Siti Rifanny Nur Alyaa 
Raih Awardee Terbaik 
Anugerah Kampus  
Merdeka Diktiristek 2021

Universitas Padjadjaran meraih 
penghargaan sebagai mitra 
pendukung pembelajaran Bank 

Indonesia. Pengumuman penghar-
gaan dilakukan pada acara “Forum 
Apresiasi Program Pembelajaran dan 
Peluncuran Journal Of Central Banking 
Law and Institutions (JCLI)” yang di-
gelar BI Institute secara virtual, Senin 
(31/1/2022). 

Pada kesempatan tersebut, Unpad 
mendapat apresiasi sebagai per-
guruan tinggi champion untuk dua 
kategori, yaitu pengembangan mata 
kuliah Kebanksentralan dan dukungan 
program Kampus Merdeka di Bank 

Indonesia. Penyebutan penghargaan 
disaksikan langsung Gubernur Bank 
Indonesia Perry Warjiyo. 

“Apresiasi kami kepada seluruh pihak 
yang telah memberikan kontribusi 
yang sangat besar bagi Bank Indone-
sia,” ujar Perry.

Kepala Pusat Pengembangan Karier 
Dr. Rosaria Mita Amalia, M.Hum., 
mengatakan, kegiatan KMBI dilakukan 
berupa pemagangan mahasiswa. Se-
cara umum pelaksanaan KMBI digelar 
selama satu semester.

Ada tiga program yang diikuti peserta, 
yaitu tahap pembelajaran, proyek/

riset, serta pengalaman kerja. Di tahap 
pembelajaran, mahasiswa diberi tiga 
modul pembelajaran dengan modul 
wajib mata kuliah kebanksentralan 
dan ekonomi digital. 

Di tahap proyek, mahasiswa didorong 
untuk melaksanakan proyek atau riset 
yang ditentukan oleh Satuan Kerja 
sesuai bidang yang dipilih. Sementara 
di tahap kerja, mahasiswa akan mengi-
kuti praktik magang di Bank Indonesia. 
Mahasiswa akan belajar bagaimana 
bekerja di bank sentral dan memper-
oleh pemahaman mengenai budaya 
kerja dari para mentor.* 

Mahasiswa Program Studi 
Sarjana Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

Universitas Padjadjaran Siti Rifanny 
Nur Alyaa terpilih menjadi Awardee 
Terbaik program Indonesian Interna-
tional Studenty Mobility Awards (IIS-
MA) pada Anugerah Kampus Merdeka 
Diktiristek 2021.

Perempuan yang akrab disapa Fanny 
ini merupakan peserta IISMA di Uni-
versity of Szeged Hungaria. Ia mengi-
kuti program tersebut sejak awal Sep-
tember hingga akhir Desember 2021.  

Selama di 
sana Fanny 
mengikuti 
perkulia-
han dan 
berbagai 
kegiatan 
kemaha-
siswaan. 

“Segala hal 
yang saya alami disana jadi pelajaran 
berharga, jadi lebih rajin dan menga-
sah soft skill saya juga,” ujar Fanny. 

Fanny mengikuti perkuliahan pada 
program business administration and 
management, khususnya untuk mata 
kuliah business ethics, project manage-
ment, marketing channels, dan business 
writing. 

Hampir seluruh mata kuliah yang ia 
ambil mendapatkan nilai yang sangat 
memuaskan. “Jadi bukan hanya sema-
ta belajar dari mata kuliah yang saya 

ambil,” ungkap Fanny. 

Sejumlah kegiatan kemahasiswaan 
yang diikuti Fanny seperti, pertemuan 
mahasiswa, lomba dan latihan bahasa 
Inggris, dan diskusi dinilai menjadi 
pengalaman yang berharga.

Ke depannya. Fanny mengaku ingin 
mendapatkan pen-
galaman inter-
nasional lebih 
banyak lagi untuk 
mengembangkan 
dirinya. Ia juga 
mengajak maha-
siswa Unpad lain 
untuk mengikuti 
program 
IISMA. * 

Prestasi
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mbkm.unpad.ac.id
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Unpad Raih Hibah PKKM 
Kemendikbudristek

Universitas Padjadjaran 
meraih hibah Program 
Kompetisi Kampus Merde-

ka (PKKM) Kemendikbudristek RI 
untuk tahun pendanaan 2022. 
Hibah tersebut diberikan untuk 
pengembangan Kampus Merde-
ka di tingkat program studi dan 
untuk pengembangan sistem 
pengelolaan  kampus merdeka 
di level universitas (Institusional 
Support System). 

Ketua tim penyusun proposal 
PKKM yang juga Kepala Pusat 
Inovasi Pengajaran dan Pembe-
lajaran Unpad Anne Nurbaity, 
M.P., PhD, mengatakan, hibah 
PKKM merupakan program yang 
prestisius dan memiliki seleksi 
yang sangat ketat, baik dari sisi 
administrasi  berupa kelengkapan 
dokumen proposal yang diajukan 
maupun dari sisi substansi. 

Pada tahun ini, Unpad mengusul-
kan lima prodi dan satu ISS untuk 
mendapatkan hibah tersebut. 
Setelah melalui rangkaian seleksi, 
Unpad berhasil mendapatkan 
pendanaan untuk satu prodi, yai-
tu Teknologi Pangan, dan satu ISS. 

“Pemilihan prodi yang diusul-
kan sendiri merupakan hasil 
pemetaan yang dilakukan Unpad. 
Alhamdulillah, dari Unpad yang 

diterima prodi Teknologi Pangan 
dan ISS MBKM,” kata Anne. 

Untuk ISS, lanjut Anne, Unpad 
akan mengembangkan sistem 
informasi terintegrasi dalam men-
dukung kebijakan Merdeka Bela-
jar-Kampus Merdeka, khususnya 
dari sisi konversi hasil kegiatan 
Kampus Merdeka sampai diakui 
dalam Sistem Kredit Semester 
(SKS) mahasiswa. 

