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Kata Pengmtar 

KATA PENGANTAR 

Semiloka ini merupakan salah satu kegiatan awal sebagai realisasi kerjasama antara 
Fakultas Pertanian IPB dengan Depaitemen Kesehatan, R.I. dalam kegiatan 
pengembangan Jaringan Kepemimpinan Kesehatan Untuk Semua (KESUMA). Dalarn 
Semiloka ini turut memberikan sambutan Bapak Rektor IPB dan Bapak Dirjen Binkesmas 
serta pengarahan dari Bapak Deputi Bidang Sosial Budaya, Bappenas. 

Ada enam makafah yang disajikan oleh para pakar kesehatan dan pertanian. Selain 
diskusi dalam sidang paripurna, juga diselenggarakan diskusi kelompok yang terutama 
membahas aspek kelembagaan jaringan dan bentuk inisiasi pengisian jaringan yang 
tentu tidak terlepas dari kegiatan yang telah ada di IPB yang tercermin dalam Tridharrna 
Perguruan Tinggi. 

Masukan serta gagasan-gagasan peserta Semiloka ini patut kami hargai dan panitia 
berusaha merangkumnya dalam serangkaian butir- butir perumusan yang diharapkan 
dapat menjadi dasar bagi tindak lanjut dan operasionalisasi kegiatan Jaringan 
Kepemimpinan KESUMA di Perguruan Tinggi Peitanian. 

Semiloka ini telah seiesai tetapi tugas-tugas mendatang perIu dihadapi untuk 
menjawab tantangan yang dihasilkan dalarn rumusan Semiloka. 

Kepada Bapak Rektor IPB, Bapak Dirjen Binkesmas, Depkes R.I. serta Bapak Deputi 
Bidang Sosial Budaya, Bappenas, Penyaji makalah, Panitia Pengarah, Panitia Pelaksana, 
serta semua pihak yang telah berpertisipasi dan memberikan dukungan dalam Semiloka 
ini diucapkan terima kasih sebesar-besamya. 

Bogor, 12 September 1992 

Ketua Pelaksana Semiloka 

DR. Clara M. Kushaflo, WI.Sc. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan pertanian adalah pelbagai upaya di bidang pertanian yang 
berlujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani secara 
berkesinambungan. Untuk mendapatkan produksi pertanian yang optimal, diperlukan 
antara lain tenaga kerja yang lebih produktif, yang bisa dicapai melalui upaya 
peningkatan kesehatan. 

Kesehatan untuk semua (KESUMA) adalah tujuan pembangunan kesehatan 
sedunia pada tahun 2000 berupa suatu kondisi dirnana setiap insan mampu meraih 
hidup sehat sehingga dapat produMif di bidang sosial maupun ekonomi. Tujuan ini 
serupa dengan tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia yang dirumuskan dalam 
Sistem Kesehatan Nasional (SKN), yakni tercapainya kemampuan hidup sehat setiap 
penduduk agar mampu mewujudkan derajat kesehatan kesehatan masyarakat yang 
optimal. Berdasarkan hasil evaiuasi WHO (1984) diperiukan "Health For All 
Leadership Development" yang bertujuan untuk memperoleh "Critical Mass 
Leadership" agar berbagai negara dapat menemukan iangkah-iangkah untuk 
rnencapai KESUMA tahun 2000. IPB sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang 
mengembangkan bidang-bidang ilmu antara lain pangan dan gizi yang berkaitan 
dengan KESUMA melalui pembentukan jaringan Kepemimpinan KESUMA. Realisasi 
peranserta IPB ini didukung dengan surat ReMor No.185/PT39.H/1/92 tanggal 27 
Desember 1991 yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI. 

