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DENGARKAN...!

asus kekerasan seksual terhadap anak usia dini yang marak Kdiberitakan saat ini ditengarai tidak hanya terjadi di Jakarta 
Internasional School (JIS) saja, juga banyak di sekolah lain. Hal 

ini menjadikan keprihatinan semua pihak, tak terkecuali  pakar 
pendidikan anak di IPB.

Bentuk keprihatinan tersebut disampaikan dalam diskusi dengan 
sejumlah wartawan. Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Dr. Arif Satria 
didampingi para pakar pendidikan anak dari Departemen Ilmu 
Keluarga dan Konsumen (IKK), Dr.Dwi Hastuti dan Sainstiani Syarief, 
S.PSi, MPSi di Kampus IPB Darmaga, 28/4. Keprihatinan tersebut 
dituangkan dalam sumbang pemikiran dan saran pencegahan. 

Media massa yang mempunyai fungsi strategis diharapkan turut 
membangun budaya sehat dalam menyebarkan informasi. Berita 
seperti infotainment televisi juga harus memiliki sikap positif dan 
menentang adanya pornografi dan pornoaksi.

Menghimbau pada Masyarakat agar cermat memilih sekolah bagi 
putra putrinya. Pil ihlah sekolah yang dapat memastikan 
perkembangan anak secara 'holistic' berbasis karakter. Jangan 
memilih sekolah hanya karena melihat fasilitasnya. Sekolah 
berkarakter yaitu, sekolah yang menggunakan proses belajar yang 
terintegrasi, konkrit, menyenangkan dan patut sesuai umur anak serta 
mampu mengembangkan seluruh kompetensi anak. Kurikulum yang 
diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar semestinya tak 
terpisahkan dari perilaku semua pihak di sekolah, mulai dari 
pengelola, kepala sekolah, guru, para staf pendukung seperti 
administrasi dan petugas keamanan sampai tenaga pembantu umum. 
Seluruh pihak sekolah harus memberikan teladan dan adab serta 
kebiasaan yang sesuai dengan norma dan kehidupan beragama yang 
dianutnya.

Peran orang tua dalam memantau perkembangan anak. Orang tua 
hendaknya memberikan perhatian kepada setiap anak dengan penuh 
agar segala perubahan perilaku yang dialami anak dapat diketahui 
sejak dini. Orangtua harus memastikan setiap keluhan anak terkait 
fisik dan psikologinya, ditanggapi dengan penuh perhatian dan serius. 
Mengecek keadaan fisik dan psikis anak setiap pulang sekolah. (wly)

pacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di IPB digelar di ULapangan Rektorat, 2/5. Tema Hardiknas 2014 adalah "Pendidikan untuk 
Peradaban Indonesia yang Unggul” dijalin dengan target IPB di Tahun 2014 

sebagai “Tahun Sistem dan Kompatibilitas”.

Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardianto, M.Sc berkesempatan memimpin upacara yang 
dihadiri dosen, pegawai, dan mahasiswa ini. “Pendidikan untuk Peradaban Indonesia 
yang Unggul, tema itu mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya untuk 
menyelesaikan atau menjawab persoalan-persoalan yang sifatnya sangat teknis, 
melainkan lebih jauh dari itu, pendidikan untuk membangun peradaban yang unggul. Di 
tahun 2014  IPB juga mempersiapkan generasi emas yaitu generasi yang mampu berpikir 
kreatif,  inovatif,  dan produktif. Dengan generasi emas, kita dapat membangun 
peradaban Indonesia yang unggul, “ papar Rektor.

Makna yang bisa diambil dari memperingati Hardiknas disampaikan sivitas akademika 
IPB. Menurut dosen sekaligus Ketua Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen IPB, Dr. Mukhammad Najib, “Pendidikan harus memberikan kesempatan 
kepada  seluruh anak bangsa untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai yang dicita-
citakan. Pendidikan harus bisa membebaskan seluruh anak bangsa dari penjajahan 
intelektual maupun penjajahan ekonomi. Kita harus membangun kemandirian bangsa,  
kita harus mempunyai keyakinan bahwa kita mampu menjadi pemimpin, menjadi  
bangsa yang mampu bersaing dengan keunggulan yang kita miliki.“ Supriatna, tenaga 
kependidikan dari Fakultas Kehutanan IPB berpendapat, “Hardiknas bisa dijadikan 
catatan agar kurikulum pendidikan yang kita miliki dapat memberikan nilai-nilai  yang 
bisa meningkatkan kualitas peserta didik.” Sedangkan  menurut mahasiswa IPB dari 
Fakultas Peternakan, Nova Andrian S, “Kita harus melihat sejarah dan harus mensyukuri  
dan mengenang para pahlawan yang telah berkorban memerdekakan bangsa ini. Maka 
dari itu kita harus belajar sungguh-sungguh.” (wal)

Apa Kata Sivitas tentang Makna Hardiknas?