“Kita selaraskan sistem dengan 
pedoman yang ada. Sistem akan 
mencakup mulai dari mahasiswa 
mendaftar, pelaksanaan, pemi-
lihan mata kuliah, kemudian 
monitoring dan pelaporannya,” 
ujarnya.

Tidak hanya untuk sivitas akade-
mika, sistem ini juga nantinya 
juga bisa digunakan oleh mitra 
Kampus Merdeka Unpad. Mitra 
dapat mengakses sistem untuk 
mendaftar sebagai institusi yang 
menerima mahasiswa Unpad. 
Nantinya, Unpad akan mem-
verifikasi apakah mitra tersebut 
layak untuk menjadi pelaksana 
program atau tidak. “Jadi sistem-
nya bisa mencakup sedetail itu,” 
tambah Anne.*

“Tidak hanya untuk sivitas akademika, sistem 
ini juga nantinya juga bisa digunakan oleh mitra 
Kampus Merdeka Unpad.”

Prestasi
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Empat Mahasiswa Unpad 
Raih Pendanaan  
Capstone Project Bangkit 
2022

Empat mahasiswa Universitas 
Padjadjaran berhasil meraih 
dana inkubasi Capstone Project 

Bangkit Kemendikbudristek tahun 
2022. Hibah tersebut digunakan untuk 
pengembangan aplikasi yang berpel-
uang menjadi startup teknologi baru 
di Indonesia. 

Empat mahasiswa yang tergabung 
dalam tiga kelompok Capstone Project 
Bangkit 2022. Mereka adalah Firdaus 
Ryan Utomo (Matematika) yang terg-
abung dalam kelompok “LukaKu”, Na-
jma dan Julio Fahcrel (Statistika) yang 
tergabung dalam kelompok “TeDI”, 
serta Fachrizky Djodjah (Matemati-
ka) yang tergabung dalam kelompok 
“DressOnMe”. Setiap kelompok mas-
ing-masing mendapat hibah senilai 
Rp 140 juta dari Google Indonesia dan 
Ditjen Diktiristek. 

Koordinator Program Bangkit Unpad 
Dessy Novita, M.Si., PhD, menjelaskan, 
program Bangkit merupakan akademi 
kolaborasi Kemendikbudristek dengan 
Google Indonesia, GoTo, dan Travelo-
ka untuk menyiapkan talenta berkuali-
tas di bidang teknologi informasi. 

Ada tiga kurikulum yang ditawarkan, 
yaitu machine learning, cloud comput-
ing, dan android mobile development. 
Tahun ini, program Bangkit diikuti 

sekira 3.000 peserta untuk mengikuti 
akademis selama 6 bulan. Dari Unpad, 
sebanyak 42 mahasiswa berhasil lolos 
untuk mengikuti program Bangkit.

“Setelah mereka belajar selama enam 
bulan, peserta dibentuk tim gabungan 
dari beberapa universitas untuk meny-
usun proposal pengembangan aplikasi 
yang didorong untuk menjadi startup,” 
papar Dessy. 

Dari sekira 500 proposal yang dia-
jukan kemudian diseleksi hingga 50 
proposal. Proposal tersebut kemudian 
diseleksi kembali hingga terpilih 15 
proposal terbaik untuk didanai. Pro-
posal yang didanai tersebut kemudian 
dilakukan inkubasi oleh perguruan 
tinggi yang menjadi host incubation. 
Unpad sendiri menjadi host incubation 
untuk kelompok “LukaKu” dan “TeDI”. 

“Unpad sebagai pembimbing untuk 
melihat sampai sejauh mana progres 
dari pengerjaan aplikasinya dan mem-
bantu sampai aplikasi ini bisa diluncur-
kan ke umum,” ujar Dessy. 

Lebih lanjut Dosen Program Studi 
Teknik Elektro ini menjelaskan, Tim 
LukaKu terdiri dari Firdaus Ryan Pra-
tomo (Unpad), Achmad Dino Saputra 
(YARSI), Aldin Mubarok Guferol (YARSI), 
Muhammad Rafi Triandi (YARSI), Nury-

adin Abutani (Sekolah Tinggi Teknologi 
Bandung), serta Zahra Ramadhanti 
(Univ. Jambi).

Tim ini mengembangkan aplika-
si mobile yang dapat mendeteksi 
berbagai jenis luka secara cepat, cara 
penanganan mandiri secara tepat dan 
merekomendasikan obat yang dapat 
dibeli kapan pun dan dimana pun. 

Dalam pengembangannya, tim 
mendapat bimbingan dari Dessy No-
vita, M.Si., PhD, Eva Krishna Sutedja, 
dr., M.Kes.,Sp.KK(K)  dari FK UNPAD, 
serta Herika Hayurani M.Kom – Teknik 
Informatika dari Universitas YARSI. 

ementara tim TeDi terdiri dari Najma 
(Unpad), Julio Fahcrel (Unpad), Prata-
ma Azmi Atmajaya (Univ. Telkom), 
Sang Bintang Putera Alam (Poltek Neg-
eri Jember), Hazlan Muhammad Qodri 
(UPN Veteran Yogyakarta), dan Gilang 
Martadinata (Univ. Presiden). 
 
Tim ini mengembangkan aplikasi 
mobile all-in-one untuk membantu ke-
butuhan penyandang disabilitas dalam 
berkomunikasi ataupun beraktivitas 
sehari-hari. Tim ini dibimbing oleh 
Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, 
M.Si., (FMIPA), Dr. Yusep Suparman, 
M.Sc., (FMIPA), dan Rivani, M.M., DBA. 
(FISIP).* 

Prestasi
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Perubahan teknologi dan dina-
mika global saat ini memaksa 
mahasiswa untuk terus mem-

perkaya diri. Mahasiswa pun perlu 
terus beradaptasi dengan kemajuan 
zaman.

