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Sambutan Rektor

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat:
• Ketua  Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
• Para Wakil Rektor,
• Para Dekan,
• Serta para mahasiswa baru Program Pascasarjana yang kami cintai dan banggakan.

Atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran, Saya mengucapkan “Selamat Datang kepada Putra dan Putri
Terbaik Bangsa Indonesia” di Kampus Universitas Padjadjaran tercinta. Dengan penuh rasa bangga kami semua menyambut
saudara-saudara pada kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Gelombang II Universitas Padjadjaran
Tahun Akademik 2022/2023, yang diselenggarakan pada tanggal 15 dan 16 Februari 2023.

Program studi pada Pascasarjana di Unpad harus berkontribusi pada pengembangan IPTEK melalui pengembangan logika
berfikir dan riset yang dilakukan secara efektif, kreatif dan etis sehingga kelak para lulusan pascasarjana dapat berpartisipasi
aktif dalam memajukan kehidupan ekonomi, social, politik dan budaya hingga kemudian menjelma menjadi pemimpin
masyarakat yang tangguh.

Setiap program studi pascasarjana memiliki kurikulum yang merupakan perpaduan dari strategi pencapaian hasil belajar
(learning outcome) melalui kegiatan perkuliahan dan penetapan topik riset untuk hasil publikasi, yang diikuti mahasiswa
dengan gaya belajar masing-masing. Sejak dilanda pandemi Covid-19, Unpad telah memanfaatkan ruang virtual untuk
menciptakan pengalaman belajar melengkapi kehadiran di kelas. Mahasiswa pascasarjana diharapkan hadir dan aktif di
kampus atau mengakses pembelajaran secara hibrid.

Tahun pertama perkuliahan bagi mahasiswa baru program pascasarjana merupakan masa transisi untuk kembali
menghadapi lingkungan kampus, dan bertemu dengan rekan rekan baru yang berasal dari latar belakang pekerjaan berbeda.
Saya berharap para mahasiswa program pascasarjana dapat mengikuti seluruh rangkaian proses pendidikan program
pascasarjana dengan penuh semangat, bergaul luas dengan komunitas kampus dari mancanegara guna meraih kesuksesan
menyelesaikan studi dengan capaian yang gemilang. Kinerja belajar mahasiswa Pascasarjana dibantu promotor diharapkan
mampu berkontribusi pada rekognisi atas prestasi Unpad dan ranking global.



Menghadapi tantangan ke depan yang mungkin tidak mudah, Saya berpesan agar mahasiswa Program Pascasarjana Unpad
senantiasa menjaga niat untuk menuntut ilmu dan riset secara sungguh-sungguh. Luruskan niat, kuatkan hati dan bersabar
dengan proses yang akan dijalani merupakan kunci kesuksesan dalam mencapai cita-cita. Ingatlah selalu, bahwa keluarga
memiliki harapan besar dan senantiasa mendoakan. Maka dari itu, bercita-citalah untuk membuat Unpad dan keluarga
bangga. Semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kita dan mempermudah jalan kita mencapai cita-cita.

Dalam kesempatan yang baik ini, Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat
yang telah memilih Universitas Padjadjaran untuk melanjutkan studi. Semoga niat baik dan upaya yang telah kita lakukan
berbuah hasil yang baik berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di kancah
dunia.

Billahittaufiq walhidayah,

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bandung, 15 Februari 2023

Rektor,

Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., MSIE



Sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat datang di Universitas Padjadjaran, salah satu universitas terbaik di Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi
universitas yang bermanfaat dan mendunia. Kami bangga memiliki mahasiswa pascasarjana yang cerdas dan berdedikasi
tinggi untuk mencapai tujuannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kita saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam era revolusi industri 4.0. Dunia
sedang berubah dengan cepat dan membutuhkan individu yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang relevan untuk
menghadapi perubahan tersebut.

Unpad memahami pentingnya mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dunia saat ini dan masa depan.
Oleh karena itu, kami memastikan bahwa program studi dan fasilitas yang tersedia memenuhi standar industri dan
membekali mahasiswa dengan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam era revolusi industri 4.0.

Sebagai mahasiswa pascasarjana Unpad, Anda akan memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang bersama dengan
dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang berdedikasi dan berkualitas. Kami percaya bahwa dengan memanfaatkan fasilitas
dan sumber daya yang tersedia, Anda akan dapat menghadapi tantangan dunia saat ini dan mencapai cita-cita Anda dalam
menjadi pemimpin dan pemikir yang inovatif di masa depan.