Dalam rangka pengembangan jaringan Kepemimpinan KESUMA IPB akan 
melaksanakan serangkaian kegiatan antara lain Seminar dan Lokakarya serta 
Pelatihan Modul Kepemimpinan KESUMA pada staf dan mahasiswa IPB serta 
perguruan-perguruan tinggi lain di iingkungan Agro-Komplek. Pada tahap awa! akan 
dilaksanakan kegiatan pelembagaan Simpui Jaringan Kepemimpinan KESUMA di IPB. 
Untuk pelaksanaan kegiatan ini perlu diselenggarakan Semiloka Pengembangan 
Kepemirnpinan KESUMA dengan mengikutserlakan Pimpinan Kelembagaan yang ada 
di IPB maupun Perguruan Tinggi Pefianian se Jabotabek dan beberapa Perguruan 
Tinggi kerjasama IPB. 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah pelembagaan jaringan 
kepemimpinan KESUMA di lingkungan IPB serta kesepakatan mengenai kemungkinan 
pengintegrasian KESUMA dalam kegiatan akademik., 

Mempercepat tercapainya wawasan KESUMA melalui jalur Perguruan Tinggi 
Pertanian. 

1. lnventarisasi kelembagaan yang ada di IPB yang berkaitan dengan wawasan 
KESUMA 

2. Menyebarluasan informasi pembentukan simpul jaringan Kepemimpinan 
KESUMA 

3. Menghimpun masukan mengenai kemungkinan integrasi KESUMA dalam 
kegiatan akademik 

4. Membentuk simpul jaringan kepemimpinan KESUMA di lingkungan IPB 



1. Sumberdaya Manusia dalam pembangunan terpadu Pertanian dan Kesehatan 

2. Keterlibatan Lernbaga Non-Kesehatan dan Strategi Pengembangan KESUMA 
di Perguruan Tinggi. 

3. Keterpaduan Pangan dan Gizi dengan Kesehatan dalam Mencapai KESUMA 

4. Pangan, Gizi Kesehatan dan Pembangunan Sosial Ekonomi Kaitannya dengan 
KESUMA. 

5. Peranan dan Pengembangan jaringan Kepemimpinan KESUMA di Perguruan 
Tinggi. 

6. IPB Sebagai Simpul jaringan Kepemimpinan KESUMA. 

7. Pengintegrasian Wawasan KESUMA Dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) IPB. 

Waktu dan tempat 

Semiloka Pengembangan Jaringan Kepemimpinan KESUMA di Perguruan finggi 
Pertanian diselenggarakan pada tanggal 12 September 1992, bertempat di Auditorium 
GMSK, Fakultas Partanian IPB, Bogor. 

PESERTA 

Peserta yang hadir pada Semiloka ini berasal dari Pimpinan IPB, Jurusan dan 
Lembaga-Lembaga di lingkunagn IPB, Senat Mahasiswa IPB dan Alumni, Departemen 
Kesehatan, Fakultas Pertanian se Jabotabek dan Indonesia Timur, serta undangan 
lainnya.Peserta Semiloka secara rinci dapat dilihat pada daftar peserta. 



RUMUSAN SEMILOW 
PENGEMBANGAN JARlNGAN KEPEMlrVlPlNAN 
KESUMA Dl PERGURUAN TlMGGI PERTANlAN 

12 SEPTEMBER 1992 

Pengembangan jaringan kepemimpinan KESUMA bertujuan untuk mendapatkan 
suatu "Critical mass" dari orang-orang yang mampu memimpin dan memelihara 
kesinambungan serta kelestarian gerakan KESUMA; yang termasuk dalam "Critical 
mass adalah calon-calon pemimpin yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi 
yang merupakan kelompok pemikir dan panutan masyarakat dalam usaha 
pencapaian KESUMA tahun 2000. 

