Pariwara

IPB

Dalam Rangka Memperingati Hari Kartini 2015
Agrianita IPB
mempersembahkan

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

Pelatihan Ibadah Haji
dan Umroh Tahun 2015 :
Waktu:
8 Mei 2015, Pukul
09.00 ‐ 11.00 WIB
Materi: “Mekkah
dan Madinah”
Pembicara: Prof. Dr.
H. MH. Bintoro

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

Tempat Pendaftaran:

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

Lantai Dasar Masjid Al-Hurriyyah IPB
Contact Person : Sdr. Abdul Basir

Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Teknologi IPB untuk Bawang Merah
Pada saat ini, masih banyak persoalan yang harus
diselesaikan oleh bangsa Indonesia. Dalam rangka
mengurai permasalahan bangsa, Institut Pertanian
Bogor (IPB) terus menghadirkan inovasi dan riset
khususnya dalam bidang pertanian. Salah satu
masalah yang sering muncul adalah masalah
sembilan bahan pokok (sembako) yang merupakan
produk dari pertanian. Salah satu komoditas yeng
rentan terjadi masalah di masyarakat adalah
bawang merah. Untuk itu IPB memberikan
sentuhan teknologi dalam lingkup penelitian
institusi pada komoditas yang sangat tergantung
oleh inflasi ini.
Guru Besar Departemen Agronomi dan
Hortikultura Fakultas Pertanian (Faperta) IPB, Prof.
Dr. Sobir menjelaskan bahwa tujuan utama dari
program ini adalah untuk menerapkan teknologi
bagi peningkatan stabilitas produksi, ketersediaan, distribusi dan pemanfaatan bawang
merah. “Penerapan teknologi ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai masalah terkait
bawang merah di Indonesia, mulai dari stabilitas harga, menghadapi tekanan dalam
pertambahan penduduk, anomali iklim dan keterbatasan lahan,” jelas Prof. Sobir.
Dalam rangka meningkatkan produksi bawang merah, pada program ini dilakukan
penerapan beberapa teknologi untuk penyesuaian terhadap perubahan iklim. Untuk itu
dilakukan pengembangan sistem pertanian, penyediaan sumberdaya genetik, serta
pemuliaan dan teknologi benih bawang merah yang adaptif terhadap perubahan iklim dan
kondisi lingkungan. Selain itu juga dikembangkan sentra produksi bawang merah di
Indonesia melalui pemberdayaan petani dan diversifikasi sentra produksi bawang merah
untuk konsumsi dan bibit, tambah Prof. Sobir.
Sebagai langkah untuk menanggulangi fluktuasi harga, dalam program ini dikembangkan
teknologi penyimpanan jangka panjang bawang merah segar pada suhu rendah. Sentuhan
teknologi ini dimaksudkan untuk mengantisipasi fluktuasi produksi dan ketersediaan
bawang merah sebagai akibat dari perubahan iklim. Adapun upaya untuk mendukung
ketahanan pangan maka dilaksanakan pemodelan teknologi produksi pengolahan bawang
merah.
Suatu penerapan teknologi akan kurang efektif bila tidak didukung dengan sistem yang ada.
Untuk itu dalam program ini dilakukan secara utuh melalui perbaikan rantai pasokan untuk
sistem pertanian yang berkeadilan. “Perbaikan sistem kami lakukan dengan pengembangan
model supply chain bawang merah untuk mengantisipasi fluktuasi produksi sebagai akibat
dari perubahan iklim,” tegas Prof. Sobir. (AS)
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Peserta OST dari 20 Perguruan Tinggi
Berkunjung ke IPB
Pusat Pengembangan
Sumberdaya Manusia
( P 2 S D M ) L e m b a ga
Penelitian dan
Pengabdian kepada
Masyarakat (L P P M)
Institut Pertanian
Bogor (IPB) bersama
Yayasan Damandiri
menerima kedatangan
peserta Observation Study Tour (OST) ke‐79, Sabtu (25/4). Peserta
OST yang berjumlah 70 orang ini adalah para pimpinan dari 20
Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Korwil Daerah Istimewa
Yogyakarta, Korwil Sumatera Barat serta Korwil DKI Jakarta.
Rombongan OST terlebih dulu meninjau Pos Pemberdayaan
Keluarga (Posdaya) Puspa Lestari di Kelurahan Pasir Kuda Kota Bogor,
dan Posdaya Mandiri Terpadu Dusun II dan III di Desa Cikarawang
Kabupaten Bogor. Di Posdaya Puspa Lestari, rombongan melihat
kebun bergizi yang berisi tanaman obat keluarga (Toga), sayuran dan
buah yang terkenal yaitu jambu kristal. Kemudian berkunjung ke
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu), Posbindu Lansia, dan Pos Keluarga Berencana.
Ketua rombongan OST, Dr. Novi Siti Kusiji, dari Korwil Daerah
Istimewa Yogyakarta, menyatakan, “Persatuan dan kerjasama yang
ditunjukkan kader Posdaya sangat maksimal dan patut dijadikan
contoh. Semua ini tentunya atas dasar tanggungjawab dan kemauan
dalam memajukan dan mensejahterakan kehidupan. Bahkan kader
Posdaya juga mampu memperlihatkan kepercayaan diri bahwa
mereka mampu berperan aktif untuk membangun. Selama ini warga
pada umumnya lebih banyak berperan sebagai sasaran
pembangunan, tetapi setelah terlibat dalam Posdaya, warga lebih
banyak berperan sebagai perancang, pelaksana dan pengevaluasi
program‐program pembangunan di wilayahnya”.
Rombongan selanjutnya diterima oleh Kepala LPPM IPB Dr.
Prastowo dan Kepala P2SDM LPPM IPB Dr. Pudji Muljono di Ruang
Sidang Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Kampus IPB Dramaga Bogor.
Pada kesempatan ini dilakukan diskusi terkait program‐program
pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh IPB.(awl)
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BKIM IPB Gelar Seminar Nasional Perempuan

