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D
i bidang akademik misalnya, pada tahun 2013 

telah dikembangkan Sistem Informasi 

Akademik Terintegrasi. Sistem ini merupakan 

pengembangan dari Sistem Informasi Akademik Ter-

padu. Lebih lanjut, saat ini juga telah diintegrasikan 

IT dalam keseluruhan proses pendidikan, mulai dari 

penerimaan mahasiswa baru, registrasi, penetapan 

rencana studi, perwalian, kehadiran dalam proses 

pembelajaran, pelaksanaan ujian dan pemberian nilai 

akhir, proses KKN, tugas akhir, early warning system 

untuk IPK terendah, seminar usulan penelitian, ujian 

prakualifikasi dan batas ujian akhir studi, lama masa 

studi, pendaftaran wisuda, sampai kepada penerbit-

an ijazah.

Adapun dalam bidang kerja sama, pada tahun 2013 

ini Unpad memiliki 112 MoU dengan berbagai lemba-

ga dan perguruan tinggi di luar negeri yang tersebar 

di 31 negara. Banyaknya dosen yang menempuh studi 

lanjutan di luar negeri juga menjadi pengembangan 

dilakukan kerja sama tersebut, sehingga ke depan bi-

sa terjadi kolaborasi penelitian.

Unpad genap berusia 56 tahun pada 11 September lalu. Saat ini, berbagai aktivitas riset banyak dilakukan oleh peneliti 

di lingkungan Unpad. Bukan hanya bersifat mandiri, banyak juga kolaborasi riset dengan instansi lain baik dalam 

maupun luar negeri. Begitu pun halnya dengan aspek pelayanan. Banyak aspek yang mengalami pengembangan 

peningkatan kinerja.

DIES KE-56, TINGKATKAN
PELAYANAN AKADEMIK
DAN KOLABORASI RISET
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Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, 

jumlah dosen yang bergelar Doktor meningkat 5%, 

yaitu sebanyak 571 orang. Hal ini yang terus didorong 

oleh Unpad, untuk meningkatkan jumlah guru besar 

yang ada.

Selain dosen, tenaga kependidikan pun juga didorong 

untuk terus melakukan peningkatan kompetensi, 

salah satunya dengan tugas belajar dan beragam pela-

tihan. Aktivitas tersebut didukung melalui proyek 

Quality Improvment of Unpad yang didanai IDB.

Di bidang keuangan, Unpad pun kembali memperoleh 

opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dalam hal 

pengelolaan keuangan tahun 2012. Opini ini tetap di-

pertahankan Unpad sejak tahun 2012 lalu juga men-

dapat opini yang sama.

Kerja Sama Dorong Upaya Komersialisai 

Penelitian Unpad

Usia Unpad yang memasuki ke-56 tahun ini, menjadi 

bagian dari momentum tercapainya sasaran program 

pengembangan universitas seperti termaktub dalam 

Rencana Strategis (renstra) Unpad periode 2012-

2016 dengan visi “Menjadi Universitas Riset dan Pela-

yanan Bermutu” (Research and Excellent University).

Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia mengatakan Ren-

stra Unpad periode 2012 – 2016 ini difokuskan pada 

aspek penelitian dan riset serta pengembangan 

pelayanan Unpad sebagai Badan Layanan Umum. Hal 

ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Rektor 

Nomor 3397/UN6.RKT/HK/2012. 

Pada perayaan Dies Natalis ke-56 Unpad, Rabu 

(11/09) lalu, Rektor memaparkan beberapa capaian 

terkait di bidang riset. Di tingkat nasional, kolaborasi 

penelitian yang telah dilakukan diantaranya Konsor-

sium Vaksin oleh Prof. Toto Subroto dari FMIPA, Kon-

sorsium Domba Padjadjaran oleh Prof. Dr. Sri Bandiati 

Komar dari Fapet, serta Konsorsium Inovasi Konten 

Lokal Indonesia oleh Dr. Umi Kaltum dari FEB yang 

didukung pula oleh Kementerian Riset dan Teknologi. 

Unpad pun juga diminta Bappenas terkait dalam hal 

perumusan strategi peningkatan daya saing ekonomi 

bangsa. 