IPB adalah salah satu Perguruan Tinggi yang mengembangkan bidang-bidang 
ilmu pertanian dalarn arti luas termasuk di antara nya Pangan dan Gizi serta 
bidang-bidang ilmu lain yang berkaitan dengan kesehatan, oleh karena itu IPB dapat 
berperan serta dalam mengembangkan jaringan kepemimpinan KESUMA karena iPB 
akan meng hasilkan sarjana-sarjana sebagai calon-calon pemimpin yang diha rapkan 
bewawasan KESUMA di masa yang akan datang. Selain itu mengingat sebagian 
besar penduduk Indonesia masih berrnata penca harian di seMor pertanian yang 
jumlahnya lebih kurang sekitar 60 % dari total penduduk Indonesia, rnaka IPB merasa 
terpanggil untuk berperan aMif dalam pengembangan jaringan rnelalui kegtatan 
Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu dalam rangka Dies Natalis IPB ke- XXlX 
sebagai tahap awa! lPB menyelenggarakan Seminar dan Lokakzrya (Semiloka) 
Pengembangan Jaringan Kepemim pinan KESUMA di Perguruan Tinggi Pertanian 
dengan tema : Pernbangunan Pertanian Bewawasan KESUMA". 

Seminar dan Lokakarya Pengembangan Kepemimpinan KESUMA di Perguruan 
Tinggi Pertanian Ini teiah dilaksanakan pada tanggal 12 September 1992. Acara ini 

- dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan dan instansi yaitu dari unsur Bappenas, 
Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Perguruan Tinggi Pertanian 
kerjasama IPB di lndonesia Timur, Perguruan Tinggi Pertanian Swasta iingkup 
Jabotabek, Pimpinan Fakultas, Jurusan serta Lembaga, Staf 'Pengajar, Senat 
Mahasiswa serta Himpunan Mahasiswa di lingkungan IPB dan para alumni GMSK. 

Pada acara tersebut peserta telah mendengarkan sambutan dari Rektor IPB dan 
Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat serta menerirna sumbangan pikiran dari 
Deputi Bidang Sosial Budaya, gappenas/ Guru Besar Tidak Tetap IPB. Selain itu 
dafam sidang pieno peser ta mendapat masukan dari tiga makalah Seminar yang 
disajikan oleh Kadit Bina Peran Serta Masyarakat, Depkes, R.I., Karo Gizi dan 
Kesehatan, Bappenas, serta staf Jurusan Administrasi Kesehatan, FKM-UI, serta tiga 
makalah Lokakarya yang disampaikan oleh Kepala Pusdiklat Pegawai, Depkes R.I., 
Dekan Fakultas Pertanian IPB dan Ketua LPM, IPB. 

Memperhatikan sambutan ReMor IPB, Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat, 
Depkes R.I dan sumbangan pikiran dari Deputi Bidang Sosial Budaya, Bappenas serta 
makalah-makalah Seminar dan Lokakarya yang telah disampaikan oleh para pakar 
dari berbagai lnstansi dan dari diskusi yang berkembang di dalam sidang pleno dan 
diskusi kelompok maka diperoleh rumusan sebagai berikut : 

I. Jaringan Kepernirnpinan Pembanglanan Perlanian Bemawasan KESUMA 

1. Untuk pembentukan jaringan diperlukan .adanya initiator, karena mata kuliah 
Pangan dan Gizi yang diasuh oleh Jurusan GMSK Fakultas Pertanian IPB 



I!. Tridharma Perguruan Tinggi 

Pa~isipasi IPB dalam kegiatan jaringan kepemimpinan berwawasan KESUMA di 
bidang pembangunan pertanian tidak terlepas dari kegiatan yang sudah ada di fPB 
yang tercermin dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. 

1. PENDIDlKAN 

1). Meiaiui dharma Pendidikan wawasan KESUMA dapat diintegrasikan ke 
dalam kurikulum IPB tanpa mengubah kurikulum tetapi mengem bangkan 
silabus dari mata kuliah yang sudah ada dan dianggap potensial bagi 
pengembangan KESUMA di berbagai program studi. Pelaksanaannya 
diharapkan dapat diterapkan mulai tahun 199311 994. 