Saya berharap bahwa melalui buku panduan orientasi ini, mahasiswa pascasarjana baru akan memahami filosofi dan tujuan
Unpad serta memiliki pemahaman yang baik tentang program studi dan fasilitas yang tersedia. Saya berharap bahwa
mahasiswa akan merasakan kebahagiaan dan kenyamanan menuntut ilmu di Unpad.

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bandung, 15 Februari 2023

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, dr., SpM(K), M.Kes., PhD



Jadwal dan Kegiatan
Orientasi Mahasiswa Baru Pascasarjana

Lokasi
Grha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran
Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung

Waktu
15- 16 Februari 2023

Program

No Kegiatan Waktu

1 Rektor Menyapa 15 Februari 2023
Pukul 09.00

2 Pengambilan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 16 Februari 2023

SESI 1
Jam 08.00 - 12.00 WIB
Program Spesialis
Program Doktor
Program Profesi

SESI 2
Jam 13.00 - 16.30 WIB
Program Subspesialis (Sp2)
Program Magister

3 Pengambilan kelengkapan mahasiswa baru;

4 Pembuatan akun Padjadjaran Authentication System (PAuS) ID;

5 Layanan pengaktifan akun Learning Management System (LMS) LiVE
Unpad;

6 Layanan Informasi Perpustakaan/Center of Information Scientific
Resource and Library (CISRAL) Unpad.



Seminar

SESI 1: Menjadi mahasiswa pascasarjana yang tangguh (15 Februari 2023, Pukul 10.30 - 11.30, Grha Sanusi)

(Hari Setyowibowo, PhD, Psikolog)

Menjadi mahasiswa pascasarjana membutuhkan kesiapan mental dan emosional yang kuat untuk menghadapi
berbagai tantangan dan stress. Dalam sesi ini, akan dibahas tentang bagaimana mengatasi tekanan dan stress
sebagai mahasiswa pascasarjana, serta membangun kepercayaan diri dan mental yang kuat untuk menjadi
mahasiswa pascasarjana yang tangguh. Mahasiswa akan mempelajari tentang taktik untuk mengatasi stress,
memperkuat mental dan emosional, serta membangun rutinitas yang sehat untuk membantu mereka tetap
fokus dan produktif.

SESI 2: Memaksimalkan pendidikan pascasarjana untuk berkarir lebih tinggi (15 Februari 2023, Pukul 11.30
- 12.30, Grha Sanusi)

(Dr. Rosaria Mita Amalia, M.Hum.)

Pendidikan pascasarjana membuka peluang untuk meningkatkan karir dan mempersiapkan diri untuk
menghadapi tantangan dunia kerja saat ini. Dalam sesi ini, akan dibahas bagaimana memanfaatkan pendidikan
pascasarjana untuk meningkatkan karir dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia kerja saat
ini. Mahasiswa akan mempelajari tentang cara memanfaatkan program studi untuk meningkatkan karir,
memahami tren industri dan pekerjaan saat ini, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia
kerja di masa depan.

SESI 3: Family study balance bagi mahasiswa yang sudah berkeluarga (16 Februari 2023, Pukul 09.00 -
10.00, Bale Rumawat)

(Dr. Fitri Ariyanti Abidin, M.Psi., Psikolog)

Menjadi mahasiswa pascasarjana dengan keluarga membutuhkan perencanaan dan pengelolaan waktu yang
baik. Dalam sesi ini, akan dibahas tentang bagaimana mengelola waktu dan prioritas sebagai mahasiswa
pascasarjana yang sudah memiliki keluarga, serta bagaimana membangun harmoni antara keluarga dan studi.
Mahasiswa akan mempelajari tentang cara membagi waktu antara keluarga dan studi, membahas solusi untuk
masalah yang sering dihadapi, serta memahami pentingnya membangun harmoni antara keluarga dan studi.



SESI 4: Administrasi dan dukungan akademik bagi mahasiswa (16 Februari 2023, Pukul 10.00 - 11.00, Bale
Rumawat)

(Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi)

Sesi ini akan membahas tentang bagaimana mengatasi administrasi dan masalah akademik sebagai mahasiswa
pascasarjana. Mahasiswa akan diajarkan tentang prosedur administrasi dan bagaimana mengatasi masalah
seperti pengajuan tugas, pengajuan skripsi, dan lain-lain.

Mahasiswa juga akan dikenalkan dengan dukungan akademik yang tersedia di Unpad, seperti konsultasi dengan
dosen pembimbing, layanan bantuan akademik, dan lain-lain. Sesi ini akan membahas tentang bagaimana
memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk membantu mahasiswa mengatasi masalah
akademik dan administrasi.