Di tingkat internasional, kolaborasi penelitian yang 

dilakukan Unpad antara lain USIndonesia Influenza 

Collaborative Study oleh Prof. Dr. Cissy Kartasasmita 

dari FK yang bekerja sama dengan Univesity of Colo-

rado, Denver. 

Beberapa hibah penelitian pun telah diraih Unpad di 

tahun ini. Sebut saja diantaranya Hibah TWAS-

UNESCO kepada Prof. Dr. Unang Supratman dari 

FMIPA yang meneliti Cytotoxic compounds from the 

bark of Aglaia eximia (meliaceae) sebesar USD 40.600  

serta Hibah Partnerships for Enhanced Engagement in 

Research (PHEER) dari National Institutes of Health 

(NIH) kepada Rovina Ruslami, PhD., dari FK yang 

meneliti Intensifed antibiotic treatment plus low dose 

aspirin for tuberculous meningitis: a randomized 

clinical sebesar 450 ribu USD selama 3 tahun.

Untuk publikasi internasional, tahun ini ada 2 doktor 

yang melakukan publikasi internasional. Kedua dok-

tor tersebut adalah Agus Nero Sofyan dari prodi S3 

Sastra dan Asep Supriadin dari prodi S3 Ilmu Kimia. 

Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 

terdiri dari satu orang saja. 

Aktivitas riset yang dilakukan juga mendorong pe-

ningkatan jumlah perolehan hak cipta. Pada tahun ini, 

telah dihasilkan hak cipta sebanyak 30 buah dan me-

rek sebanyak 2 buah. Sehingga, secara total jumlah 

perolehan HKI di Unpad berjumlah 292 buah, merek 

sebanyak 19 buah, dan paten sebanyak 20 buah.

Sementara itu, Unpad juga mengapresiasi pengem-

bangan spin off industry dosen dan mahasiswa seba-

gai pengembangan hasil penelitian produktif. Prof. 

Tualar Simarmata dari Faperta Unpad dengan CV Bin-

tang Asri Athauly-nya merupakan salah satu model 

spin off industry yang produk penelitiannya sudah 

terdaftar dan diproduksi, diantaranya Bionutrisi De-

gra, Bionutrisi BIO, Pupuk NPK Tablet, Organik Olahan 

(BIOS), pupuk organik cair (Bionutrisi), serta pupuk 

anorganik cair.

Terkait dengan komersialisasi hasil penelitian, Rektor 

pun menganugerahkan “Anugerah Mahaguru” kepada 

Prof. Dr. Nurhalim Shahib atas kiprah penelitiannya 

yang konsistem dalam mengembangkan penelitian 

kesehatan yang berorientasi HKI dan Paten. Hal terse-

but menandakan bahwa Unpad tengah mendorong 

aktivitas riset yang berorientasi pada produk.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang PPM dan Kerja 
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Sama Unpad, Dr. med. Setiawan mengungkapkan 

saat ini Unpad tengah menerapkan pola baru dari 

komersialisasi penelitian. Pola ini ditujukan bagi 

mahasiswa yang membantu seorang dosen/pene-

liti untuk melakukan penelitian melalui model spin 

off industry. Dr. Setiawan menjelaskan, apabila ma-

hasiswa tersebut sudah lulus dan menjadi alumni, ia 

dapat mengembangkan sendiri penelitiannya men-

jadi suatu usaha (small medium enterprise).

“Sampai sejauh ini belum terlaksana dengan baik. 

Kita baru mengapresiasi upaya-upaya individu de-

ngan harapan dapat dicontoh pihak lain,” ujarnya.

Adapun bentuk konkret dari apresiasi penelitian 

yang telah dilakukan adalah fasilitasi dalam bentuk 

diseminasi, termasuk di dalamnya insentif ketika 

publikasi penelitian telah dilakukan. “Kita juga 

memfasilitasi pengadaan seminar internasional, 

termasuk di dalamnya hilirisasi dari penelitian ter-

sebut,” terang Dr. Setiawan.

Hilirisasi penelitian tersebut dimulai dari konsep 

hingga apa output yang akan dihasilkan dari pene-

litian tersebut. Dr. Setiawan menekankan, setiap 

hibah yang diberikan Unpad untuk suatu penelitian, 

pasti akan diminta dahulu apa outputnya. 