2) Sebagai tindak lanjut butir 1 diperjukan langkah-langkah : 

a, identifikasi mata kuliah yang potensial untuk integrasi wawasan 
KESUMA baik pada Mata Kuliah Dasar Urnum (NIKDU), Mata Kuliah 
Dasar Keahlian (MKDK) maupun Mata Kuliah Keahlian (MKQ. 

b. pengembangan lebih lanjut yaitu mengintegrasikan wawasan 
KESUMA pada mata kuliah terpilih yang memberikan darnpak yang 
optimal datam penguasaan wawasan KESUMA bagi para makasiswa 

c. pemahaman wawasan KESUMA bagi pengasuh mata kuliah yang 
terpilih dilakukan melalui kegiatan pentaloka / training of trainers 
(TOT), sarasehan dll. Sebagai langkah awal untuk merealisasikannya 
dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) di tingkat IPB yang 
pengorganisasiannya disesuaikan dengan kesepakatan pihak terkait. 

3) Agar pencapaian kegiatan dapat berjalan sesuai denganharapan, dalarn 
waMu dekat dipandang perlu untuk dibentuk SATGAS yang bertugas 
merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan secara febih spesiiik 
serta penjabarannya dalam bentuk anggaran kegiatan. Diharapkan 
SATGAS ini dapat menyusun anggaran untuk berbagai kegiatan yang 
diperlukan dalam waMu dekat. Anggota SATGAS terdiri atas unsur - unsur 
Pusdiklat WHO-CC; BPSM, Depkes R.I dan IPB. 

2. PENELITIAN 
1) Penelitian harus dilakukan secara terpadu dan diarahkan untuk 

mengetahui permasalahan kesehatan yang ada dalam sistem pertanian 
danlatau akan ada sebagai akibat dari pembangunan pertanian di 
berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini ditakukan untuk rnengkaji 
masalah yang terjadi, berapa luas, siapa penderitanya, dimana, kapan, 
apa sebab-sebabnya, dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. 

2) Penelitian yang dilakukan harus sampai kepadaperumusan strategi dan 
kebijakan pencegahan dan atternatif-alternatif penanggulangan rnasalah 
yang dilandasi konsep kegiatan terpadu beragam seMor terkait. Sesuai 
dengan permasalahan yang ada perlu dibentuk kelompok khusus yang 
ahli dalam bidangnya. 

3) Untuk memudahkan penyusunan program penelitian, maka periu dibuat 
tema dari "payung penelitian" dan sub-sub tema (topik) yang menjadi 
prioritas. Penentuan topik prioritas di antaranya didasarkan pada: luas 
dan dampaknya dari masalah kesehatan yang ada, penderitanya dan 



lokasinya. Dengan demikian, maka setiap Perguruan Tinggi akan 
mengembangkan peneli tian sesuai dengan permasalahan prioritas yang ada 
di daerah nya. 

4) Penelitian dengan upaya pemecahan masalahnya di masyarakat perlu 
dikembangkan dalam bentuk "participatory action re search (PAR)". 
Bentuk penelitian ini merupakan perpaduan antara kegiatan penelitian itu 
sendiri dan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi makna penelitian 
selain berfungsi sebagai pengembangan ilmu sekaligus juga berfungsi 
operasional dalam memasyarakatkan KESUMA . 

3. PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT 
1) Perlu dirumuskan program kegiatan PPM/KKN bidang pembangunan 

pertanian yang bewawasan KESUMA bagi staf pengajar maupun bagi 
mahasiswa. 

2) Pokok program PPMIKKN bewawasan KESUMA perlu bersifat lebih 
teknis operasional agar materi maupun rencana pelaksanaannya dapat 
dikembangkan oleh IPB bersama dengan Depkes serta lnsti tusi lain yang 
terkait. 

3) Dipandang perlu pengintegrasian wawasan KESUMA ke dalam materi 
program KKN IPB dengan pengertian pembangunan bidang pertanian 
dalam arti luas. 

4) Agar pelaksanaan KKN IPB yang bewawasan KESUMA dapat 
berlangsung secara bersinambungan perlu dibuat agenda program 
bersama. Sebagai payungnya program KKN IPB yang bemawasan 
KESUMA. 