Hal tersebut disampaikan Kepala 
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidi-
kan (Puslapdik) Kemendikbudristek 
Dr. Abdul Kahar, M.Pd., saat memberi-
kan pengarahan kepada mahasiswa 
penerima KIP Kuliah pada Pelatihan 
Motivasi dan Pengembangan Diri di 
Unpad Training Center, Jalan Ir. H. 
Djuanda Nomor 4, Bandung, Selasa 
(30/11/2021).

“Jangan menjadi mahasiswa yang 
biasa-biasa saja, tetapi harus men-
jadi mahasiswa yang siap menerima 
perubahan,” ujarnya.

Abdul menjelaskan, seiring kemajuan 

teknologi, tidak ada 
lagi sekat yang mem-
batasi mahasiswa un-
tuk berprestasi. Mem-
peroleh ilmu tidak 
hanya dari bangku 
perkuliahan. Namun, 
saat ini mahasiswa 
dapat melihat dunia 
luar dengan mudah 
berbekal teknologi. Ia 
mencontohkan, saat 
ini, hanya dengan berada di rumah, 
mahasiswa dapat mengakses berbagai 
layanan perpustakaan tebaik di dunia 
sepanjang waktu. 

“Karena itu, tidak ada bedanya antara 
mahasiswa Indonesia dengan maha-
siswa asing. Bedanya hanya bagaima-
na kita bisa mempersiapkan diri 
dengan teknologi yang ada,” tuturnya. 

Pada kesempatan tersebut, Abdul 
mendorong setiap mahasiswa untuk 
memperkaya kemampuan diri. Maha-
siswa dapat memanfaatkan program 
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 
sebagai ajang memperkaya diri. Pro-
gram ini, menurut Abdul memiliki pola 
pikir yang paripurna. 

“Kalau ilmu yang diteliti hanya satu, 
tidak akan cukup untuk bersaing. Har-
us bisa multidisiplin,” kata Abdul. 

Universitas Padjadjaran tengah 
menyiapkan pola pembinaan 
kemahasiswaan. Pola ini di-

harapkan dapat membentuk maha-
siswa Unpad menjadi lulusan yang 
berkompeten dan memiliki karakter 
“Jawara 5.0”. 
 
Direktur Kemahasiswaan dan Hubu-
ngan Alumni Unpad Dr. Boy Yoseph 
Cahya Sunan Sakti Syah Alam menu-
turkan, “Jawara 5.0” menjadi karakter 

yang perlu ditanamkan kepada ma-
hasiswa Unpad. Jargon ini merupakan 
akronim dari jago, wani, dan rancage. 
Tiga sikap tersebut mencerminkan 
kualitas mahasiswa Unpad di bidang 
akademik maupun kemahasiswaan.

Boy mengatakan peta jalan (roadm-
ap) pengembangan kemahasiswaan 
Unpad telah selesai dirancang. Peta 
jalan tersebut meliputi pembinaan 
saat mahasiswa mulai masuk hingga 

selesai menyelesaikan studinya. 

Meski demikian, rancangan ini masih 
memerlukan sosialisasi dan masukan 
dari berbagai pihak, khususnya dari 
para penggerak kemahasiswaan di 
tingkat fakultas. 

“Kalau misalkan semua sudah menge-
nal dan tahu, kita bisa bersama mel-
aksanakan roadmap kemahasiswaan 
tersebut,” kata Boy dalam kegiatan 
Lokakarya “Rembug Kemahasiswaan” 

Akademik

Pemerintah Dorong Penerima KIP 
Kuliah untuk Terus Mengembangkan 
Diri

Munculkan Karakter “Jawara 5.0”,  
Unpad Siapkan Pola Pengembangan 
Kemahasiswaan
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Aktivitas kemahasiswaan ber-
peran penting dalam mem-
bentuk lulusan Unpad yang 

berkualitas, selain peran akademik. 
Untuk itu, ke depan kegiatan kemaha-
siswaan menjadi soko guru utama di 
dalam proses pendidikan perguruan 
tinggi. 

“Selaras dengan kebi-
jakan Merdeka Bela-
jar-Kampus Merdeka, 
soft skill diharapkan 
menjadi lebih kuat dib-
andingkan dengan hard 
skill,” kata Wakil Rektor 
Bidang Akademik 
dan Kemahasiswaan 
Universitas Padjadjaran 
Prof. Arief S. Kartasas-
mita saat membuka 
kegiatan “Pembinaan 

dan Peningkatan Soft Skill Mahasiswa” 
secara virtual, Januari 2022.

Prof. Arief menjelaskan, saat ini 
banyak lulusan perguruan tinggi 
yang memiliki IPK bagus tetapi harus 
dilakukan pelatihan dari tingkat dasar 
ketika mereka sudah bekerja. Hal ini 

menunjukkan kemampuan akademik 
(hard skill) bukan satu-satunya param-
eter seorang lulusan perguruan tinggi 
mampu terjun di dunia kerja.

Kegiatan pembinaaan ini diharapkan 
dapat meningkatkan sikap kepemimp-
inan dari para pengurus ormawa. “Se-
hingga nanti kegiatan kemahasiswaan 
ini menjadi lebih bermanfaat,” kata 
Prof. Arief. 

Direktur Kemahasiswaan dan Hubu-
ngan Alumni Unpad Dr. Boy Yoseph 
Cahya Sunan Sakti Syah Alam men-
jelaskan, selama tiga hari, peserta 
kegiatan bersama-sama menyusun 
perencanaan kegiatan kemahasiswaan 
di lingkungan Unpad. Diharapkan 
kegiatan ini dapat mencapai peningka-
tan kualitas soft skill mahasiswa. 

