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embaga Penyiaran Publik, Radio bertajuk Indonesia Berdonor di IPB 
Republik Indonesia (LPP-RRI)  International Convention Center (IICC). Lbekerjasama dengan Inst itut  Acara ini dibuka Direktur Utama LPP 

Pertanian Bogor (IPB) didukung penuh RRI, Rosita Nike Widiastuti dan dimulai 
oleh Palang Merah Indonesia (PMI), dengan pemukulan gong secara 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan simbolik oleh Menteri Pemberdayaan 
dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kesehatan RI, Pemerintah Kota Bogor, (PPPA), Linda Amalia Sari Gumelar.
Pemerintah Kabupaten Bogor, Forum 
K o m u n i k a s i  D e r m a w a n  D a r a h  Acara ini secara serentak dilakukan RRI 
( F o k u s w a n d a )  d a n  K o r e m  0 6 1  di seluruh Indonesia. Hingga Rabu (5/3) 
Suryakencana menyelenggarakan gelaran pukul 10.00 WIB lebih dari 8.000 orang 

di Indonesia melakukan donor darah. 
Di RRI Bogor sendiri lebih dari 750 
orang melakukan donor darah. 
Direktur Utama LPP-RRI, Rosita Niken 
Widiastuti menyatakan, “Dengan 
berdonor,  kita mengetuk kepedulian 
masyarakat untuk saling membantu 
khususnya untuk ibu melahirkan. 
Berdasarkan data World Health 
Organization (WHO) bahwa 25 persen 
dari kematian ibu karena kekurangan 
suplai darah.”

“Harapan kami kegiatan ini dapat 
membantu masyarakat khususnya ibu-
ibu yang baru melahirkan yang sangat 
membutuhkan suplai darah, agar 
mereka selamat usai melahirkan. 
Setetes darah dapat menyelamatkan 
jiwa masyarakat, kami juga berharap 
donor darah menjadi  l i festy le  
masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Menteri PPPA, Linda Amalia Sari 
Gumelar mengatakan, “Tema kegiatan 
ini sangat menarik dan strategis. RRI 
m e n g i n i s i a s i  m e l a l u i  p ro g ra m  
I n d o n e s i a  B e r d o n o r .  K a m i  
menyampaikan apresiasi.   Kita 
berharap masyarakat atau  seorang ibu 
yang melahirkan bisa betul-betul 
mendapatkan akses dan perlindungan. 
(RF)
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agi narasumber dan sivitas akademika Institut 
Pertanian Bogor (IPB), nama Rahman Hadi BMuharam, ST tak asing lagi. Reporter berprestasi 

itu, Kamis (6/3) pukul 19.50 WIB di Rumah Sakit Karya 
Bakti telah berpulang ke Rahmatullah. Banyak tulisan hasil 
reportasenya dalam Pariwara IPB Dwi-Harian, Pariwara 
Wisuda, Buletin Pesona Lingkar Kampus dan majalah 
Agrimag, banyak menghiasi meja tamu di unit-unit kerja di 
lingkungan IPB.

Reporter berprestasi, sang pekerja keras ini tak pernah 
menolak dan selalu siap ditugaskan kapan saja. "Iya, 
almarhum itu orangnya asyik, tak pernah mengeluh dan 
bersedia ditugasin kapan pun, di manapun" kata Dedeh 
Hartati, SSi, Koordinator Liputan (Korlip) pemberitaan IPB.

Salah satu pembaca setia Pariwara IPB, Prof. Dr. Ari 
Purbayanto menyampaikan belasungkawa dan menilai 
almarhum adalah reporter yang baik, "Terakhir saya 
diwawancara almarhum saat pemilihan anggota Senat 
Akademik dalam sidang Dewan Guru Besar IPB. Orangnya 
baik dan santun dalam wawancara."

Kepergian Rahman, reporter yang kalem dan pernah jadi 
reporter di koran lokal Bogor ini banyak yang tak percaya.
"Dia itu baik banget Pak" kata Laily Kotto wartawan Antara 
yang biasa meliput kegiatan IPB. "Tulisan pers rilisnya 
bagus dan enak dibaca, sehingga banyak membantu kami 
dalam pengumpulan data-data, " tambahnya.