SESI 5: Diri sehat, studi lancar (16 Februari 2023, Pukul 11.00 - 12.00, Bale Rumawat)

(Theresia Eriyani., S.Kep., Ners., M.H.Kes)

Sesi ini akan membahas tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental bagi mahasiswa pascasarjana.
Mahasiswa akan diajarkan tentang bagaimana mempertahankan kesehatan dan mengatasi masalah kesehatan,
seperti stres, kelelahan, dan lain-lain.

Mahasiswa juga akan dibimbing tentang bagaimana membangun kebiasaan hidup sehat dan mengelola waktu
untuk memastikan studi berjalan lancar. Sesi ini akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan fasilitas
dan sumber daya yang tersedia untuk membantu mahasiswa mengatasi masalah kesehatan dan
mempertahankan kondisi fisik dan mental yang baik.

SESI 6: Dukungan teknologi informasi (16 Februari 2023, Pukul 13.00 - 14.00, Bale Rumawat)

(Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi)

Sesi ini akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan teknologi informasi sebagai mahasiswa
pascasarjana. Mahasiswa akan diajarkan tentang bagaimana mengatasi masalah teknologi informasi, seperti
pengaturan email, akses internet, dan lain-lain.

Mahasiswa juga akan dikenalkan dengan dukungan teknologi informasi yang tersedia di Unpad, seperti layanan
bantuan teknologi informasi, akses ke perpustakaan digital, dan lain-lain. Sesi ini akan membahas tentang
bagaimana memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia untuk membantu mahasiswa mengatasi
masalah teknologi informasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu studi.



SESI 7: Mengelola keuangan sebagai mahasiswa pascasarjana (16 Februari 2023, Pukul 14.00 - 15.00, Bale
Rumawat)

(Fitri Hastuti, SE.,MSi.,PhD)

Sesi ini akan membahas tentang bagaimana mengelola keuangan sebagai mahasiswa pascasarjana. Mahasiswa
akan diajarkan tentang cara mengelola pengeluaran dan mengatur anggaran bulanan, serta bagaimana
mempersiapkan diri untuk masa depan finansial yang baik.

Mahasiswa juga akan dibimbing tentang cara mengelola utang dan meminimalkan beban keuangan, serta
bagaimana memanfaatkan peluang investasi untuk meningkatkan keuangan. Sesi ini juga akan membahas
tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa sulit dan memastikan bahwa keuangan
tetap stabil selama studi.



Unpad Bermanfaat Mendunia

Sejarah Universitas Padjadjaran

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri
yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Nama
“Padjadjaran” diambil dari nama Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Padjadjaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi
atau Prabu Dewantaprana Sri Baduga Maharaja di Pakuan Padjadjaran (1473-1513 M). Nama ini adalah nama
yang paling terkenal dan dikenang oleh rakyat Jawa Barat, karena kemasyhuran sosoknya di antara raja-raja
yang ada di tatar Sunda ketika itu.

Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden
RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015.

PTN Badan Hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi. Pada
pasal 65 UU tersebut disebutkan, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif
berdasarkan kinerja oleh Menteri kepada PTN. Bentuk otonomi yang dimaksud terdiri dari PTN yang
menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) atau PTN Badan Hukum.

Unpad telah melaksanakan otonomi PK BLU sejak 15 September 2008, dan kini memperoleh mandat untuk
meningkatkan otonomi menjadi PTN Badan Hukum. Kepercayaan pemerintah memberikan mandat kepada
Unpad menjadi PTN Badan Hukum merupakan “buah” dari perjuangan panjang para pengelola Unpad menjaga
kualitas serta prestasi para mahasiswanya di tingkat nasional dan internasional.

Kampus Jatinangor

Kampus Jatinangor terinspirasi oleh “Kota Akademik Tsukuba”, Rektor keenam Unpad, Prof. Dr. Hindersah
Wiraatmadja menggagas “Kota Akademis Manglayang”, yang terletak di kawasan kaki Gunung Manglayang.
Konsep tersebut menjawab permasalahan kampus Unpad yang tersebar di 13 lokasi yang berbeda sehingga
menyulitkan koordinasi dan pengembangan daya tampung, selain untuk meningkatkan produktivitas, mutu
lulusan, dan pengembangan sarana/prasarana fisik.

Sejak tahun 1977, Unpad merintis pengadaan lahan yang memadai dan tahun 1979 baru disepakati dengan
adanya penunjukkan lahan bekas perkebunan di Jatinangor. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat
No. 593/3590/1987, kawasan itu meliputi luas 3.285,5 hektar, terbagi dalam 7 wilayah peruntukkan. Khusus
untuk Unpad, wilayah pengembangan kampus di Jatinangor mencakup 175 hektar.