Perkaya “Soft Skill” Lulusan, Unpad 
Kuatkan Aktivitas Kemahasiswaan

Akademik

di Unpad Training Center, Jalan Ir. H. 
Djuanda Nomor 4, Bandung, Novem-
ber 2021.

Anggota tim penyusun dokumen 
pembinaan kemahasiswaan Unpad Dr. 
Hery Wibowo, M.M., memaparkan, fra-
sa jago dimaknakan sebagai seorang 
yang unggul, dengan memiliki kemam-
puan yang kompeten, kompetitif, dan 
produktif. 

Frasa wani dimaknakan sebagai sikap 
ksatria yang di dalamnya memiliki 
sikap patriotik, religius, dan teknopre-
neur. Sementara rancage dimaknakan 

sebagai sikap mahasiswa yang kreatif, 
inovatif, dan inisiatif. 

Hery menjelaskan, karakter Jawara 
5.0 tidak bisa dimiliki secara tiba-tiba. 
Diperlukan proses yang sistematis dan 
terukur. Karena itu, Unpad telah meny-
iapkan rancangan pembinaan kema-
hasiswaan yang dimulai sejak duduk di 
semester satu hingga semester akhir. 

“Harus ada program dan rangka-
ian kegiatannya, sehingga kita bisa 
menyebutkan bahwa mereka sudah 
mulai berkarakter seperti yang dihara-
pkan,” kata Hery. 

Secara dasar, program ini meliputi em-
pat tahap pelaksanaan selama empat 
tahun. Di tahun pertama, mahasis-
wa akan disiapkan melalui program 
pembinaan. Tahun kedua, mahasiswa 
diharapkan mulai tumbuh dan berkin-
erja. 

Di tahun ketiga, mahasiswa diharap-
kan dapat mencetak prestasi terbaikn-
ya berdasarkan hasil pembinaan dan 
pengembangan tersebut. Sementara 
di tahun keempat, mahasiswa sudah 
mulai mengaktulisasikan diri di kehidu-
pan nyata.* 
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Sebanyak 246 Mahasiswa dari Luar 
Jawa Ikuti Program PMM di Unpad
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Sebanyak 246 mahasiswa dari 60 
perguruan tinggi luar Pulau Jawa 
akan mengikuti kegiatan Pertu-

karan Mahasiswa Merdeka (PMM) di 
Universitas Padjadjaran selama satu 
semester. Kegiatan tersebut secara 
resmi telah dibuka Rektor Universitas 
Padjadjaran Prof. Rina Indiastuti di 
Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad 
Kampus Jatinangor, Senin, 29 Agustus 
2022. 

“Selamat datang di kampus Unpad. 
Kami sangat senang menerima kehad-
iran teman-teman mahasiwa peserta 
PMM program dari Kemendikbudris-
tek,” kata Rektor dalam sambutannya. 

Rektor berharap, peserta PMM akan 
mendapatkan banyak pengalaman, 

termasuk pengalaman belajar, ber-
teman, dan mengeksplorasi hal baru 
yang dapat meningkatkan kapasitas 
dan potensi dari mahasiswa.

Sementara itu Direktur Pendidikan 
dan Internasionalisasi Mohamad 
Fahmi, S.E., M.T., mengatakan bahwa 
peserta PMM di Unpad ini akan mengi-
kuti perkuliahan di 36 program studi 
dari 14 fakultas di Unpad. 

Para peserta berasal dari Aceh hingga 
Merauke, dan akan mengikuti perkuli-
ahan pada semester ganjil tahun 
akademik 2022/2023. 

“Selain mengikuti perkuliahan di pro-
gram studi yang ada di Unpad, mereka 
juga akan mengambil Modul Nusan-
tara,” ungkap Fahmi.

Modul Nusantara tersebut meliputi 
kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan 
kontribusi sosial. Melalui program 
tersebut, mahasiswa akan belajar bu-
daya, termasuk mengunjungi tempat 
khas kebudayaan, mencicipi makanan, 
dan bertemu tokoh di Jawa Barat. 

“Mudah-mudahan insipiarsi bisa diper-
oleh dari kegiatan tersebut, dibawa 
pulang ke daerahnya dan bisa meras-
akan bahwa Indonesia itu terdiri dari 
berbagai daerah,” kata Fahmi. 

Mahasiswa
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Unpad Lepas 20 Mahasiswa 
Peserta Program Pertukaran 
Mahasiswa Merdeka

Sebanyak 20 maha-
siswa Universitas 
Padjadjaran akan 

mengikuti Pertukaran 
Mahasiswa Merdeka mulai 
Agustus hingga Desem-
ber 2022. Wakil Rektor 
Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Unpad 
Prof. Arief S. Kartasasmita 
melepas secara simbolik 
para mahasiwa tersebut 
di Bale Rumawat Kampus 
Iwa Koesoemasoemantri 
Unpad, Bandung, Kamis, 
28 Juli 2022. 

Pada kesempatan terse-
but, Prof. Arief mengata-
kan bahwa program Pertu-
karan Mahasiswa Merdeka 
ini sangat baik, terutama 
dalam memfasilitasi ma-
hasiswa dalam mengenal 

berbagai budaya. 

Dalam program tersebut, 
mahasiswa akan ditempat-
kan di sejumlah pergu-
ruan tinggi di luar pulau 
asal perguruan tingginya. 
Dalam hal ini, mahasiswa 
Unpad akan ditempatkan 
di perguruan tinggi di luar 
Jawa. 

“Karena dengan tahu berb-
agai macam budaya itu 
akan menambah khazanah 
wawasan kita, yang artinya 
akan membentuk pribadi 
kita menjadi pribadi yang 
lebih lengkap,” ujar Prof. 
Arief.