Rahman, reporter yang mempunyai banyak kawan ini 
telah dimakamkan Jumat (7/3) di Desa Cikarawang, 
bersebelahan dengan makam Ayahandanya. Rahman kini 
telah menghadap sang Khaliq, meninggalkan istrinya, Siti 
Zulaedah, tiga putranya: Rasya, Fathan dan Fakhri,  
keluarga besarnya, teman-temannya dan pembacanya.

Selamat jalan Rahman. Semoga Allah SWT memberikan 
tempat terbaik untukmu. (Wly)

Reporter Berprestasi itu 
Kini Telah Tiada

abar gembira bagi penderita yang merupakan alumni Fakultas 
diabetes, sekarang telah hadir Te k n o l o g i  P e r t a n i a n  I P B  i n i  
minuman Healthysweet yang menjelaskan, penurunan kadar gula K

manis, enak, dan aman dikonsumsi. darah tersebut dipengaruhi juga oleh 
Bukan hanya aman, minuman jenis kelamin dan metabolisme tubuh 
kesehatan yang dibuat dari gula aren tiap-tiap penderita. Hasil penelitian 
organik ini mampu menurunkan kadar dan pengujian kami menunjukkan 
gula. bahwa healthysweet memiliki efek 

yang lebih kuat dalam menurunkan 
Hal ini disampaikan Dr.Ir.Rokhani kadar gula darah pada penderita 
Hasbullah, M.Si dari Divisi Inkubator diabetes laki-laki dibandingkan 
Bisnis, Incubie Lembaga Penelitian perempuan. Sampai saat ini, kami 
dan Pengabdian kepada Masyarakat belum melihat juga ada produk baik 
(Incubie LPPM) dalam dialog "Pakar itu obat atau sediaan fungsional yang 
IPB dalam Siaran Pedesaan RRI, 93,75 mampu menyembuhkan diabetes, 
FM", Selasa (4/3). "Manisnya dunia namun lebih kepada mengontrol gula 
ternyata masih bisa dinikmati oleh darah. Healthysweet sudah kami 
para penderita penyakit diabetes lakukan Uji Toksisitas akut di Fakultas 
diantaranya dengan hadirnya produk Kedokteran Hewan IPB, dengan 70 
ini, " tandasnya. Healthysweet, salah ekor tikus (35 jantan dan 35 
satu produk dari puluhan produk betina)menunjukkan hasil selama 2 
binaan dan pendampingan UMKM minggu dicekok healthysweet dengan 
oleh Incubie LPPM IPB ini telah dosis yang berbeda tiap perlakuan 
dilakukan uji klinis di Fakultas tidak ada tikus mati dan tanda-tanda 
Kedokteran Hewan IPB sehingga aman fisik normal (bobot badan, aktivitas 
untuk dikonsumsi. gerak, nafsu makan, dll). Kami sedang 

menunggu laporan final terkait 
S e c a ra  t e r p i s a h ,  A r d i a n s y a h  histopat dari tikus-tikus tersebut.
Febriantoko, sang pengembang 
healthysweet mengatakan "Penelitian Healthysweet memiliki rasa yang 
belum mengarah pada apakah manis karena memang pemanis dan 
m e m i l i k i  ke m a m p u a n  u n t u k  efek hypoglicemy terkontrol. Tim 
menyembuhkan penderita diabetes peneliti merupakan gabungan tenaga 
secara total (sembuh total), namun medis yaitu dr. Diah Kusuma Wardhani 
penelitian kami dan uji kami adalah dan ahli rekayasa proses dari 
kemampuan healthysweet dalam Departemen Teknologi Industri 
penurunan kadar  gu la  darah  Pertanian IPB. Karena uniknya produk 
penderita diabetes tercatat rata-rata ini, Kementerian Pertanian RI, tahun 
mencapai 40 poin setiap 5 hari lalu menetapkan sebagai juara I 
konsumsi dan mencapai kadar gula A n u g r a h  P r o d u k  P e r t a n i a n  
darah di kisaran 140-170 setelah 25 Berdayasaing 2013 untuk kategori 
hari konsumsi." Lebih jauh Ardiansyah produk perkebunan. (Wly)

Healthysweet: Minuman Kesehatan 
Murni Organik
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