Pandangan Pakar Pendidikan Anak IPB 
terhadap Kasus JIS



Prof. drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, MS, Ph.D,
APVet, Dipl. ACCM
Guru Besar bidang Patologi Hewan Fakultas Kedokteran 
Hewan

Berburu Metode Pengobatan Tumor

Perlu pemahaman yang baik mengenai tumor. Jika kita 
mengerti dan mempelajari tumor baik dari segi 
morfologi, biologi, maupun kimiawi, tentu akan 
mempermudah kita dalam mengobati atau mencari 
bahan anti tumor. Proses terjadinya tumor baik pada 
manusia atau hewan sangatlah kompleks. Diperlukan 
waktu berbulan-bulan bahkan tahunan baru bias 
terdeteksi. Stadium I dan II biasanya memerlukan waktu 
yang lama, tidak menunjukkan gejala apapun sehingga 
susah dideteksi.  Pada stadium III dimana biasanya 
muncul benjolan, barulah diketahui bahwa tumor telah 
menyerang. Selama mempelajari tumor di Jepang dan di 
IPB, Prof. Bambang berhasil membiakkan tiga cell line 
atau sel lestari yang berasal dari tumor Anjing. Yaitu sel 
lestari MCA-B1 (berasal dari tumor mulut anjing), MCM-
B2 (berasal dari tumor payudara anjing) dan MCM/IPB-
B3 (hasil rekayasa dari sel MCM-B2 yang telah 
dihilangkan enzim Thymidine kinase-nya). Dengan 
adanya ketiga sel ini, diharapkan bisa membantu upaya 
penanganan dan pencarian antitumor secara tepat.  Pada  
mumnya, penanganan kasus-kasus tumor dilakukan 
dengan operasi pengangkatan jaringan serta pemberian 
kemoterapi, penyinaran, pembakaran menggunakan 
listrik/electrocautery dan cryosurgery. Namun tingkat 
keberhasilannya masih rendah karena tumor umumnya 
sudah dalam tahap lanjut disertai adanya penyebaran 
pada organ tubuh lain. Selain itu, obat-obat kemoterapi 
mempunyai pengaruh yang cukup berat pada beberapa 
organ tubuh pasien. Hal ini karena toksisitas obat-obat 
antitumor umumnya sangat tinggi hingga selang antara 
dosis efektif dan dosis toksiknya sempit.

Kecenderungan saat ini adalah dengan memanfaatkan 
substansi biologi yang dihasilkan induk semang akibat 
rangsangan suatu antigen, salah satunya adalah 
interferon (IFN). Atau dengan menggunakan metode 
terapi pada tingkat molekuler dengan memperbaiki atau 
mengganti gen yang rusak/mutasi dengan gen 
normalnya. Penggunaan interferon rekombinan kucing 
(rFeIFN) yang diproduksi oleh Toray Industry Jepang 
dalam penelitian yang dilakukan Prof. Bambang 
m e m p e r l i h a t k a n  t e r j a d i n y a  p e n g h a m b a t a n 
pertumbuhan sel tumor. Saat ini Prof. Bambang sedang 
memproduksi interferon alamiah anjing (CaIFN) dan 
interferon rekombinan anjing (rCaIFN) guna mencari 
substansi yang cocok dalam menangani penyakit tumor 
pada anjing. Selain interferon, beberapa ekstrak tanaman 
juga dapat menghambat pertumbuhan sel tumor. 
Kombinasi antara bahan biologi (interferon) dan ekstrak 
tanaman maupun dengan obat komersial antitumor 
ternyata juga memberikan hasil yang cukup baik.(zul)

Pada  3 Mei 2014, IPB menggelar orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan tiga Guru Besar. Kegiatan 
yang difasilitasi oleh Direktorat Administrasi Pendidikan ini bertempat di Auditorium Rektorat Andi 

Hakim Nasoetion. Berikut ringkasan orasinya:

Prof.Dr.Ir. Didik Suharjito, MS
Guru Besar bidang Manajemen Hutan, Fakultas 
Kehutanan