Ia berharap, ke depann-
ya akan semakin banyak 
mahasiswa Unpad yang 
mengikuti program serupa 

untuk meningkatkan 
kualitas para mahasiswa. 
Menurutnya, keberhasilan 
mahasiswa bukan hanya 
terletak pada bangku kuli-
ah tetapi juga  bagaimana 
mereka bisa beraktivitas di 
luar bangku kuliah.

Para peserta pun dihara-
pkan menjadi pionir dan 
mampu menunjukkan 
manfaat program Pertu-
karan Mahasiswa Merdeka 
kepada mahasiswa lain.

Acara pelepasan tersebut 
juga dihadiri Direktur Pen-
didikan dan Internasional-
isasi Mohamad Fahmi, S.E., 
M.T., Ph.D., serta sejumlah 
perwakilan pimpinan 
fakultas asal peserta pro-
gram.*

Mahasiswa
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Sebanyak 48 Mahasiswa Unpad Jalani 
Magang Besertifikat di 18 BUMN

Sebanyak 48 mahasiswa Universi-
tas Padjadjaran terpilih menjadi 
peserta Program Magang Maha-

siswa Besertifikat (PMMB) Gelombang 
I Tahun 2022 kerja sama dengan Fo-
rum Human Capital Indonesia (FHCI) 
BUMN. Peserta magang besertifikat 
tersebut tersebar di 18 BUMN di 
Indonesia.

Kepala Pusat Pengembangan Kari-
er Unpad Dr. Rosaria Mita Amalia, 
M.Hum., menjelaskan, jumlah 48 
mahasiswa tersebut berhasil terjaring 
dari 22 program studi. Peserta terpilih 
berdasarkan hasil seleksi persyaratan 
administratif yang dilakukan FHCI 
BUMN. 

“Program magang besertifikat ini 
menjadi satu pengalaman yang tidak 
terlupakan dan akan memberikan 
warna untuk pengembangan karier 
mahasiswa,” kata wanita yang akrab 
disapa Amel saat membuka acara “Pe-
lepasan Magang PMMB BUMN Batch I 
Tahun 2022 dan Konseling Karier Indi-
vidu 2022” yang digelar secara virtual, 
Jumat (1/4/2022) lalu. 

Amel mengatakan, program magang 
besertifikat tersebut digelar secara 
hybrid. Sebagian peserta melakukan 
magang secara daring dan luring. Ada 
pula yang melakukan magang secara 
luring penuh sesuai dengan kebijakan 

perusahaan tempat magang dilaku-
kan.

Peserta PMMB tersebut dilepas secara 
resmi oleh Direktur Kemahasiswaan 
dan Hubungan Alumni Unpad. Dr. Boy 
Yoseph Cahya Sunan Sakti Syah Alam. 

Senada dengan Amel, Boy juga men-
dorong mahasiswa untuk mengek-
splorasi selama menjalani magang. 
Berbagai materi yang diberikan 
mentor harus diresapi dan menjadi 
bekal mahasiswa. Diharapkan, maha-
siswa juga bisa menghasilkan inovasi 
yang bermanfaat bagi perkembangan 
perusahaan.

Selain PMMB, sebanyak 609 mahasis-
wa Unpad mengikuti program Magang 
Studi Independen Besertifikat (MSIB) 
Kemendikbudristek angkatan II. Sela-
ma 1-2 semester, mahasiswa tersebar 
di 103 mitra kerja program MSIB.

Peserta berasal dari 56 program studi 
di lingkungan Unpad dan didampingi 
255 dosen pembimbing. 

Para mahasiswa tersebut dilepas 
secara simbolis oleh Wakil Rektor 
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 
Universitas Padjadjaran Prof. Arief S. 
Kartasasmita, Sabtu, 26 Juni 2022.

Prof. Arief mengatakan, karena ini 
merupakan momentum baik, maka 

mahasiswa harus memantapkan diri 
untuk mengikuti program ini sampai 
selesai. Akan banyak kesempatan dan 
ilmu berharga yang bisa diperoleh 
mahasiswa untuk kemajuan kariernya 
di masa datang.

Amel menjelaskan, tahun ini, jumlah 
peserta yang lolos seleksi program 
MSIB mengalami peningkatan. 

Pada 2021, jumlah peserta yang ikut 
sebesar 417 mahasiswa dengan 200 
dosen pembimbing dan 89 mitra kerja. 

“Ada kenaikan jumlah signifikan dari 
peminat dan peserta Unpad yang 
diterima di MSIB,” ujar Amel. 

Pada program MSIB, mahasiswa 
diberi kesempatan untuk mempelajari 
berbagai kompetensi spesifik, praktis, 
dan dibutuhkan di masa depan. Tidak 
sekadar mempelajari mandiri, maha-
siswa juga dapat melakukan interaksi 
dengan para pakar untuk memahami 
bagaimana kompetensi atau ilmu 
tersebut diterapkan. Di akhir, maha-
siswa akan ditantang untuk memprak-
tikkan kompetensi tersebut melalui 
proyek riil.* 

Mahasiswa
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Mahasiswa Relawan Vaksinasi  
Unpad: Peroleh Ilmu dan  
Pengalaman Baru Lewat MBKM

Universitas Padjadjaran meng-
gelar program vaksinasi bagi 
mahasiswa, keluarga dosen 

dan tenaga kependidikan, serta mas-
yarakat umum sejak 24 Juli 2021 lalu. 
Relawan vaksinasi yang bertugas tidak 
hanya dari kalangan dosen maupun 
tenaga kesehatan, tetapi juga maha-
siswa dari berbagai fakultas di lingkun-
gan Unpad. 

Tasya Alya Firdaus, misalnya. Mahasis-
wa semester 7 Fakultas Farmasi Un-
pad ini sudah 6 kali menjadi relawan 
vaksinasi Unpad. Keikutsertaan Tasya 
sebagai relawan vaksinasi merupakan 
implementasi dari program Merdeka 
Belajar-Kampus Merdeka Kemendik-
budristek RI untuk bidang vaksinasi.