Secara bertahap, Unpad telah mulai memindahkan kegiatan pendidikannya ke Jatinangor sejak 1983, yang
diawali oleh Fakultas Pertanian. Kemudian diikuti oleh fakultas-fakultas lainnya yang ada di lingkungan Unpad.
Pada 5 Januari 2012, gedung Rektorat Unpad resmi pindah ke Jatinangor.



Langkah Menuju Unpad Bermanfaat dan Mendunia

Dalam upaya mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia atau World Class University, Universitas Padjadjaran mengusung
slogan “Bermanfaat dan Mendunia”. Slogan ini menandakan bahwa apa yang dicita-citakan Unpad untuk menuju kampus
yang mendapat rekognisi internasional tidak sekadar mengejar sebuah predikat WCU, tetapi tetap harus memberikan
kebermanfaatan bagi masyarakat global.

Beberapa hal di tahun 2022 dapat menjadi gambaran upaya Unpad mencapai kebermanfaatan dan mendunia. Di bulan
Januari, komitmen Unpad untuk membangun ketahanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 diwujudkan Unpad melalui
Pusat Inkubasi Bisnis/Oorange dengan meresmikan kedai ProKUS di Kabupaten Bandung Barat, Garut, dan Majalengka
bekerja sama dengan Kementerian Sosial RI.

Kedai ProKUS merupakan salah satu upaya untuk mencapai indikator keberhasilan sosial secara berkelanjutan bagi  para
Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Program ini menjadi tempat bertemunya setiap KPM
dalam menjalankan usaha, tempat memperluas pasar, dan tempat pengembangan ilmu sehingga tercipta ekosistem
kewirausahaan sosial yang bahu membahu menciptakan ekonomi kreatif

Sementara untuk mendukung ketahanan pangan, Unpad mengembangkan kawasan budi daya hidroponik berbasis IoT di
kampus Jatinangor. Kawasan bernama “Balé Tatanén Padjadjaran” tersebut dikembangkan oleh para peneliti dari Fakultas
Pertanian dan Fakultas Teknologi Industri Pertanian.

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan guna menunjang optimalisasi budidaya tanaman di kebun hidroponik. Integrasi
tersebut menjadikan rumah kaca yang dikembangkan menjadi smart green house. Hal ini bertujuan untuk mendukung
perwujudan pertanian Indonesia yang modern dan menciptakan nilai tambah yang baik.

Selain inovasi dan pemanfaatan teknologi, riset telah menjadi kekuatan Unpad tersendiri yang ternyata mendapat apresiasi
positif dari pihak luar. Hal ini dibuktikan dengan dipercayainya Unpad untuk menerima peserta magang dari negara anggota
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) untuk belajar mengenai teknologi
pembuatan vaksin.

Program magang ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari negara anggota OKI, terkait
pengembangan vaksin. OKI menilai, pengembangan penelitian vaksin di Indonesia sudah maju, khususnya yang sudah
dilakukan Biofarma.

Tahun 2022 sendiri merupakan momentum penting Unpad. Pada tahun ini, Unpad menginjak usia ke-65 tahun atau
menginjak Lustrum ke-13. Hal ini meneguhkan Unpad untuk terus memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Salah satu kegiatan yang digelar dalam rangka perayaan Lustrum ke-13 adalah “Unpad Berbagi”. Kegiatan ini
terdiri dari rangkaian kegiatan berupa khitanan massal, pemeriksaan mata gratis, serta kegiatan donor darah
yang seluruhnya digelar secara gratis.

Di penghujung 2022, wilayah Cianjur mengalami peristiwa gempa bumi dengan kekuatan Magnitudo 5,6.
Perisitiwa ini direspons cepat oleh Unpad. Beberapa jam setelah gempa terjadi, Unpad mengirimkan relawan
mahasiswa untuk membantu proses evakuasi bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Relawan
gabungan tersebut terdiri dari perwakilan sejumlah unit kegiatan mahasiswa dan fakultas.

Unpad juga membuka donasi untuk membantu penyintas bencana gempa Cianjur yang langsung diserahkan
Unpad kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur. Rektor Unpad bersama pimpinan universitas berkesempatan



langsung menemui Bupati Cianjur untuk menyampaikan komitmennya membantu penanganan pemulihan
bencana.

Upaya mencapai kebermanfaatan ini tidak berhenti di 2022 saja, karena sampai saat ini Unpad terus
berkomitmen dan berkegiatan untuk menebar manfaat kepada seluruh masyarakat.

