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Unpak - Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Mitra Pakuan Istri (Mipaktri) menggelar talk 

show dengan tema "Ibu Sehat, Cerdas, Bangsa Kuat" yang digelar di Gedung Graha Pakuan 

Siliwangi (GPS), Universitas Pakuan (Unpak) lantai 1, Selasa, 27 Desember 2022.  

Pada talk show tersebut diisi oleh beberapa narasumber di antaranya Dr., Ade Heri Mulyati, 

MSi., dan Apt. Dra Dwi Indriati, M. Farm.,. Adapun materi yang dibahas oleh kedua 

narasumber yakni tentang propolis dan narasumber selanjutnya membahas serbuk tempe.  

Propolis ini merupakan senyawa bioaktif, bagian dari sarang lebah, merupakan resin yang 

dikumpulkan lebah dari berbagai spesies tanaman di berbagai lokasi, propolis sebagai anti 

hipertensi. 

Sementara, menurut narasumber kedua, mengenai serbuk tempe dan lidah buaya adalah 

sebagai minuman high protein dan anti oksidan.  

Selain itu, kegiatan tersebut juga Mipaktri menyuguhkan beragam pameran dan bazar. 

Pameran dan bazar itu merupakan hasil karya dari dosen-dosen civitas akademika Universitas 

Pakuan, di bawah binaan Universitas Pakuan. 



Adapun produk yang dipamerkan, yakni inovasi pemanfaatan kulit buah pala sebagai kerupuk 

buah pala dan produk susu formula kacang koro serta cookies kacang koro.  

Menurut Ketua Pelaksana, Dra Eka Herlina., M.Pd, setiap tahun Mipaktri selalu menggelar 

kegiatan dalam rangka memperingati hari ibu.  

Pada kesempatan itu, selain talk show, pameran dan bazar juga terdapat beragam rangkaian 

perlombaan, di antaranya lomba merias tumpeng, lomba vokal grup, hingga lomba merangkai 

bunga. 

"Pembicara pada talk show itu adalah dosen-dosen di lingkungan Universitas Pakuan, di 

mana hasil penelitian dosen dipamerkan dan dibazarkan," kata Dra., Eka Herlina.  

Selain itu, pada pameran bazar kuliner terdapat sejumlah produk hasil karya dari para dosen 

saat melakukan penelitian. 

Dengan kegiatan itu, beliau berharap, sesuai dengan semboyan Universitas Pakuan silih asah, 

silih asih, dan silih asuh, agar para anggota semakin kompak dan menjaga tali kebersamaan.  

"Acara dari kita untuk kita untuk menjaga keakraban dan kekompakan. Marilah sama-sama 

kita terapkan semboyan Universitas Pakuan.  

Silih Asih, Silih Asah, silih Asuh," ajaknya kepada para anggota Mipaktri.  

Tidak hanya itu, Mipaktri selalu komitmen untuk menggelar kegiatan-kegiatan positif untuk 

menambah kekompakan antara dosen, struktural dan juga tenaga edukatif.  

"Insyaallah kami selaku dosen selalu memberi usul kepada ketua Mipaktri, untuk 

mengadakan kegiatan seperti ini di tiap tahun," tutur Dra., Eka Herlina.  

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Rektor Universitas Pakuan, Prof., Dr., rer., 

pol., Ir., Didik Notosudjono. 

Dalam pembukaan itu, Prof. Didik menyampaikan pesan tentang pentingnya sosok seorang 

wanita dalam kehidupan. 

"Merujuk pada ketua Mipaktri, peringatan ini harus menjadi pelecut semangat dan motivasi 

untuk terlibat memajukan Universitas Pakuan," ucap Prof. Didik.  

Prof. Didik menuturkan, para ibu harus menjadi pilar pembangunan akhlak mulia, sehingga 

Unpak betul-betul mampu mewujudkan tatanan kehidupan kampus yang silih asih, silih asah, 

dan silih asuh. 

*Galeri kegiatan : 

- https://drive.google.com/drive/folders/1f0YQxyXWXNQNbNppl0T4FFHN0RNFyIaz 

https://drive.google.com/drive/folders/1f0YQxyXWXNQNbNppl0T4FFHN0RNFyIaz


 


