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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Dalam Rangka Memperingati Hari Kartini 2015
Agrianita IPB 

mempersembahkan

Pap Smear, Pemeriksaan 
Kesehatan dan Bazaar

Tanggal 28 April 2015, Pukul 09.00‐12.00 WIB
di Aula EDTC _PKSPL IPB, Kampus IPB 
Baranangsiang,

CP Pap Smear : 
Ibu Ita Fachriyan 08138 222 8833
CP Bazaar : Ibu Yanti Wawan 0815 914 9166,

Pada tanggal 13‐15 April 
2 0 1 5 ,  s a t u  t i m  d a r i 
Himpunan Mahasiswa 
I l m u  d a n  Te k n o l o g i 
K e l a u t a n  ( H i m i t e k a ) 
Fakultas Perikanan dan 
I lmu Ke lautan  ( F P I K ) 
Institut Pertanian Bogor 

(IPB) melakukan monitoring mangrove di pesisir Parigi, Pangandaran. 
Monitoring ini dilakukan dalam rangka kegiatan Konservasi dan Survei 
Kelautan (Konsurv), yang merupakan salah satu mega proker dari 
Himiteka. Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari kegiatan pra‐
Konsurv dan dilakukan untuk memantau kondisi mangrove yang 
ditanam pada tahun 2014 oleh Himiteka pada kegiatan Konsurv 
sebelumnya.

Saat monitoring dilakukan, kondisi pesisir Parigi saat itu tengah 
mengalami pasang. Dalam kegiatan monitoring ini dilakukan 
pengambilan data kualitas air yang meliputi suhu, salinitas, dan pH yang 
dilakukan langsung oleh Ketua Konsurv 2015, Rendy Budi Prastiko (ITK 
50). Berbeda dari kegiatan sebelumnya, kali ini marking posisi 
mangrove dilakukan menggunakan hand GPS. Fadlil Pungkas (ITK 49) 
dari Divisi Keprofesian dan Keilmuan Himiteka tak kesulitan melakukan 
marking walaupun saat itu air pasang mencapai setinggi lututnya.

Berdasarkan hasil monitoring, dari 2 ribu benih mangrove yang 
ditanam pada tahun 2014, 1.306 benih diantaranya masih bertahan 
hidup. Populasi mangrove yang paling banyak bertahan adalah yang 
ditanam di lagoon yang relatif tidak mengalami banyak gangguan. 
Sedangkan yang ditanam di dekat muara banyak terpengaruh arus, 
pasang surut, dan lalu lalang kapal sehingga banyak yang mati. Untuk 
tahun 2015 sendiri, panitia Konsurv menargetkan akan menanam 2 
ribu benih mangrove.***

D a l a m  r a n g k a 
m e m p e r i n g a t i  H a r i 
Kartini 21 April 2015, 
A g r i a n i t a  I n s t i t u t 
Pertanian Bogor (IPB) 
m e l a k s a n a k a n 
s e r a n g k a i a n  a c a r a , 
d i a n t a r a n y a 
pemeriksaan kesehatan 
dan  papsmear yang 
diperuntukkan bagi para 
d o s e n ,  i s t r i  d o s e n , 

pegawai, istri pegawai, dan masyarakat umum (non IPB). Acara 
dilaksanakan di Agrifitness Wisma Tamu Landhuis, Kampus IPB Dramaga 
Bogor.

Pemeriksaan kesehatan dan papsmear ini terselenggara setiap tahunnya 
atas kerjasama Agrianita dengan Yayasan Kanker Indonesia yang telah 
berlangsung selama delapan tahun. Pemeriksaan kesehatan yang 
tersedia di antaranya pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. 
Pemeriksaan papsmear diperuntukkan bagi wanita yang sudah menikah 
dan sudah pernah melahirkan. Pemeriksaan ini melibatkan tenaga medis 
secara langsung termasuk dokter ahli kandungan. Papsmear sebaiknya 
dilakukan enam bulan sekali atau setidaknya satu tahun sekali, hasil 
dapat diketahui seminggu setelah pemeriksaan dilakukan.