Rekognisi Internasional

Dalam upaya mengimplementasikan slogan “Unpad Mendunia”, selama 2022, Unpad telah banyak memperoleh
rekognisi internasional yang diwujudkan melalui capaian positif dalam beberapa pemeringkatan.

Pada Januari 2022, Unpad masuk sepuluh besar perguruan tinggi terbaik nasional berdasarkan “2021
Indonesian University Ranking” versi 4ICU uniRank. Unpad meraih peringkat ke-9, meningkat signifikan dari
peringkat ke-30 pada tahun sebelumnya.

Tidak hanya pengukuran berbasis website, 4ICU uniRank juga menilai popularitas perguruan tinggi berdasarkan
media sosial. Dalam hal ini, Unpad berhasil masuk lima besar perguruan tinggi Indonesia yang populer di media
sosial.

Pada pemeringkatan “2021 Facebook University Ranking”, Unpad menduduki peringkat ke-4 nasional dengan
jumlah like 190.783. Sementara pada “2021 Twitter University Ranking”, Unpad menduduki peringkat ke-3
nasional dengan jumlah pengikut sebanyak 975.412.

Pada pemeringkatan “2021 Instagram University Ranking”, Unpad menduduki peringkat ke-5 nasional dengan
jumlah pengikut 263.761 dan jumlah unggahan 2.977.

Menyusul kemudian, keberhasilan tiga bidang ilmu Unpad masuk pemeringkatan QS World University Rankings
by Subject 2022. Tiga bidang ilmu yang masuk pemeringkatan QS WUR by Subject 2022 adalah economics &
econometrics pada peringkat 450-500, social sciences & management pada peringkat 450-500, serta bidang
ilmu medicine pada peringkat 600-650.

Hasil ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hanya bidang ilmu medicine yang
masuk pemeringkatan. Selain penambahan bidang ilmu yang masuk pemeringkatan, pada tahun ini jumlah
bidang ilmu yang masuk daftar yang dinilai (listed) oleh QS WUR by Subject 2022 sebanyak 34 bidang ilmu.
Jumlah tersebut juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 23 bidang ilmu.

Pada pemeringkatan Times Higher Education atau THE Impact Rankings 2022, Unpad berada pada peringkat
101-200 dunia dan menduduki peringkat ke-4 secara nasional. Pemeringkatan THE Impact Rankings
merupakan penilaian aktivitas tridarma perguruan tinggi terhadap 17 indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.

Pemeringkatan ini juga menilai bagaimana pengaruh yang dihasilkan perguruan tinggi terhadap kesejahteraan
masyarakat. Tahun ini, Unpad berhasil mengembalikan posisi pencapaian pada 2020, yaitu peringkat 101-200
dunia dan peringkat ke-4 nasional, setelah mengalami penurunan peringkat pada 2021. Ada empat indikator
SDGs yang dinilai baik oleh THE, yaitu Life Below Water (SDGs 14) dengan skor 84,1; Life on Land (SDGs 15)



dengan skor 81,9; Sustainable Cities and Communities (SDGs 11) dengan skor 69.2-78,6; serta Partnership for
the Goals (SDGs 17) dengan skor 83,1-90,6.

Sementara pada pemeringkatan QS World University Rankings 2023, Unpad berhasil meraih capaian positif.
Peringkat Unpad kembali naik pada peringkat 751-800 dan menduduki peringkat ke-7 nasional.

Ada dua refleksi yang bisa dimaknai dari capaian ini. Pertama, setiap tahun jumlah perguruan tinggi yang dinilai
QS terus bertambah, di antaranya di Indonesia. Peningkatan peringkat ini menandakan bahwa kinerja Unpad
terus meningkat di tengah meningkatnya populasi perguruan tinggi yang dinilai di QS World University
Rankings.

Di sisi lain, kinerja sepuluh besar perguruan tinggi terbaik nasional pada pemeringkatan ini juga ikut naik. Karena
itu, Unpad juga perlu menjaga dan meningkatkan performanya pada pemeringkatan ini.



To-Do List In The First Week

1. Memastikan sudah melakukan update biodata dan unggah dokumen persyaratan registrasi mahasiswa
baru di https://students.unpad.ac.id/peserta/ untuk selanjutnya dapat melakukan pembayaran biaya
pendidikan ke mitra bank Unpad.

2. Memastikan semua persyaratan registrasi sudah diverifikasi dan dinyatakan valid oleh Unpad. Jika
masih ada dokumen yang belum valid, mohon dapat melengkapi sesuai persyaratan.