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

Tidak hanya Tasya, pengalaman berke-
san juga dialami Meivie Tivalli. Maha-
siswa semester 7 Program Studi Bi-
ologi 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 pen-
galaman baru bagi saya, sebelumnya 
saya banyak melakukan pengabdian di 
bidang pendidikan,” tuturnya. 

Koordinator vaksinasi Satgas Cov-
id-19 Unpad Insi Farisa Desy Arya, dr., 
M.Si., mengatakan, sebanyak 125-146 
relawan mahasiswa ikut serta dalam 
pelaksanaan vaksinasi di Unpad pada 
2021. Mahasiswa tersebut merupakan 
peserta program Kampus Merdeka 
maupun relawan di luar Kampus 
Merdeka yang secara khusus ikut 

mengatur jalannya proses vaksinasi. 

Mahasiswa tersebut dari seluruh 
fakultas, bukan hanya kesehatan. 
Pada pelaksanaannya, setiap relawan 
tergabung dalam satu kelompok Kam-
pus Merdeka. Satu kelompok akan 
memiliki satu dosen pembimbing. 

Melalui program Kampus Merdeka, 
keikutsertaan sebagai relawan akan 
terintegrasi ke pendidikan. Program 
ini setara dengan mengikuti perkuli-
ahan 3 SKS yang disesuaikan dengan 
kebijakan prodi masing-masing. 

“Mereka bisa dikonversi dengan KKN 
ataupun elektif,” sambungnya.*
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Dua mahasiswa Program Studi 
Statistika Fakultas MIPA Uni-
versitas Padjadjaran menjadi 

tim pengembang aplikasi “Teman 
Disabilitas” atau “TeDi”, sebuah ap-
likasi aksesibilitas all-in-one pertama 
di Indonesia yang bertujuan untuk 
memudahkan kehidupan penyandang 
disabilitas.  Dua mahasiswa tersebut 
yaitu Najma dan Julio Fahcrel, yang 
merupakan lulusan terbaik program 
Bangkit Academy 2022 Kemendik-
budristek.

Bersama lulusan terbaik lainnya, yaitu 
Pratama Azmi Atmajaya (Universitas 
Telkom), Sang Bintang Putera Alam 
(Politeknik Negeri Jember), Gilang 
Martadinata (Universitas Presiden), Ha-
zlan Muhammad Qodri (UPN Veteran 
Yogyakarta), Najma dan Julio mengem-
bangkan aplikasi mobile pertama di 

Indonesia yang memiliki fitur lengkap 
untuk membantu tiga penyandang dis-
abilitas, yaitu: tunanetra, tunarungu, 
dan tunawicara.

“Kebanyakan aplikasi mobile hanya 
menyediakan fitur untuk satu jenis 
disabilitas saja. Sedangkan menurut 
WHO tahun 2019, sebanyak 40% pen-
yandang disabilitas memiliki lebih dari 
satu jenis disabilitas. Karena itu, mun-
culah ide membuat aplikasi all-in-one 
pertama yang mendukung beberapa 
jenis disabilitas yaitu aplikasi TeDi: 
Teman Disabilitas,” kata Najma.

Proyek TeDi merupakan final capstone 
project yang diadakan Google Bangkit 
2022. Proyek ini berhasil mengungguli 
15 proyek terbaik setelah bersaing 
dengan 437 proyek yang masuk. 
Atas keberhasilan ini, TeDi berhasil 
mendapatkan pendanaan dari Goog-

le dan Kemendikbudristek sebesar 
10 ribu Dollar untuk melanjutkan 
pengembangan aplikasi. 

Pembuatan aplikasi TeDi ini juga dib-
antu dan diarahkan sejumlah dosen 
Unpad, yaitu: Dr. Anindya Apriliyanti 
Pravitasari, S.Si., M.Si. sebagai Ketua 
inkubasi , Rivani,S.IP., MM., DBA se-
bagai anggota inkubasi, dan Dr.Yusep 
Suparman,M.Sc. sebagai anggota 
inkubasi. 

Aplikasi ini menawarkan fitur “Bisindo 
(Bahasa Isyarat Indonesia) Translator” 
untuk menerjemahkan bahasa isyarat, 
“Object Detection” untuk mendeteksi 
obyek sekitar, “Currency Detection” un-
tuk mendeteksi mata uang, dan “Text 
Detection” untuk membaca sebuah 
teks.* 

TeDi, Aplikasi Penyandang  
Disabilitas dengan Fitur Lengkap
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Mahasiswa Geofisika  
Kembangkan Perangkat Lunak 
untuk Pantau Aset Unpad

Empat mahasiswa Program 
Studi Geofisika Fakultas 
MIPA Universitas Padjad-

jaran mengembangkan perang-
kat lunak (software) bernama 
“Jagawana Padjadjaran” berbasis 
portal web yang berfokus pada 
bidang penginderaan jauh untuk 
memantau aset lahan di lingkun-
gan Unpad. 

Pembuatan dan pengembangan 
Jagawana Padjadjaran dilakukan 
oleh empat mahasiswa Geofisi-
ka Unpad angkatan 2019, yang 
terdiri dari Tubagus Nur Rahmat 
Putra, Rania Alifa Desenaldo, 
Catherine Andrea Lowis, dan 
Ahmad Wadi Muntashir dengan 
dosen pembimbing Dr. Irwan 
Ary Dharmawan.

Beberapa fitur yang dapat digu-
nakan pada aplikasi ini, yaitu: 
perhitungan floor area ratio dan 
urban green space pada set-
iap kampus,  fitur perhitungan 
luas area berdasarkan poligon 
yang dibuat oleh pengguna, 
analisis Vertical Displacement, 
pemetaan potensi lahan, serta 
beberapa indeks parameter fisis 
di semua aset yang dimiliki oleh 
Unpad. 

