Pariwara

IPB

.!
..
N
A
K
R
A
G
N
E
D
Pakar IPB di “ Siaran Pedesaan RRI “ 93,75 FM

Setiap Selasa, Pukul : 19.30 - 20.00 WIB

Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Kantor Hukum, Promosi dan Humas IPB

PARIWARA IPB/ Juli 2014/ Volume 107

sinergi kebijakan dan program pembangunan
oleh berbagai pihak yang mendukung tujuan
pembangunan keluarga. Ketiga, perlu
dipikirkan cara mencegah agar generasi muda
tidak bersikap cuek, bertindak semaunya, dan
ingin memperoleh sesuatu dengan jalan
pintas. Juga penetapan indeks ketahanan
keluarga sebagai dasar pengumpulan data
ketahanan keluarga. Data tersebut merupakan
dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
program. Keempat, menggali dan memilih
program pembangunan keluarga yang
memiliki terobosan. Kelima, membangun
kemitraan dengan berbagai pihak dalam
pembangunan keluarga. Seperti diketahui
besarnya jumlah keluarga indonesia yang
miskin dan belum sejahtera mencapai 45
persen dari 66,16 juta keluarga Indonesia yang
tergolong tidak sejahtera.

Deklarasi Keluarga Indonesia

P

erubahan sosial ekonomi, kependudukan, dan perkembangan teknologi informasi selain
memberi kesempatan untuk maju juga berdampak negatif terhadap keluarga.
Peningkatan perceraian, kekerasan kepada anak dan perilaku penyimpangan
menyadarkan kembali akan kedudukan keluarga dan pentingnya membangun ketahanan
keluarga. Hal tersebut disampaikan oleh Prof.Dr. Euis Sunarti di sela-sela Deklarasi Keluarga
Indonesia (DKI) di Kebun Raya Bogor, Kamis (26/6).
Prof.Dr. Euis Sunarti, Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi
Manusia IPB, selaku ketua panitia dan penggagas DKI menjelaskan, ada lima agenda utama
pembangunan ketahanan keluarga. Pertama, bagaimana menjadikan keluarga sebagai basis
kebijakan publik yang dilakukan berbagai kementerian, lembaga, dan stakeholder lainnya.
Misalnya mengembangkan lingkungan dan pekerjaan ramah keluarga. Kedua, keterpaduan dan

Dalam Deklarasi Keluarga Indonesia yang
dibacakan oleh sejumlah pejabat ada 10 poin
penting diantaranya, menyakini bahwa
keluarga adalah fondasi bangsa, menguatkan
dan memelihara niali luhur keluarga, menolak
pelemahan fungsi keluarga, menolak
kekerasan kepada keluarga, meningkatkan
kualitas keluarga, saling membantu, saling
memperhatikan, mendukung pembangunan,
berpartisipasi aktif, mendorong pemerintah
untuk pengembangan kebijakan ramah
keluarga. DKI ini dihadiri ribuan keluarga yang
berasal dari sekitar Bogor. Hadir Kepala
BKKBN Prof. Fasli Jalal, Asisten Daerah
Provinsi Jawa Barat, Walikota Bogor dan
sejumlah awak media. (wly)
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Pakar Gizi Bicara
Kiat Aktif dan Bugar
Saat Berpuasa

P

uasa menurut Islam adalah ibadah yang
dilaksanakan dengan cara menahan diri
dari makan, minum dan segala sesuatu
yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar
sampai terbenam matahari disertai dengan niat
karena Allah SWT, dengan syarat dan rukun
tertentu. Karena pada siang hari tidak ada
masukan makanan dan minuman maka ada
kemungkinan seseorang merasa lemas dan
kurang bugar. Kondisi ini seringkali digunakan
sebagai alasan untuk tidak produktif dalam
bekerja.
Menurut Prof.Dr. Ahmad Sulaeman, pakar gizi dan
keamanan pangan dari Departemen Gizi
Masyarakat, Fakultas Ekolologi Manusia IPB,
mengatakan, "Semestinya seseorang yang
berpuasa tidak menjadi lesu dan lemas, karena
cadangan energi dalam tubuh bisa bertahan
antara 24 jam sampai 48 jam, sedangkan puasa
hanya 14 jam, sehingga tidak ada alasan untuk
bermalas-malasan. Bulan puasa merupakan
bulan pembakaran lemak dan pembuangan
racun-racun di dalam tubuh.”
Lebih jauh Prof. Ahmad Sulaeman menjelaskan,
dengan tidak makan dan minum selama berpuasa
maka tubuh mempunyai waktu yang cukup untuk
melakukan metabolisme zat-zat gizi secara
sempurna dan sisa-sisa hasil metabolisme yang
berupa racun akan dibuang secara maksimal.
Dengan demikian puasa merupakan proses
detoksifikasi yang efektif. Racun yang menumpuk
biasanya berasal dari sisa makanan, polusi udara,
obat-obatan, aktifitas otak, dan sisa metabolisme
tubuh. Racun dalam tubuh jika tidak dibuang akan
terjadi gejala: sakit kepala, asma, sinusitis, mual,
kembung , sering masuk angin, jerawat,
keputihan, hingga keringat berbau. Jika tubuh kita
gagal menjalani proses detoksifikasi maka akan
rentan terhadap penyakit.
Prof. Ahmad Sulaeman memberikan tips sehat
selama berpuasa diantaranya: makanlah
makanan yang bergizi, perbanyak minum air
putih, saat sahur perbanyak makanan yang
mengandung protein dan berserat, berbukalah
dengan yang manis, jangan langsung makan
berat, jangan terlalu kenyang karena akan
membuat lemas, dan jangan terlalu sedikit karena
bisa mengakibatkan kekurangan tenaga. (wly)