3. Memeriksa penerbitan nomer NPM dan KTM digital pada laman https://students.unpad.ac.id/peserta/.
NPM akan diterbitkan setelah mahasiswa melakukan pembayaran biaya Pendidikan dan juga setelah
semua persyaratan registrasi dinyatakan valid oleh Unpad.

4. Melakukan pendaftaran account Padjadjaran Authentication System (PAuS) di laman
https://paus.unpad.ac.id/ dengan mengupload KTM Digital yang dapat diunduh di laman
https://students.unpad.ac.id/peserta. KTM fisik diterbitkan oleh Bank yang dipilih oleh masing-masing
mahasiswa. Tata cara distribusi KTM fisik akan diinformasikan kemudian.

5. Melakukan aktivasi email Unpad di laman https://paus.unpad.ac.id/.  Aktivasi email unpad sangat
penting bagi mahasiswa. Email unpad yang sudah aktif adalah syarat untuk menggunakan portal
pembelajaran daring Learning Management System (LMS) LIVE Unpad yang beralamat di
www.reguler.live.unpad.ac.id

6. Mencari info mengenai jadwal perkuliahan di portal http://students.unpad.ac.id.  Setelah melakukan
pendaftaran paus.id dan melakukan aktivasi email Unpad, mahasiswa akan mendapatkan username
untuk dapat login ke laman http://students.unpad.ac.id,  di mana laman tersebut berfungsi untuk
mengetahui Kartu Rencana Studi (KRS) yang akan diambil pada Semester Genap  Tahun Akademik
2022/2023  dan mengetahui Jadwal Kuliah.

7. Melakukan login ke LMS LiVE Unpad di laman https://reguler.live.unpad.ac.id/. Untuk mengikuti
perkuliahan di Learning Management System (LMS) LiVE Unpad. Panduan terdapat pada topik :
Bagaimana Mengakses Learning Management System LiVE Unpad

http://students.unpad.ac.id


Bagaimana Mengakses Learning Management System LiVE Unpad

Berikut ini panduan bagaimana Mahasiswa  akses ke portal pembelajaran daring Learning Management System
(LMS) LiVE (Learning in Virtual Environment) Universitas Padjadjaran yang beralamat di reguler.live.unpad.ac.id.
Syarat utama sebelum akses ke LiVE adalah Mahasiswa harus memastikan akun email PAUS ID sudah
terverifikasi dan aktif (Bahasan pada topik : To-do list in the first week)

Terdapat dua cara bagi Mahasiswa untuk akses mata kuliah di LiVE. Panduannya sebagai berikut:
1. Mahasiswa akses melalui laman student.unpad.ac.id panduan lengkap terdapat pada link berikut ini :

shorturl.at/dgmW3.  Keuntungan mahasiswa menggunakan cara pertama adalah link mata kuliah LiVe
dapat langsung ditemukan.

2. Mahasiswa akses langsung ke laman live.unpad.ac.id. Panduan lengkap terdapat pada link berikut ini:
shorturl.at/FMT56

Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi https://live.unpad.ac.id/

http://shorturl.at/dgmW3
http://live.unpad.ac.id
http://shorturl.at/FMT56
https://live.unpad.ac.id/


Tanggal Penting Semester Genap 2022/2023

No Kegiatan Tanggal

1 Masa Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 15-17 Februari 2023

2 Masa Perkuliahan 20 Februari - 16 Juni 2023

3 Batas Akhir Penerbitan SK Dekan tentang Cuti Akademik 01 Maret 2023

4 Batas Akhir Penetapan Status Mahasiswa 14 Maret 2023

5 Masa Perubahan Rencana Studi 27 Februari - 03 Maret 2023

6 Ujian Tengah Semester 03 - 07 April 2023

7 Ujian Akhir Semester 05 - 16 Juni 2023

8 Masa Pengumuman Hasil Ujian Akhir Semester 19 Juni - 17 Juli 2023

9 Masa Pelaksanaan Pembayaran Uang Kuliah Semester Ganjil
2023/2024

10 Juli - 04 Agustus 2023

10 Masa Bimbingan Akademik Mahasiswa/Perwalian/KRS Semester
Ganjil 2023/2024

07 - 11 Agustus  2023



Student Support

1. Pusat Pengembangan Karir (CDC)

Pusat Pengembangan Karir (CDC) adalah salah satu unit layanan akademik yang ada di Universitas Padjadjaran
(Unpad). Tujuan dari CDC adalah membantu mahasiswa dan alumni dalam mempersiapkan diri untuk masa
depan kerja dan karir.