Secara visualisasi, software ini 
menampilkan beragam jenis 
peta beserta legendanya, fitur 
split panel untuk membanding-
kan dua peta yang berbeda, 
serta  grafik dan tabel informasi.  

Jagawana Padjadjaran dapat 
diakses dari berbagai perangkat 
secara bebas melalui website 
di laman http://grid.unpad.
ac.id/~jgp .

Ketua Program Studi Geofisika 
yang sekaligus sebagai dosen 
pembimbing Dr. Irwan Ary Dhar-
mawan, menjelaskan, software 
ini berbasis penginderaan jauh 
yang merupakan metode paling 
murah untuk mendapatkan data 
di permukaan bumi mengguna-
kan tangkapan dari citra satelit.

Irwan menyampaikan bahwa 
pembuatan perangkat lunak 
ini merupakan implementasi 
Merdeka Belajar Kampus Merde-
ka (MBKM) yang ditawarkan oleh 
DSPMA kepada ProdiGeofisika. 
Dalam praktiknya, kegiatan ini 
dikonversikan dalam sejumlah 
SKS sebagai bentuk rekognisi 
dari pekerjaan yang mahasiswa 
lakukan.  

“Tak hanya itu, software ini juga 
telah memperoleh Surat Pen-
catatan Hak Cipta dari Direktur 
Kekayaan Intelektual Kemente-
rian Hukum dan HAM RI untuk 
kategori jenis ciptaan program 
komputer (https://bit.ly/HKIjaga-
wana) terhitung sejak tanggal 31 
Mei 2022,” pungkasnya.* 
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Program ini akan mendorong mahasiswa 
terjun langsung dalam proses pemeliharaan 
ayam broiler hingga mendapatkan  
keterampilan nonteknis. 

Fakultas Peternakan Universi-
tas Padjadjaran meluncurkan 
program Implementasi Merde-

ka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 
“Berlian Muda Padjadjaran” dan 
“Membangun Desa” yang digelar di 
Ruang Amphiteater Fapet Unpad, Jati-
nangor, Senin, 12 September 2022.

Program Berlian Muda Padjadjaran 
dan Membangun Desa merupakan 
program magang di industri perung-
gasan yang bekerja sama dengan PT. 
Mitra Berlian Unggas. Program yang 
dikombinasikan dengan program 
Management Trainee ini akan men-
dorong mahasiswa terjun langsung 
dalam proses pemeliharaan ayam 
broiler hingga mendapatkan keter-
ampilan nonteknis seperti kepem-
impinan, komunikasi efektif, dan 
problem solving. 

Pada program ini, mahasiswa dapat 
mengajukan usulan penelitian ber-
dasarkan permasalahan di lapangan.

Sementara program Membangun 
Desa bertujuan meningkatkan keter-
ampilan kemitraan, kolaborasi lintas 
disiplin, dan kepemimpinan maha-
siswa dalam mengelola program 
pembangunan di perdesaan. 

Program Membangun Desa dihara-
pkan dapat membantu masyarakat  
perdesaan untuk meningkatkan 
derajat kehidupannya melalui berb-
agai sektor pembangunan, ekonomi, 
infrastruktur, kesehatan, pendidikan 
dan lainnya, dengan  menggunakan 
sarana prasarana peternakan sebagai 
sektor utama.  

Rahmat menjelaskan, Program MBKM 
Berlian Muda Padjadjaran dan Mem-
bangun Desa diikuti oleh mahasiswa 

Peternakan di Jatinangor serta di PS-
DKU Pangandaran. Kegiatan tersebut 
bisa dikonvensi senilai 20 SKS. 

“Program ini mahasiswa bisa belajar 
di lapangan dan Mahasiswa dapat 
menggali potensi yang ada di tempat 
magang dan di desa tersebut dan 
banyak sekali manfaat yang bisa di 
peroleh mahasiswa,” ujarnya.

Menurutnya, program ini berper-
an penting bagi mahasiswa untuk 
menambah keterampilan dan keahl-
ian mengenai kewirausahaan, belajar 
mengenai peternakan ayam broiler 
di PT. Mitra Berlian Unggas, serta be-
lajar menggali potensi desa di bidang 
ketahanan pangan.*

Fapet Unpad Luncurkan Program 
MBKM Magang di Industri  
Perunggasan

Fakultas
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Fakultas Farmasi 
Unpad Luncurkan 
Program MBKM 
Kedaireka Aplikasi 
InaTTI

Sebanyak 263 mahasiswa dari 
13 Perguruan Tinggi Farmasi 
se-Indonesia mengikuti program 

MBKM Kedaireka Aplikasi Indonesia 
Tes dan Telefarmasi (InaTTI) di Prodi 
Sarjana Farmasi.

Dari total jumlah mahasiswa tersebut, 
257 mahasiswa mengikuti program 
pertukaran pelajar mata kuliah Farma-
si Informatika sebanyak 2 SKS, serta 6 
mahasiswa peserta Magang Beserti-
fikat sebanyak 20 SKS.

Peluncuran secara resmi Program 
MBKM Kedaireka Aplikasi InaTTI 
dilakukan secara hybrid dari Ruang  
Kedaireka Departemen Farmaseti-
ka dan Teknologi Farmasi, Fakultas 
Farmasi Unpad, Jatinangor, Jumat, 19 
Agustus 2022. 

Aplikasi tersebut dikembangkan 
Fakultas Farmasi Unpad melalui 
hibah Matching Fund 2022 Kedaireka 
dengan mengintegrasikan program 
MBKM.