Wow….OST Posdaya Sudah Tembus Angka 67
Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB) dan Yayasan Damandiri kembali
mengadakan Observation Study Tour (OST) ke Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) mitra
IPB, Rabu (25/6), tepatnya di Posdaya Eka Mandiri Desa Cihideung Udik Kecamatan Ciampea
Kabupaten Bogor. Ini merupakan kali ke-67 P2SDM IPB menggelar OST.
Peserta OST kali ini merupakan pembina Posdaya dari 16 Perguruan Tinggi di Sumatera, Jawa
Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta yang berjumlah 30 orang peserta. Kedatangan rombongan
OST disambut oleh puluhan siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang unjuk kebolehan
hafal beberapa surat al-Quran. Selanjutnya rombongan meninjau tempat pembuatan arang
batok, pengrajin jaket, rumah pintar, Posyandu, dan berakhir di Sekretariat Posdaya Eka
Mandiri. Dialog para akademisi dan pengurus Posdaya Eka Mandiri cukup menarik diikuti.
Satu pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang akademisi adalah bagaimana bisa para
pengurus menyatukan warga yang sedemikian banyak dan memiliki beragam pendapat
dalam satu wadah bernama Posdaya. Menjawab hal ini, Ketua Posdaya Eka Mandiri, Iyan
menjelaskan bahwa membentuk Posdaya di awal tidak semudah yang dibayangkan, butuh
perjuangan untuk meyakinkan masyarakat. Karenanya, niat yang tulus untuk mengabdi
harus dimiliki oleh semua pengurus. Setelah itu, memberi contoh konkrit kepada masyarakat
tentang bagaimana gotong royong, dan sebagainya. Tampak hadir dalam kesempatan ini
diantaranya Sekretaris P2SDM LPPM IPB, Drs Suhaemi, MM, Ketua Badan Perwakilan Desa
(BPD) Cihideung Udik, Sani, dan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan (BP4K) Kabupaten Bogor, Ir Rosi Yuliastini. (nm)

Pelepasan Tim Ekspedisi HIMITEKA 2014
Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan (HIMITEKA) IPB berencana melakukan
ekspedisi di Teluk Banten pada 22-27/6. Pada 19/6 Sekretaris Departemen Ilmu dan
Teknologi Kelautan (ITK) IPB, Dr. Hawis Madduppa melepas secara simbolis Tim ekspedisi
HIMITEKA 2014. Dipesankannya, agar seluruh tim dapat bekerjasama dan menjaga nama
baik institusi. Koordinator Kemahasisiwaan dan Alumni ITK, Beginer Subhan, SPi, MSi,
menambahkan ekspedisi ini sangat baik untuk melatih dan mengaplikasikan ilmu yang
sudah diberikan di perkuliahan. Ketua Pelaksana, Steven Solikin menambahkan, anggota tim
eskpedisi terdiri 25 orang yang terbagi dalam 4 tim kecil yaitu Hidrobiologi, Oseanografi,
Penginderaan Jauh, dan Akustik. Nico Wontana, Ketua HIMITEKA menandaskan, “Kegiatan
ekspedisi merupakan kegiatan andalan dari HIMITEKA. Kegiatan ini sudah direncanakan dan
dipersiapkan sejak awal kepengurusan 2014.“ (*)

Kerjasama ITK FPIK IPB dengan MERCATOR OCEAN
Perancis
Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
IPB melakukan kerjasama dengan MERCATOR OCEAN France. Kontrak kerjasama
ditandangani oleh Direktur MERCATOR OCEAN, Pierre Bahrel dan Departemen ITK, juga Dr.
Agus S. Atmadipoera selaku PI INDOMIX, di Toulouse Perancis pada akhir Juni 2014.
“Prinsipnya, kontrak ini memberikan autorisasi untuk penggunaan data produk GLORYS dari
Mercator-Ocean,” ungkap Dr. Agus. Data-data yang bisa digunakan adalah data sebaran 3dimensi suhu, salinitas, arus laut, data kedalaman lapisan tercampur (mixed layer), dan data
tinggi muka laut dari produk Global Ocean ReanalYses and Simulation (GLORYS). Menurut Dr.
Agus, “Data GLORYS memiliki akurasi yang baik karena hasil asimilasi dengan observasi,
sehingga dapat diaplikasikan untuk kegiatan riset wilayah laut Benua Maritim Indonesia,
seperti variabilitas laut-iklim, trajektori analisis untuk sebaran parameter fisik, kimia dan
biologi. Model ini bisa menggambarkan kondisi laut Indonesia dalam tahun ENSO maupun
IOD. Selain itu, bisa juga menjelaskan mengapa di tahun La Nina 2010 ekosistem terumbu
karang mengalami 'penyakit keputihan' atau bleaching,” tandasnya. Data GLORYS resolusi
tinggi diprioritaskan untuk keperluan akademik dan riset di Indonesia, khususnya IPB.
Sedangkan untuk resolusi rendah pihak lain dapat memanfaatkannya. (*)