Berikut adalah beberapa layanan yang ditawarkan oleh CDC Unpad:

1. Konsultasi Karir: Mahasiswa dan alumni dapat meminta bantuan dan saran dari para profesional karir
tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk masa depan kerja.

2. Pelatihan dan Workshop: CDC menyediakan pelatihan dan workshop tentang topik-topik seperti
pembuatan resume, teknik wawancara kerja, dan lain-lain.

3. Informasi Lowongan Kerja: CDC menyediakan informasi tentang lowongan kerja yang sesuai dengan
minat dan bidang studi mahasiswa dan alumni.

4. Bimbingan Praktik Kerja: CDC membantu mahasiswa dan alumni dalam mencari dan mengatur praktik
kerja untuk menambah pengalaman kerja dan mempersiapkan diri untuk masa depan kerja.

5. Networking: CDC membantu mahasiswa dan alumni dalam membangun jaringan profesional dan
memanfaatkan jaringan alumni Unpad.

Lokasi dan alamat CDC Unpad:
Jalan Raya Bandung-Sumedang KM 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia.

2. Pusat Konseling Universitas Padjadjaran (PKUP)

Pusat Kesejahteraan dan Upaya Peningkatan (PKUP) adalah salah satu unit layanan akademik yang ada di
Universitas Padjadjaran (Unpad) yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dan alumni dalam mengatasi
masalah psikologis dan emosional.
Berikut adalah beberapa layanan yang ditawarkan oleh PKUP Unpad:
1. Konseling Individu: Mahasiswa dan alumni dapat meminta bantuan dan saran dari para konselor

tentang masalah yang mereka hadapi. Konseling individu dapat meliputi bantuan untuk masalah
seperti stres, depresi, kecemasan, dan lain-lain.

2. Konseling Kelompok: PKUP juga menyediakan konseling kelompok untuk membantu mahasiswa dan
alumni dalam memecahkan masalah dan membangun kesehatan mental bersama-sama.

3. Workshop dan Pelatihan: PKUP menyediakan workshop dan pelatihan untuk membantu mahasiswa
dan alumni membangun keterampilan dan memecahkan masalah.

Lokasi dan alamat PKUP Unpad:
Kampus Jatinangor (sebelah Gedung Perpustakaan Kandaga)
Telp.: 022 84288868 | E-mail: info.pkup@unpad.ac.id



3. Unit Layanan Terpadu (ULT)

Unit Layanan Terpadu (ULT) Unpad merupakan salah satu unit layanan akademik yang ada di Universitas
Padjadjaran (Unpad). ULT memiliki tugas untuk menyediakan layanan yang terpadu dan mempermudah akses
bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, serta masyarakat umum untuk mengakses berbagai jenis
layanan yang ada di Unpad.

Layanan yang ditawarkan oleh ULT Unpad terbagi dalam 5 kategori, yaitu layanan mahasiswa, dosen dan
tenaga kependidikan, teknologi informasi, internasional, dan umum. Jenis layanan yang ditawarkan, meliputi
layanan informasi hingga layanan yang bersifat teknis seperti pencetakan KTM baru, pelayanan KRS, layanan
informasi publik (PPID), dan sebagainya.

ULT Unpad berada di Lantai 1 Gedung Rektorat Unpad, Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor. ULT
menyediakan fasilitas yang nyaman dan mempermudah akses bagi pengunjung untuk mengakses layanan yang
dibutuhkan.

4. Satgas PPKS

Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unpad adalah unit layanan
akademik yang dibentuk oleh Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk membantu pimpinan perguruan tinggi
dalam mengatasi masalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor, tugas dari Satgas PPKS Unpad meliputi beberapa hal seperti membantu
pimpinan perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di
perguruan tinggi, melakukan survei kekerasan seksual secara berkala, menyampaikan hasil survei kepada
pimpinan perguruan tinggi, menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan
kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus,
dan lain-lain.

Satgas PPKS Unpad juga bertugas untuk melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan
disabilitas, instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi, memantau pelaksanaan
rekomendasi dari Satuan Tugas oleh pimpinan perguruan tinggi, dan menyampaikan laporan kegiatan PPKS
kepada pimpinan perguruan tinggi secara berkala.

Dengan adanya Satgas PPKS Unpad, diharapkan dapat membantu pimpinan perguruan tinggi dalam mengatasi
masalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dan membangun budaya kampus yang aman dan
nyaman bagi seluruh warga kampus.

5. Klinik Kesehatan

Klinik Kesehatan Universitas Padjadjaran merupakan unit yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan bagi
warga kampus Unpad, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. KK Unpad memiliki dua lokasi,
yaitu Klinik Pratama di Kampus Unpad Jl. Dipatiukur No. 46 Bandung dan Klinik Pratama Akademik Padjadjaran
di Kampus Unpad Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21 - Jatinangor.