“Kita akan fasilitasi semua, termasuk jika penelitian 

itu sudah ada produknya, di Unpad sudah ada Pusat 

Inkubator Bisnis. Intinya, kami menargetkan setiap 

tahun penelitian di Unpad akan bertambah, khusus-

nya pada 5 pilar, yaitu kesehatan, energi , lingkung-

an, pangan, dan humaniora,” pungkasnya.

Terkait dengan dana penelitian, Rektor memapar-

kan bahwa dana penelitian di Unpad pada tahun ini 

pun meningkat. Salah satu kerja sama yang dilaku-

kan adalah dengan BUMN. Kerja sama ini tak lepas 

dari peran Menteri BUMN, Dahlan Iskan, sehingga 

Rektor memberikan “Anugerah Padjadjaran Utama” 

kepadanya.

“Anugerah ini diberikan, khususnya dalam mendo-

rong kerja sama perguruan tinggi dengan BMUN. 

Atas fasilitasi Dahlan Iskan, Unpad diberikan penu-

gasan untuk terlibat dalam pengembangan peneliti-

an bahan baku obat seperti Paracetamol, Albumin, 

dan Bahan Eksipien yang bekerja sama dengan PT. 

Kimia Farma, PT. Indofarma, dan PT. Biofarma,” jelas 

Rektor.

Banyaknya kerja sama dengan pihak luar menjadi 

pendorong peningkatan dana BOPTN di Unpad. Me-

lalui dana tersebut, Unpad mengalokasikan dana 

penelitian sebesar Rp 13 milyar. Jumlah tersebut 

meningkatkan dari 2 tahun sebelumnya, yakni pada 

2011 sebesar Rp 6,1 milyar dan tahun 2012 sebesar 

Rp 10,2 milyar.

“Dana penelitian yang diberikan harus dimaknai se-

bagai 'investasi' untuk menghasilkan produk-pro-

duk penelitian yang diperlukan masyarakat. Se-

hingga ujung-ujungnya banyak pihak dari nasional 

maupun internasional yang tertarik melakukan 

kerja sama dengan Unpad,” tambah Rektor.*
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ikom Unpad berhasil meraih peringkat 

F pertama dengan indeks total 8.19, diikuti 

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Indonesia (8.09), Universitas Gadjah Mada (7.99), 

Universitas Airlangga (7.62), Universitas Diponego-

ro (7.52), dan Universitas Bandar Lampung (6.75).

Penghargaan bergengsi ini diterima oleh Dekan Fi-

kom Unpad, Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., yang 

didampingi Pembantu Dekan I Dr. Atwar Bajari dan 

pembantu Dekan III, Dr. Aceng Abdullah. Piagam dise-

rahkan dalam acara penganugerahan, yang diselengga-

rakan Kamis malam (5/9) di Hotel Shangrila Jakarta.

Dalam rilisnya, Prof. Deddy Mulyana menuturkan 

bahwa selama beberapa tahun ini Fikom menjadi salah 

satu dari beberapa fakultas favorit bukan saja di Unpad, 

tetapi juga di Indonesia. Tahun ini Program Studi Ilmu 

Komunikasi menjadi program studi peringkat pertama 

dari 43 program studi tingkat S-1 di Unpad yang dimi-
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Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad meraih peringkat pertama Indonesia Best School of 

Communications 2013 dari Majalah Mix Marketing Communication  mengalahkan Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) terkemuka penyelenggara pendidikan komunikasi lainnya. 

EMPAT TAHUN BERTURUT-TURUT,
FIKOM UNPAD RAIH PERINGKAT I
INDONESIA BEST SCHOOL
OF COMMUNICATIONS 2013
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nati calon mahasiswa, baik melalui jalur Seleksi Nasi-

onal Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mau-

pun Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN).

Program studi-program studi di Fikom Unpad, mulai 

dari Program Diploma, Program Sarjana (Ilmu Komu-

nikasi dan Ilmu Perpustakaan) hingga Program Ma-

gister Ilmu Komunikasi, memiliki Nilai Akreditasi A 

berdasarkan penilaian BAN PT Ditjen Dikti Kemente-

rian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun ini Pro-

gram Magister Fikom Unpad bahkan menjadi satu-

satunya Program Magister Ilmu Komunikasi dari 18 

Program Magister Ilmu Komunikasi di seluruh Indo-

nesia yang mendapatkan nilai A berdasarkan peni-

laian BAN PT ini.