5) Lokakarya khusus perlu diadakan untuk mengembangkan materi maupun 
teknis pelaksanaan pengintegrasian wawasan KESUMA ke dalam KKN 
IPB dan guna mewujudkan : 

a. Kesamaan pemikiranJpenafsiran tentang apa yang dimaksud 
ndengan wawasan KESUMA dan pengintegrasiannya kedaiam KKN 
TTIPB. 

b. Kesamaan pandangan dan cara memandang tentang strategi 
ripenerapan konsep strategi dan mekanisrne pengintegrasian. 

c. Peiatihan pembekalan mahasiswa KKN IPB yang lebih berorientasi 
pada praMis empirik daripada teori, agar mempunyai pola dan 
pedoman yang jelas bagi staf pengajar maupun mahasiswa. Juga 
diikutsertakan pelatih ahii (sesuai bidangnya) yang memahami 
permasalahan nyata di lokasi KKN yang bersifat empirik-aktuai. 

6) Dalarn upaya pengembangan dan pembinaan integrasi wawasan 
KESUMA-KKN IPB diperlukan desa-desa binaan atau mitra keja KKN 
yang akan dikelola secara terus menerus. Pembinaan ini selain 
dilaksanakan oleh mahasiswa KKN angkatan berikutnya dapat pula 
dilakukan oleh organisasi mahasiswa'Himpunan Profesi mahasiswa IPB 
maupun Staf Pengajar, sebagai ajang pelaksanaan Tridharma Perguruan 
Tinggi. 

7) Perlu perumusan lndikator Pokok Program Pembangunan Pertanian 
benvawasan KESUMA sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengabdian 
pada Masyarakat bagi Staf Pengajar maupun Mahasiswa (KKN). 



8) Perlu dilembagakan program dan kegiatan pembangunan pertanian 
berwawasan KESUMA yang telah ~dirintis oleh Panitia KKN, LPM- IPB 
dengan Jurusan GMSK bekerjasama dengan Direktorat Bina Peran SeFta 
Masyarakat serta Pusdikiat WHO-CC, Depkes R.I. pada pembekalan 
materi umurn KKN periode Juli-Agustus 1992. 

9 Pelembagaan Program Pembinaan "Streeffood" diperlukan untuk mengisi 
salah satu kegiatan PPM/KKN bagi staf pengajar maupun mahasiswa 
dalam rangka mewujudkan Pembangunan Pertanian bema wasan 
KESUMA. 

I!!. Prasarana dan Sarana 

1. Dibentuknya jaringan kepemirnpinan KESUMA mutlak memerlukan dana untuk 
pelaksanaan program-program dan kelestarian dari jaringan itu sendiri. Sumber 
dana potensial untuk kegiatan jaringan adalah WHO dan Departemen 
Kesehatan (melalui Pusat Pendidikan dan Latihan dan DireMorat Bina Peran 
Serta Masya rakat, Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat). Setain itu, perlu 
dijajaki kemungkinan dana dari lnstansi terkait (Pemerintah maupun Swasta) 
yang dapat digunakan untuk kegiatan jaringan. 

2. Selain itu untuk merealisaikan berbagai kegiatan pendidikan, prdgram-program 
penelitian baik oleh mahasiswa dan staf mengajar, serta program PPM /KKN 
yang bemawasan Kesuma, diperlukan adanya dukungan dana yang periu 
dijajagi dari berbagai sumber, seperti dari WHO, Departemen Kesehatan R.1. 
(Pusdiktat dan BPSM), Depdikbud, Departemen Pertanian dan sumber-sumber 
lain yang terkait yang sifatnya tidak mengikat 

3. Diusulkan agar Satgas yang terdiri dai unsur-unsur Pusdiklat, BPSM dan IPB 
dapat menyusun anggaran-anggaran tersebut untuk tahun yang akan datang. 

Bogor, 12 September 1992 

Tim Perumus, 

Ketua 
Sekretaris 
Anggota 

: IF. Amini Nasoetion MS. 
: Dr. Clara M. Kusharto MSc. 
: Ir. Suprihatin Guhardja MS. 