“Acara ini bertujuan untuk memfasilitasi upaya pencegahan berbagai 
macam penyakit terutama kanker serviks bagi para wanita. Diharapkan 
setelah mengikuti pemeriksaan ini, para wanita semakin sadar akan 
pentingnya kesehatan reproduksi, dan jika ditemukan adanya gangguan 
kesehatan dapat segera ditangani,” ujar Elly Ernan selaku penanggung 
jawab acara pemeriksanaan kesehatan dan papsmear ini. 

Untuk pelaksanaan kegiatan ini, IPB menyediakan 100 tiket gratis bagi 
100 pendaftar yang termasuk dalam golongan II ke bawah hingga tenaga 
honorer yang ada di IPB. “Hal ini merupakan bentuk dukungan IPB untuk 
memberikan kesempatan bagi semua lapisan sivitas yang ada di IPB, 
sehingga dapat meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri dan 
keluarga,” tambah Elly.(NRA)

Himiteka IPB Pantau Rehabilitasi Mangrove di Parigi Agrianita IPB Gelar Pemeriksaan 
Kesehatan dan Papsmear

BERITA DUKA CITA

Innalillahi wainna ilaihi roojiun, telah meninggal dunia Dr. Nastiti 

Kusumorini (Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana IPB dan Staf Pengajar di 

Departemen Anatomi Fisiologi dan Farmakologi Fakultas Kedokteran 

Hewan IPB), Pada Kamis 23 April 2015 Pukul 05.00 WIB
Segenap sivitas akademika IPB menyampaikan turut berduka cita yang 

sedalam dalamnya atas wafatnya beliau. Semoga amal ibadah beliau 

diterima disisi Allah SWT. Kepada Keluarga yang ditinggalkan semoga 

diberi ketabahan. Amin.

Seminar Kesehatan 

·� Awas Salah Makan Bisa Sakit (Dr.dr.Sri Budiarti)
·� Makan Enak Tetap Sehat, Bugar & Menawan   
     (Wied Harry)
·� Tips Senam Praktis (Murry)

Tanggal 5 Mei 2015, Pukul 08.30‐1200 WIB
di Aula Sumardi Sastra Kusumah, FPIK Kampus IPB 
Darmaga

CP Seminar: Ibu Didit 0857 0818 072
CP Bazar : Ibu Irma 08787 0082 964



Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Herry 
Suhardiyanto meresmikan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 
(PPKS) Wulan‐Agrianita IPB, Selasa (21/4) di Auditorium Andi 
Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga Bogor. Turut 
mendampingi Rektor antara lain Deputi Bidang Keluarga 
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
Pusat, Dr. Sudibyo Alimoeso; Staf Ahli Bupati Bidang 
Pembangunan Kabupaten Bogor Drs. R. Panji Ksatriyadi; dan 
Ketua Agrianita IPB Hj. Enny H Suhardiyanto.

Dalam sambutannya Rektor menyatakan, “Kita perlu 
mengerahkan segenap pikiran untuk menghadapi era dengan 
peningkatan jumlah lansia ini. Di negara lain, sistem 
penanganan fenomena seperti ini sudah dikembangkan. Oleh 
karena itu peresmian PPKS IPB diharapkan dapat mendukung 
upaya peningkatan ketahanan keluarga secara menyeluruh”.

Sebelumnya, Ketua PPKS Wulan‐Agrianita IPB Prof. Dr. drh. 
Clara M. Koesharto menyampaikan pentingnya pembentukan 
lansia yang tangguh. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi 
menjadi negara dengan jumlah penduduk lansia lebih banyak 
daripada jumlah penduduk usia lainnya. Untuk itu dibutuhkan 
wadah peer group bagi para lansia untuk terus menjaga 
kesehatan secara periodik dan tetap produktif. “Hal ini yang 
melatarbelakangi terbentuknya wadah bagi para orangtua 
lanjut usia yang disebut Wulan atau Warga Usia Lanjut,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang KSPK BKKBN Pusat, Dr. Sudibyo 
Alimoeso menyambut baik hadirnya PPKS Wulan‐Agrianita IPB. 
Ia menegaskan, IPB merupakan perguruan tinggi pertama di 
Indonesia yang memiliki PPKS. Untuk itu, ia mengharapkan, 
hadirnya PPKS di IPB ini bisa menjadi model bagi perguruan 
tinggi lainnya.