”Fikom semakin internasional. Akademisi dari berba-

gai negara di seluruh dunia memberikan kuliah 

umum, seminar, dan mengajar hingga setahun di 

Fikom. Tahun ini sejumlah dosen Fikom menulis di 

beberapa jurnal internasional, beberapa dosen lain-

nya melakukan riset postdoctoral di Australia dan di 

Belanda, dan beberapa dosen lainnya menjadi pembi-

cara di konferensi internasional di Rusia, Cina, Thai-

land, dan Turki. Beberapa doktor baru akan segera 

pulang dari Australia, Belanda, dan Perancis. Semen-

tara beberapa dosen lain sedang dan akan studi dok-

toral di Inggris, Jerman, dan Belanda. Ini pencapaian 

terbaik Fikom dalam sejarahnya selama 53 tahun,”  

ujar Prof. Deddy Mulyana.

Predikat Indonesia Best School of Communications 

ini, lanjut Deddy merupakan yang keempat kalinya 

sejak tahun 2010, artinya Fikom Unpad sudah empat 

tahun berturut-turut meraih prestasi versi majalah 

tersebut.

Menurut dosen Fikom Unpad, Dr. Suwandi Sumartias, 

ekspektasi user terhadap lulusan Fikom Unpad meru-

pakan orientasi penting bagi Unpad. Oleh karena itu, 

sebagai lembaga pendidikan, Unpad senantiasa ber-

upaya mempersiapkan lulusan-lulusannya agar men-

jadi sumber daya manusia yang unggul dan kompe-

titif di lapangan kerja.

“Untuk menjawab kebutuhan user atau industri, Fi-

kom Unpad berupaya mencetak lulusan-lulusan yang 

berkarakter, mandiri, disiplin, memiliki leadership 

yang unggul, dan mempunyai kemampuan komunika-

si lisan maupun tulisan yang baik,” tutur Dr. Suwandi 

seperti dikutip dari majalah Majalah Mix Marketing 

Communication edisi Agustus 2013.

Dr. Suwandi menambahkan, upaya tersebut bukan se-

mata-mata untuk memenuhi kebutuhan pasar (user), 

tetapi juga demi mewujudkan Unpad sebagai World

Class University yang berbasis karakter serta kepri-

badian yang khas dan mengedepankan local wisdom.

Dalam ajang ini, Unpad meraih tiga piagam penghar-

gaan sebagai salah satu universitas terbaik penye-

lenggara pendidikan ilmu manajemen dan komunika-

si di Indonesia. Selain Fikom, penghargaan juga diraih 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad yang ber-

ada di peringkat ke-6 nasional Indonesia Best School of 

Management 2013. Unpad juga mendapat pengharga-

an sebagai universitas terbaik ke-7 penyelenggara 

pendidikan komunikasi dan manajemen. Dalam ke-

sempatan tersebut, FEB Unpad diwakili oleh Manager 

Bidang Pendidikan dan Kerja Sama Internasional 

FEB, Dr. Diana Sari,SE, M.Mgt.

Menurut Pimpinan Redaksi majalah Mix Marketing 

Communications (Kelompok Media Swa) Kemal E. 

Gani, pihaknya melakukan survei di lima kota besar 

(Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Medan) 

dengan 2.100 responden siswa serta orangtuanya 

dan 155 perusahaan pengguna. *
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Di Lapangan Rektorat Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat, 34 mahasiswa Universitas Padjadjaran tampak duduk bersila 

dengan alas rumput. Didampingi belasan dosen dan tim pendamping, wajah mereka tampak serius menyimak pengumuman hasil 

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke‐26. Ribuan orang tumplek di lapangan tersebut pada Kamis 12 September 2013 

malam. Sayup terdengar, sorak sorai kegembiraan dari tim lain yang namanya disebut sebagai pemenang. 
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MEMANDANG PIMNAS
SEBAGAI TANTANGAN
MENINGKATKAN MUTU MAHASISWA

erangkat dengan 9 tim, Unpad tahun ini hanya 

B memperoleh satu penghargaan setara perak 

di Pimnas. Hasil tersebut membuat Unpad ga-

gal mempertahankan posisi "10 Besar" seperti yang 

diraih tahun lalu. Pada Pimnas tahun lalu di Universi-

tas Muhammadiyah Yogyakarta, Unpad memperoleh 

satu penghargaan setara emas, tiga perak, dan dua 

perunggu. Juara tahun ini, Institut Teknologi Sepuluh 

November (ITS) Surabaya meraih 11 penghargaan se-

tara emas, 4 perak dan 6 perunggu.