Ir. M. Khumaedi MSc. 

dr. Yekti Hartati Effendi 

dr. Widyastuti Wibisana MSc.(PH) 

dr. Brahim 



HASIL DlSKUSl KELOMPOK 
HASlL DlSKUSl KELOMPOK KELEMBAGAAN 

A. Jarinaan - - .  Ke~ernimoinan-KESUMA - di - Perauruan-Tinaai-Pertanian 

I .  Secara umum, jaringan kepemimpinan KESUMA di Perguruan Tinggi Pertanian 
bertujuan untuk rnempercepat tercapainya KESUMA. Sedangkan secara 
khusus, jaringan bertujuan untuk, memobilisasi suatu "critical mass" yang 
mempunyai kepemimpinan bidang pertani an yang bemawasan KESUMA. 

2. Pencapaian tujuan jaringan kepemimpinan KESUMA di Perguruan Tinggi 
dilakukan meialui program TRIDHARMA, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan 
Pengabdian Masyarakat (Tabel I). 

3. Seperti terlihat pada Tabel I . ,  maka jaringan kepemimpinan KESUMA di 
Departernen Kesehatan dan/atau di Departemen Pertanian diharapkan 
melakukan kegiatan pefatihan program dan penataran KESUMA. 

4. Sesuai dengan fungsi jaringan, maka keberadaan jaringan kepemim pinan 
KESUMA di Perguruan Tinggi, di Departemen Kesehatan, di Departernen 
Pertanian atau di lnstansi lainnya harusiah saling mendukung dan terikat datarn 
suatu jaringan yang lebih luas. 

Tabel I. Kegiatan Utama Jaringan di Bebergpa lnstansi 

Keterangan : * Pelaksana Utama 

O Pelaksana Pendukung 

B. Jarinaan Ker~emimpinan KESklMA di lPB 

I. Suatu jaringan kepemimpinan KESUMA memerlukan adanya initiator. Untuk 
tahap pertama, karena entry point dari suatu Jaringan Kepemimpinan KESUMA 
di IPB adalah adanya mata kuliah Pangan dan Gizi yang diasuh oleh Jurusan 
GMSK, Fakultas Pertaniap, maka Fakultas Pertanian (c.q. Jurusan GMSK) 
berperan sebagai initiator jaringan. 

2. Di dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk "working group" yang berfungsi 
sebagai sekretariat dan simpul penghubung baik ke dalam maupun ke luar 
jaringan. Dalam melaksanakan tugasnya, "work ing group" dibantu Tim 
Pengarah. Pembentukan "working group" dan Tim Pengarah haruslah 
berdasarkan surat keputusan ReMor dengan tugas dan kewenangan formal 
yang jelas. 



3. Working group beranggotakan orang-orang dari berbagai Fakultas, yang 
mempunyai apresiasi dan rninat di dalam pengembangan jaringan 
kepemimpinan, khususnya daiam rangka pengembangan kepemimpinan 
pertanian yang bewawasan KESUMA. 

4. Working group bertugas melakukan penjajakan lebih lanjut mengenai 
komitmen untuk mendukung keberadaan jaringan kepemimpinan KESUMA dari 
unit-unit terkait. Penjajakan ini tentu dibarengi dengan upaya pembentukan 
simpul-simpul jaringan secara bertahap. 

5. Selain menjajaki kemungkinan pembentukan simpul-simpul jaringan di 
FakultasILernbaga di lingkungan IPB, maka perlu dijajaki ke mungkinan 
mengajak Himpunan Profesi Mahasiswa atau organisasi lain (KBRPRI, Dharma 
Wanita) di lingkungan IPB untuk berperan sebagai salah satu simpul jaringan. 

6. Untuk meningkatkan apresiasi dan rninat untuk melaksanakan pembangunan 
pertanian bewawasan KESUMA, working group dapat rnengundang 
pakarfexpert baik yang bertaraf nasional maupun international. 

7. Keberadaan jaringan kepemimpinan KESUMA mutlak memerlukan adanya 
dana untuk pelaksanaan program-program dan kelanggengan dari jaringan itu 
sendiri. Sumber dana potensial untuk kegiatan Jaringan adalah WHO dan 
Departemen Kesehatan (melalui Pusat Pendidikan dan Latihan dan DireMorat 
Bina Peran Serta Masyarakat, Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat). 
Selain itu, perlu dijajaki kemungkinan dana dari lnstansi lain yang dapat 
digunakan untuk kegiatan Jaringan. 