Acara peresmian dirangkai dengan Seminar “Peran Keluarga 
dalam Membangun Lansia Tangguh” yang menghadirkan 
narasumber diantaranya Prof. Dr. Tri Budi Wahyuni Rahardjo 
(Guru Besar Universitas Indonesia), Dr. Nugroho Abikusno 
(Guru Besar Universitas Trisakti), dan Dra. Eva A.J. Sabdono, 
MBA (Yayasan Emong Lansia). Tampak hadir dalam kegiatan 
yang dimeriahkan Band D'Linkers pimpinan Prof. Dr. Aman 
Wirakartakusumah ini, antara lain Ketua Majelis Wali Amanah 
(MWA) Prof. Dr. M. A. Chozin, Ketua Dewan Guru Besar (DGB) 
Prof. Dr. Rudi Purwanto, sejumlah anggota Senat Akademik (SA), 
Ketua Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Drs. Sugilar, serta 
para Kepala Desa dan kader penggerak PKK dari 17 Desa Lingkar 
Kampus. (AS)

Pemahaman yang baik mengenai perilaku konsumen berdampak positif bagi 
produsen jika sesuai dengan etika bisnis. Pemahaman tersebut dapat juga 
berdampak negatif bagi konsumen jika produsen tergelincir menggunakan 
pemahaman untuk memanipulasi konsumen. Demikian disampaikan Prof. Dr. Ujang 
Sumarwan, Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi 
Manusia Institut Pertanian Bogor (Fema IPB) dalam siaran Dialog Pakar di RRI Bogor, 
belum lama ini. Dialog kali ini dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional 
2015 yang jatuh pada tanggal 20 April.

 

Ketua Departemen mengatakan, konsumen memiliki kelemahan yang bisa 
dimanfaatkan produsen untuk memanipulasinya. Oleh karena itu, konsumen harus 
aktif dan lebih rasional untuk mencegahnya. Produsen dan konsumen memiliki 
kepentingan yang berbeda. Selaku penyedia kebutuhan, produsen memiliki 
tanggung jawab sosial terhadap konsumen guna menjaga kepercayaan terhadap 
produk dan jasanya sekaligus mencegah konflik. 

Beberapa hal yang sering kali merugikan konsumen diantaranya manipulasi harga, 
promosi pengurangan harga yang tidak benar (diskon), adanya biaya kemasan, 
manipulasi timbangan, pemberian harga ganjil, dan tidak adanya tanggal 
kadaluarsa. Informasi yang kurang menyebabkan konsumen tidak mampu menilai 
apa yang dikonsumsi dan tidak bisa bereaksi bagaimana seharusnya terhadap 
produk‐produk yang tidak aman bagi mereka.

Untuk melindungi hak konsumen, terang Prof. Ujang, dibutuhkan bimbingan dan 
perlindungan dari semua pihak yang terlibat dalam dalam proses penyediaan 
makanan, terutama dari pemerintah dan pihak legislatif. Semua ini dilakukan karena 
adanya pemberlakuan hukum positif di Indonesia melalui regulasi UU No.8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

 

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan upaya perlindungan 
konsumen dari bahaya‐bahaya terhadap kesehatan dan keamanan produk 
konsumsinya, adalah dengan tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen. 
Informasi ini diperlukan guna memberikan kemampuan pada konsumen untuk 
memilih dengan tepat. Alternatif lainnya adalah pendidikan konsumen, tersedianya 
ganti rugi bagi konsumen, dan kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

 

“Ketersediaan informasi akan sangat membantu pengambilan keputusan 
konsumen sekaligus mengurangi biaya dan risiko yang akan ditanggung. Selain itu, 
regulasi mengenai perlindungan konsumen yang lebih konkret dari pemerintah dan 
lembaga legislatif terhadap produk‐produk makanan yang tidak bermutu dan 
membahayakan haruslah memberikan kepastian hukum dan dasar hukum, 
sehingga apabila terjadi pelanggaran  oleh produsen, konsumen dapat menuntut 
pelanggar hukum tersebut,” pungkas Prof. Ujang. (wrw)

 

IPB Perguruan Tinggi Pertama 
yang Memiliki PPKS

Prof. Ujang Sumarwan: Konsumen Harus Pintar
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