Departemen Keputrian, Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM)
Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Seminar Nasional
Perempuan di Auditorium Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB
Dramaga Bogor, Minggu (26/4). Hadir pada sesi pembukaan acara
yang mengusung tema “Perempuan Idaman, Sukses Berkarya untuk
Masa Depan” ini, Kasubdit Kesejahteraan Mahasiswa Direktorat
Kemahasiswaan IPB, Dr. Megawati Simanjuntak. Dari keseluruhan
rangkaian acara, terdapat dua sesi dengan tiga orang pembicara
yang mumpuni di bidangnya.
Sesi pertama, berupa talkshow yang menghadirkan Emeralda Noor
Achni sebagai pembicara yang menyampaikan materi bertema
“Motivasi untuk Hijrah agar Sukses Dunia Akhirat”. Emeralda adalah
seorang aktivis dakwah, ibu rumah tangga dan owner Hijab Alila.
Satu kunci yang ia bagi kepada audiens, bahwa untuk hijrah dan
menginteraksikan pentingnya perubahan, khususnya dari diri kita
kepada orang‐orang di sekitar kita, tak lain hanya dengan bersikap
istiqomah dengan perubahan itu sendiri. Dengan demikian, orang
dapat membuktikan bahwa kita serius dengan perubahan tersebut.
Selanjutnya, talkshow mengulas kisah muslimah yang cukup dikenal
di salah satu jejaring media sosial dengan nama akun @benefiko ini.
Sesi kedua, berupa seminar yang menghadirkan dua pembicara,
yaitu Ir. Dedeh Wahidah Achmad, seorang muslimah pengamat
politik nasional dan internasional. Ia juga seorang penulis dan
pemerhati masalah perempuan dan generasi, konsultan keluarga
sakinah, serta pengasuh rubrik Konsultasi Syariah di Majalah Cermin
Wanita Shalihah. Alumni IPB angkatan 1980‐an ini menyampaikan
materi tentang “Peta Tantangan Perempuan Indonesia”.
Pembicara kedua adalah Dra. (Psi) Zulia Ilmawati, psikolog keluarga
muslim dan juga aktivis dakwah. Ia aktif sebagai konsultan psikologi
di Sekolah Insantama Bogor. Pada kesempatan ini, ia menyampaikan
materi tentang “Peran Muslimah di dalam Syariah Islam”. Untuk
menjadi perempuan sukses, terangnya, diantaranya dengan
menghilangkan semua hal yang merusak dan mengacaukan
pemahaman kita sebagai seorang muslim, kemudian kokohkan
pemahaman Islam serta berjuang untuk menerapkan Islam Kafaah.
Mewarnai kemeriahan acara, panitia menyiapkan bazar dari
beberapa sponsor serta doorprize untuk peserta. (*)

Konsumsi Makanan Sehat Agar
Ibadah Umroh dan Haji Tetap Prima

Persiapan ibadah Haji dan Umroh hendaknya dilakukan secara
utuh pada segala aspek. Tidak hanya dalam hal tata cara
ibadahnya, namun juga persiapan aspek ekonomi, psikis hingga
kesehatan. Untuk menjaga kesehatan saat pelaksanaan ibadah
Haji dan Umroh diperlukan makanan yang memenuhi kebutuhan
gizi. Asupan zat gizi dan makanan yang sehat akan menjaga kondisi
tubuh tetap prima selama menjalankan ibadah. Demikian
dikatakan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al‐
Hurriyyah Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Sugiyono saat
menjadi narasumber “Pelatihan Haji dan Umroh 2015”, Jumat
(24/4) di Ruang Sidang 1 Masjid Al‐Hurriyyah kampus IPB Dramaga
Bogor.
Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi
Pertanian (Fateta) IPB ini menyampaikan, “Dalam memilih
makanan, sebaiknya pilih makanan yang bervariasi agar dapat
memenuhi kebutuhan tubuh akan zat‐zat gizi. Makan dalam
jumlah yang cukup dan tidak berlebihan, serta jangan lewatkan
makanan sumber serat, vitamin dan protein. Minum air dalam
jumlah yang cukup, yakni dua liter per hari. Serta kurangi makanan
yang banyak mengandung gula seperti cokelat, kue manis dan
minuman bersoda. Selain itu jangan lupa untuk berolahraga
sebelum berangkat ke tanah suci. Kesehatan yang optimal tidak
akan tercapai hanya dengan pengaturan makan saja”.
Dalam kesempatan ini Prof. Sugiyono juga mengingatkan untuk
memperhatikan cara pemasakan makanan yang sehat. Urutan
pemilihan makanan menurut pemasakannya yang sehat yaitu
dikukus, direbus, dipanggang atau dibakar dan pilihan terakhir
digoreng. Ia menegaskan bahwa untuk mendukung ibadah Haji
dan Umroh, jangan sampai melewatkan makan hanya karena tidak
suka. “Jika kita tidak mengkonsumsi makanan lantaran tidak suka,
dikhawatirkan kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak tercukupi,”
ujarnya.
Agar nafsu makan selama menjalankan ibadah Haji dan Umroh
tetap terjaga, Prof. Sugiyono memberikan tipsnya, “Setiap
makanan yang ada di hadapan kita adalah karunia dari Allah yang
wajib kita syukuri. Sadari bahwa makanan tersebut adalah hasil
kerja keras mulai dari produksi hingga penyajiannya,” tegasnya.
(AS)