Satu-satunya penghargaan yang diraih Unpad pada 

Pimnas ke-26 dipersembahkan 4 mahasiswa dari 

program studi Fisika FMIPA Unpad yang berkompe-

tisi di Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausaha-

an. Tim yang dibimbing dosen Dr. Cukup Mulyana itu 

membawa karya “QArt Code: Cinderamata dengan 

Pesan Rahasia, Memanfaatkan Teknologi Quick Res-

ponse Code sebagai Peluang Usaha dalam Industri 

Kreatif di Indonesia”.

“Jika melihat hasil, tentunya ini mengecewakan bagi 

kita semua. Kita perlu membenahi sistem yang ada. 

Kita perlu membenahi organisasi kemahasiswaan 

agar lebih solid lagi sehingga fungsi pendampingan, 

koordinasi dengan fakultas, fungsi pembinaan, tetap 

ada. Di bulan-bulan terakhir ini, situasi aktivitas ke-

mahasiswaan memang kurang mendukung,” ujar 
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Ketua Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan 

Hubungan Alumni Unpad, Dr. Ir. Heryawan Kemal 

Mustafa, M.Sc.

Pembinaan Intensif

Koordinator peserta tim Pimnas 26 Unpad, Dr. Ir. 

Iman Hernaman, MSi., pun berpendapat senada de-

ngan Dr. Heryawan. Menurutnya, Unpad perlu mela-

kukan pembinaan di awal secara lebih intensif lagi. 

Pernyataan itu bukan sebuah pembenaran atas hasil 

yang mengecewakan karena Dr. Iman Hernaman te-

lah mengungkapkan kegelisahannya itu sebelum ha-

sil diumumkan, bahkan sebelum tim Unpad berang-

kat ke Universitas Mataram NTB. 

Dr. Iman Hernaman menilai, pembekalan selama be-

berapa hari yang diberikan kepada peserta Pimnas 

sudah bagus, namun itu saja tidaklah cukup. “Unpad 

perlu membangun sebuah sistem yang mumpuni un-

tuk mendukung kreativitas mahasiswa, bukan seka-

dar untuk keikutsertaan dalam Pimnas belaka. Sis-

tem yang mendorong mahasiswa untuk menghasil-

kan karya ilmiah sebanyak-banyaknya dengan kuali-

tas sebaik-baiknya,” ujarnya. 

Bahkan, lanjut Dr. Iman, Unpad perlu memiliki ge-

dung training center dengan segala fasilitas pendu-

kungnya agar pembinaan intensif untuk kegiatan 

khusus seperti Pimnas bisa lebih fokus dilaksanakan. 

Tapi tentu saja, hal yang lebih penting adalah dorong-

an dari sistem tadi. 

“Bagaimana agar sejak semester pertama pun para 

mahasiswa itu sudah termotivasi untuk mengha-

silkan karya ilmiah. Bagaimana agar para dosen juga 

lebih terpacu mendorong mahasiswanya agar lebih 

kreatif lagi.  Bagaimana agar tenaga kependidikan, 

termasuk yang di fakultas, lebih peduli dengan pro-

gram kreativitas mahasiswa,” papar Dr. Iman.

Sepatutnya, Pimnas tidak dilihat sekadar sebuah 

gengsi kampus di kegiatan berskala nasional. Pimnas 

adalah peluang dan tantangan bagi mahasiswa untuk 

meningkatkan mutu kreativitas, mentalitas dan peri-

lakunya. Jika mahasiswa memang dipandang sebagai 

aset masa depan bangsa maka potensi dan energi  

mereka yang besar perlu diasah dan dikembangkan 

ke arah kemampuan yang dibutuhkan bagi pening-

katan mutu pembangunan bangsa dan negara.

Mahasiswa perlu dan punya hak untuk diberi peluang 

serta tantangan tersistematis guna meningkatkan 

mutu kreativitas, mentalitas dan perilakunya. Adalah 

kewajiban universitas untuk memfasilitasinya. *
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