Pengembangan aplikasi InaTTI beraw-
al dari pengembangan sistem infor-
masi Laboratorium Covid-19 terinte-
grasi dengan sampling point, hingga 
optimalisasi pelayanan kefarmasian 
melalui fitur telefarmasi. 

Program ini terselenggara berkat 
kolaborasi dengan PT. Sahaware 
Teknologi Indonesia dan didukung 
berbagai mitra laboratorium dan klinik 
yang tersebar khususnya di wilayah 
Bandung, Jakarta, dan Bali. 
Kaprodi Sarjana Farmasi Prof. Apt. 
Nasrul Wathoni mengatakan bahwa 

aplikasi InaTTI diharapkan menjadi 
aplikasi pertama di Indonesia yang 
memiliki fitur Telefarmasi dengan 
Patient Medical Record (PMR). Dengan 
demikian, aplikasi ini dapat menghasil-
kan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Sementara itu Dekan Fakultas Farma-
si Prof. Dr. Apt. Ajeng Diantini, M.Si. 
mengatakan, proyek ini bertujuan 
untuk membuat satu produk digital 
yang dapat meningkatkan pelayanan 
kesehatan masyarakat melalui 
pendampingan telefarmasi. Melalui 
program ini, mahasiswa peserta ke 
depannya dapat menjadi apoteker 
yang siap melakukan pendampingan 
atau pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat.*
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Dalam rangka implemen-
tasi program Merdeka 
Belajar-Kampus Merde-

ka, Fakultas Teknik Geologi 
Universitas Padjadjaran menja-
lin kerja sama dengan Fakultas 
Teknologi Kebumian dan Energi 
(FTKE) Universitas Trisakti (Us-
akti). 

Penandatanganan Perjanjian 
Kerja Sama tersebut dilaksan-
akan secara daring oleh De-
kan FTG Unpad Prof. Ir. Mega 
Fatimah Rosana, M.Sc., PhD, 
dengan Dekan FTKE Usakti Dr. 

Ir. Muhammad Burhannudinnur, 
M.Sc., IPM, Kamis, 7 Juli 2022. 

Prof. Fatimah mengatakan, 
tujuan dilaksanakannya kerja 
sama ini adalah sebagai wujud 
komitmen FTG Unpad dalam 
mendukung program MBKM. 
Selain itu, kerja sama ini juga 
diharapkan dapat meningkatan 
kompetensi mahasiswa antar 
kedua perguruan tinggi, sehing-
ga sama-sama memiliki daya 
saing yang unggul. 

“Ke depan, kerja sama FTG 
Unpad dan FTKE Trisakti dapat 

dilakukan dalam kegiatan lain, 
seperti riset bersama,” ujarnya. 

Sementara Burhannudinnur 
menyampaikan apresiasi kepada 
FTG Unpad sehingga kerja sama 
ini dapat terwujud. 

 “Semoga dengan kerja sama 
tersebut Unpad dan Trisakti 
dapat bersinergi untuk  
dapat terus berkembang secara 
berkelanjutan dalam rangka 
meningkatan daya saing,” kata 
Burhannudinnur.*

Implementasi MBKM, FTG Unpad 
Jalin Kerja Sama dengan FTKE  
Usakti
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FISIP Unpad 
Siapkan Kurikulum 
Integratif “Outcome 
Based Education”

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Padjadjaran 
menyelenggarakan “Workshop 

Operasionalisasi Pedoman Kurikulum 
Berbasis Integrasi Outcome Based 
Education (OBE) dengan Rekognisi 
Internasional Melalui Hybrid Learning 
dan Merdeka Belajar-Kampus Merde-
ka (MBKM)” di The Luxton Hotel,  
Bandung, 24 November 2021. 

Workshop ini  diikuti oleh para Ketua 
Program Studi serta sejumlah dosen di 
lingkungan FISIP Unpad. 

Dalam sambutannya Dekan FISIP 
Unpad Dr. R. Widya Setibudi, M.T, 
M.Si (Han), mengatakan, kegiatan 
ini diselenggarakan dalam upaya 
penyelarasan proses penyelenggaraan 
pendidikan di tingkat fakultas melalui 

penyajian kurikulum yang berba-
sis integrasi OBE dengan rekognisi 
internasional melalui hybrid learning 
dan program MBKM yang akan diim-
plementasikan di FISIP Unpad mulai 
tahun ajaran 2022/2023. 

Penyajian kurikulum yang berbasis in-
tegrasi tersebut dilakukan secara kom-
prehensif mulai dari tingkat program 
studi. Dengan demikian, diharapkan 
program hybrid learning di Unpad 
dapat berjalan secara optimal dan 
menghasilkan luaran yang berkualitas 
tinggi. 

Kegiatan workshop ini menghadirkan 
sejumlah pembicara. Direktur Pendidi-
kan dan Internasionalisasi Unpad  
Mohamad Fahmi, S.E., M.T., 
Ph.D  menjadi salah seorang  

pembicara dengan materi “Arah 
Kebijakan Kurikulum dan Rencana 
Transformasi Unpad Menuju Hybrid 
University 2024”. 

Pembicara lain, yaitu Kepala Satuan 
Penjaminan Mutu Unpad Dr. Hj. Rd. 
Funny Mustikasari Elita, M.Si dengan 
materi “Relevansi Mutu Kurikulum 
berorientasi OBE melalui Strategi Inte-
grasi Sapta Dharma dan Integrasi OBE 
dengan Rekognisi Internasional mel-
alui Hybrid Learning dan MBKM”, serta 
Kepala Departemen Ilmu Politik dan 
Anggota Tim Penyusun Pedoman Kuri-
kulum Integratif OBE, Hybrid Learning 
dan MBKM Dr. Caroline Paskarina, 
M.Si. dengan materi “OBE dan MBKM 
dalam Kurikulum Ilmu Politik”.* 
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Majalah digital Gentra dapat diunduh di:
unpad.ac.id/majalah
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