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Unpak - Sarasehan Budaya Sunda sukses digelar sebagai penutup rangkaian peringatan dies 

natalis Universitas Pakuan (Unpak) ke-42 yang diselenggarakan di Graha Pakuan Siliwangi 

(GPS), Sabtu, 19 November 2022. 

Acara rangkaian dies natalis Unpak ke-42 itu ditutup secara langsung oleh Rektor Unpak, 

Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M. Sc. Turut hadir dan memberikan sambutan 

ketua yayasan Pakuan Siliwangi : H. Subandi Al Marsudi, S.H., M.H..  

Pada acara penutupan tersebut turut dimeriahkan oleh Bazar Budaya 2022 dengan 

menyuguhkan sejumlah penampilan seni dan bazar budaya.  

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan, Prof. 

Dr. Eri Sarimanah, M. PD,. mengatakan pada penutupan acara dies natalis ini diwarnai 

dengan sejumlah topik terkait budaya Sunda, dengan tujuan membangkitkan kesadaran dan 

pemahaman civitas akademika Universitas Pakuan mengenai perkembangan budaya Sunda 

dan sejarah jejak tatar Sunda Pakwan.  



Topik tersebut antara lain, tentang sejarah sunda, cerita rakyat, identitas kesundaan, bahasa 

sunda dan kebijakan pemerintah.  

Selain itu, terdapat sesi diskusi tentang kesundaan dengan mengundang Kimun yang 

merupakan seniman sunda asal Bandung. Pada kesempatan itu dirinya berbicara tentang 

sunda sebagai identitas dan ekspresi anak muda Sunda.  

Kemudian, dalam pekan budaya Sunda ini juga ditampilkan berbagai hiburan khas Sunda 

antara lain Kacapi Suling, Angklung Pakuan, Bengkel Batik, Pertunjukan Mural, Jaipong dan 

band akustik.  

Menariknya, berbagai makanan khas Sunda mulai dari bajigur, bandrek dan jajanan 

tradisional lainnya tersedia pada acara penutupan dies natalis itu.  

Ketua panitia Dies Natalis Unpak ke-42, Wakil Rektor Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan, Dr. Rita Retnowati, MS., mengatakan bahwa Dies Natalis Unpak ke-42 ini 

diselenggarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan antara lain Opening Ceremony dan orasi 

ilmiah rektor Universitas Pakuan terkait implementasi Green Campus, lomba inovasi 

mahasiswa dan organisasi mahasiswa, jalan sehat dan fun bike bersama alumni dan seluruh 

civitas akademika Universitas Pakuan dan Sarasehan Budaya Sunda.  

Terselenggaranya rangkaian kegiatan dies natalis Unpak ke-42 ini, keluarga besar Unpak 

mengucapkan banyak terima  kepada seluruh pihak yang telah membantu sebagai sponsor, di 

antaranya PT Pegadaian, Bank BNI, Bank Mandiri, Moratel, Loreal dan Sucofindo.  

 



Galeri kegiatan: 

https://drive.google.com/drive/folders/15UIBKer4WNSNPBv9Y6okhPqSyscsj7Tp  