D e v o l u s i  P e n g e l o l a a n  H u t a n  d a n 
Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Kondisi hutan selama lima belas tahun terakhir sangat 
memprihatinkan dan aktivitas pengusahaan hutan 
terus menyusut. Degradasi hutan terjadi karena 
perusahaan kehutanan tidak melaksanakan praktek 
manajemen kehutanan yang baik dan konflik 
penguasaan hutan yang terjadi di berbagai kawasan. 
Oleh karena itu, harus segera ada upaya-upaya yang 
menangani persoalan-persoalan tersebut baik 
deforestasi, degradasi, maupun konflik. “Selain 
deforestasi, degradasi, dan persoalan konflik, hal yang 
menjadi masalah penting adalah kemiskinan. Saat ini 
jumlah penduduk miskin yang bertempat tinggal di 
desa hutan sekitar 12 juta jiwa atau 66,3 % dari 
penduduk pedesaan yang tergolong miskin. Harus ada 
upaya-upaya untuk segera membalikkan situasi 
tersebut. Bagaimana pengelolaan hutan menjadi lebih 
lestari, lebih adil dan menjadi sumber kemakmuran 
bagi rakyat Indonesia.

Devolusi pengelolaan hutan menjadi jalan menuju 
pengelolaan hutan yang lestari. Devolusi artinya 
memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal 
berperan sebagai aktor utama dalam mengelola 
sumberdaya hutan. Berbagai riset menunjukkan, 
masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola 
hutan. Namun harus ada upaya-upaya untuk 
peningkatan kapasitas mereka. Untuk mendorong 
percepatan devolusi ini perlu dilakukan peningkatan 
kapasitas masyarakat desa hutan, juga peningkatan 
kapasitas pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan 
masyarakat pedesaan tidak cukup hanya melalui 
distribusi lahan hutan dan usaha produksi hutan, 
melainkan harus juga diintegrasikan dengan usaha 
pengolahan hasil hutan atau industri kehutanan skala 
kecil dan skala rumah tangga yang beroperasi di 
p e d e s a a n .  L a n g ka h  i n i  a ka n  m e n i n g kat ka n 
produktivitas sumberdaya ekonomi, meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja, dan menguatkan hubungan 
sosial sesama warga pedesaan. Implikasinya adalah 
peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, 
p e n i n g kata n  p e re d a ra n  u a n g  d i  p e d e s a a n , 
p e n g u ra n ga n  u r b a n i s a s i  te n a ga  ke r j a ,  d a n 
pemeliharaan keberlanjutan hutan. (RF)

Prof.Dr.Ir. Antonius Suwanto
Guru Besar Genetika Molekuler dan 
Mikrobiologi, FMIPA

Tempe Indonesia Kaya Bakteri

Tempe  Indonesia  merupakan pangan 
y a n g  k a y a   a k a n  b a k t e r i  y a n g 
menguntungkan.  Tempe  Indonesia 
sangat unik, kandungan bakterinya bisa 
sangat beragam tergantung proses 
pembuatannya. Antara satu pengrajin 
tempe dengan pengrajin tempe lainnya 
menghasilkan produk tempe yang bisa 
j a d i  b e r b e d a  j e n i s  d a n  j u m l a h 
bakterinya.

Tempe Indonesia  adalah pangan yang 
kaya akan para-probiotik yang dapat 
berfungsi sebagai  oral vaccines. Hal 
t e r s e b u t  b e r d a s a r k a n  A n a l i s i s 
Nutrigenomik. Namun fungsi  ini belum 
banyak dipelajari. Analisis mikrobiologi 
k o n v e n s i o n a l  d a n  m e t a g e n o m 
menunjukkan bahwa tempe Indonesia 
mengandung campuran jenis bakteri, 
khamir dan kapang baik yang terkultur 
maupun tidak terkultur. Selain itu 
k e b e r a d a a n  i s o l a t e  K l e b s i e l l a 
pneumoniae pada tempe berbeda 
dengan Klebsiella pneumoniae yang 
pathogen pada manusia (penyebab 
p e nya k i t  p a r u ) .  S e h i n g ga  p e r l u 
dipertimbangkan dengan bijaksana 
karena bakteri-bakteri  in i  selain 
berperan penting menghasilkan vitamin 
B12 juga merupakan bagian integral 
pada hampir  semua tempe yang 
diproduksi di Indonesia. Data dan fakta 
menunjukkan tidak ada laporan negatif 
akibat konsumsi tempe Indonesia. 
Klebsiella pneumoniae pada tempe 
merupakan bakteri asal tanaman yaitu 
kedelai yang non-patogenik pada 
manusia.

Tempe Indonesia merupakan kekayaan 
ya n g  u n i k  s e h i n g ga  k i ta  s a n gat 
berkepentingan  untuk menentukan 
standarnya dengan memperhatikan 
kearifan lokal yang telah menyatu 
selama berabad-abad dalam proses 
produksi tempe. (Dh)

Orasi Ilmiah 3 Guru Besar
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