HASIL DISKUS8 KELOMPOK PENDlDIKAN 
1. Wawasan KESUMA perIu dimasukkan ke dalarn kurikulum IPB rnelalui 

integrasi pada mata kuliah-mata kuliah yang dianggap potensial di berbagai 
program studi. Pelaksanaannya diharapkan dapat diterapkan rnulai tahun 
1993/1994. 

2. Sebagai tindak lanjut butir 1 diperlukan langkah-langkah : 

a. ldentifikasi mata kuliah yang potensial untuk integrasi. 

Prioritas mata kuliah dapat ditetapkan pada MKDU, MKDK dan NIKK. 

b. Pengembangan lebih ranjut dalam bentuk integrasi pada rnata kuliah 
yang memberikan dampak optimal daiarn penguasaan wawasan 
KESUMA bagi para mahasiswa. 

e. Arah penyajian rnateri KESUMA tidak merubah kurikulum,tetapi 
mengembangkan silabus yang sudah ada. 

d. Pengenalan wawasan KESUMA bagi pengasuh rnata kuliah yang 
bersangkutan melalui kegiatan pentaiokaltraining of trainers (TOT), 
sarasehan, dan lain-lain. 

Sebagai langkah awal untuk mer&lisasikannya perlu dibentuk Kelompok 
Kerja (POKJA) di tingkat IPB yang pengorganisasiannya disesuaikan 
dengan hasii rumusan Sidang Kelembagaan. 

3. Untuk merealisasikan berbagai kegiatan tersebut perlu dukungan berbagai 
fakior, khususnya pendanaan. 

4. Agar pencapaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan dalam 
waktu dekat, dipandang perlu untuk dibentuk SATGAS yang bertugas 
merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan seeam lebih spesifik serta 
penjabarannya dalam bentuk anggaran kegiatan. 

Diharapkan SATGAS ini dapat menyusun anggaran untuk berbagai kegiatan 
yang diperlukan dalam waMu sesingkatnya. 

Anggota SATGAS terdiri atas unsur-unsur Pusdiklat Pegawai Depkes, PSM 
Depkes dan IPB. 



WASlL DlSKUSl KELOMPOK PROGRAM PENGABDlAN N IASl rARAM 

1. Memandang perlu merumuskan program kegiatan PPM/KKN bidang 
pembangunan pertanian yang bemawasan KESUMA bagi staf pengajar 
maupun bagi mahasiswa. 

2. Pokok program dan kegiatan PPMIKKN baik bagi staf pengajar maupun 
mahasiswa adalah sebagai berikut : (lihat juga lampiran). 

a. Peningkatan mutu surnberdaya manusia. 

b. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif yang bemawasan 
KESUMA. 

c. Kesehatan, kebersihan lingkungan dan pengendalian ekosistem 
dengan baur ulang limbah. 

d. Peningkatan kelembagaan pembangunan. 
3. Pokok program PPM/KKN yang dimaksud perlu diadakan yang lebih 

teknis guna mengembangkan materi maupun rencana pelaksanaannya oleh 
IPB, Depkes seita lnstitusi lain yang terkait. 

4. Memandang perlu pengintegrasian wawasan KESUMA ke daiam KKN 6PB 
dengan pengeFfian pembangunan bidang pe'rlanian 'dalarn arti tuas. 

5. Memandang perlu pelaksanaan KKN IPB yang bewawasan KESUMA dapat 
berlangsung secara bersinambungan, sehingga periu memiliki agenda 
program bersama sebagai payung program KKN IPB yang berwakasan 
KES U MA. 

6. Agar program KKN IPB yang bemawasan KESUMA dapat berkesinambungan 
perlu adanya dukungan dana dari sektor kesehatan, IPB maupun sumber 
lain yang terkait yang tidak mengikat. 