Klinik Kesehatan Unpad menyediakan layanan Poli Umum, Poli Gigi & Mulut, Poli Spesialis (Mata, THT, Penyakit
Dalam, Kulit dan Kelamin, Obgyn, Orthopedi, Gizi Klinik dan Kesehatan Jiwa), Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
Laboratorium Klinik, Apotek, Layanan Tim medis, Ambulance, Medical Check Up, Fisioterapi, dan Unpad Gym.

Operasional Klinik Kesehatan Unpad di Kampus Unpad Jl. Dipatiukur No. 46 Bandung adalah Senin s.d Jumat
pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dengan penerimaan pendaftaran maksimal pukul 15.00 WIB. Sementara itu,
operasional Klinik Pratama Akademik Padjadjaran adalah Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan
menyediakan layanan Poli Umum, Poli Gigi & Mulut, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Apotek, Layanan Tim medis,
Ambulance, dan Medical Check Up.

Klinik Kesehatan Unpad memiliki tim medis yang terdiri dari dokter dan perawat yang berpengalaman dan
profesional dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga kampus. Dengan adanya KK Unpad, diharapkan
dapat mempermudah akses bagi warga kampus dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

6. Kantor Urusan Internasional (KUI)

Kantor Urusan Internasional (KUI) atau International Office adalah salah satu unit pelayanan akademik di
Universitas Padjadjaran (Unpad). KUI memiliki tanggung jawab dalam pengembangan kerja sama internasional
dengan universitas asing dan lembaga internasional. Tujuan dari KUI adalah untuk mempermudah prosedur
pendaftaran dan memberikan nasihat dan bantuan kepada mahasiswa Unpad ataupun mahasiswa
internasional yang berminat untuk menuntut ilmu di Unpad.

KUI juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa internasional memiliki pengalaman positif
terbaik di Universitas Padjadjaran. Aktivitas utama dari KUI meliputi memelihara dan mengembangkan kerja
sama internasional, menginisiasi dan mengaktifkan kerjasama dengan universitas atau lembaga asing, dan
mengorganisir program budaya dan pendidikan bagi mahasiswa internasional. KUI juga mendukung berbagai
konferensi internasional dan kegiatan yang diadakan di Universitas Padjadjaran.

KUI membantu dalam hal penerimaan, izin, asuransi, dan akomodasi bagi mahasiswa internasional. KUI juga
menyediakan bantuan, nasihat praktis, dan informasi yang akan membantu mahasiswa mempersiapkan hidup
di Indonesia dan belajar, mengajar, dan melakukan penelitian di Universitas Padjadjaran, termasuk bantuan
dalam hal visa dan izin lainnya.

Lokasi KUI berada di lantai 1 Gedung Rektorat Unpad yang terletak di Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21
Jatinangor 45363 Indonesia. Mahasiswa dapat menghubungi KUI melalui nomor telepon +62 22 842 888 46
atau melalui email international@unpad.ac.id.

Jam operasional KUI adalah Senin s.d Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB dan tutup pada hari Sabtu, Minggu, dan
hari libur nasional.



Hymne Universitas Padjadjaran



Karatagan Padjadjaran

Pajajaran lambang kamajuan
Panataran jalan narawangan
Pajajaran panyungsi pangarti
Sajatining harti nu hakiki
Pajajaran tempat nyiar elmu
Ngagayuh panemu nu saestu
Pajajaran mupuk kamekaran
Budi jeung pikiran kaahlian

Pajajaran kagurnita
Sekar arum kaagungan lemah cai
Hibar sinar nusantara
Tuduh jalan para seuweu – siwi Nagri

Pajajaran jadi panyileukan
Jiwa nu ngukuhan kaluhungan
Pajajaran ngipuk jiwa sukma
Pahlawan nagara Indonesia

Pajajaran lir cahaya gumilang
Nyingraykeun panghalang alam padang
Pajajaran mancarkeun komara
Ka mancanagara sabuana

Pajajaran pancen dharma
Gemet galem ngalaksanakeun tujuan
Cita – cita nusa bangsa
Panteng keyeng mikangen karahayuan

Almamater

Kan ku tunjukkan padamu
Kan ku buktikan padamu
Rasa bangga dan baktiku
Almamater

Jangankan keringatku
Darahku pun kurelakan
Guna Baktiku padamu
Almamater

Meski kan kutinggalkanmu
Meski kan jauh darimu
Hatiku slalu padamu
Almamater