7. Memandang periu adanya lokakarya khusus yang mengembangkan baik 
materi maupun teknis peiaksanaan pengintegrasian wawasan KESUMA 
dengan PPMIKKN IPB guna mewujudkan : 

a. Kesamaan pemikiran/penafsiran tentang apa yang dimaksud 
dengan wawasan KESUMA dan pengintegrasiannya kedalam KKN 
IPB. 

b. Kesamaan pandangan dan cara memandang tentang strategi 
penerapan konsep straiegi dan mekanisme pengintegrasian. 

c. Pelatihan pembekalan mahasiswa KKN IPB yang lebih berorientasi pada 
praktis empiris ketimbang teori, agar mempunyai pola dan pedoman yang 
jelas bagi staf pengajar maupun mahasiswa. 

8. Dalam upaya pengembangan dan pembinaan lntegrasi wawasan 
KESUMA-PPMIKKN IPB maka diperlukan desa-desa binaan/mitra kerja 
KKN yang akan dilaksanakan secara terus menerus. Disamping dilaksanakan 
oleh mahasiswa KKN angkatan berikutnya, maka pembinaan desa mitra kerja 
tersebut dapat pula dilakukan oleh organisasi mahasiswa profesi IPB maupun 
staf pengajar, sebagai ajang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 

9. Perlunya merumuskan lndikator Pokok Program  emb ban gun an Pertanian 
bemawasan KESUMA sebagai langkah pedoman dan pelaksanaan 
Pengabdian pada Masyarakat bagi staf pengajar maupun mahasiswa (KKN). 

1 0. Perlunya dikembangkan program dan kegiatan pembangunan peitanian 
berwawasan KESUMA yang telah dirintis oleh Panitia KKN LPM IPB dengan 



Jurusan GMSK bekerjasama dengan DireMorat Bins Peran Serta Masyarakat, 
Pusdiklat Depkes R.I., pada pembekalan materi umum KKN periode Juli-Agustus 
1992. 

1 1. Perlunya dikernbangkan Program Streetfood dalam mengisi salah satu 
kegiatan PPM/KKN bagi staf pengajar maupun mahasiswa dalam rangka 
rnewujudkan Pembangunan Pertanian bewawasan KESUMA. 

Larnplran Hasil Diskusi Program PPM 
a. Peningkatan Mutu Surnberdaya Manusia 

1. Mengadakan kursus-pelatihan keterarnpilan yang bersifat ekonomi produktif 
di bidang pertanian, khususnya yang be~vawasan KESUMA; 

2. Meningkatkan dan menggalakkan pengertian rnasyarakat tentang wawasan 
KESUMA dan hubungannya dengan pembangunan pertanian; 

3. Mengadakan dan meningkatkan, mutu perpustakaan setempat 
khususnya yang terkait dengan wawasan KESUMA. 

b. Peningikatan Kegiatan Ekonomi ProduMif Vang Bemawagan KESUMA 

1. Memperkenalkan dan memasyarakatkan cara bercocok tanam yang lebih 
baik, seperti pengolahan usaha tani, penggunaan benih bersertifikat, 
pemupukan seimbang, pemberantasan hama penyakit secara terpadu, dan 
sebagainya; 

2. Memperkenalkan atau mengadakan percontohan/demplot tanarnan jenis 
baru untuk daerah yang bersangkutan; baik untuk perdagangan, konsumsi, 
obat-obatan, maupun tanaman hias; 

3. Mengembangkan dan meningkatkan usaha ternak setempat 
(Vaksinasi, kawin silang dengan jenis yang baik, sistem pengandangan dan 
pemeliharaan, serta inseminasi buatan). 

4. Mengembangkan kehidupan rnasyarakat melalui berbagai macarn 
kegiatan yang produktif, misalnya penggunaan teknoiogi baru yang lebih 
baik, penggalakan koperasi dan pembinaan pemasaran hasil produksi; 

5. Motivasi penanganan pascapanen. 

6. Kesehatan, kebersihan lingkungan dan pengendalian ekosistern dengan 
daur ulang limbah 

I .  Penerangan tentang hidup sehat, seperti makanan sehat, perumahan, 
pembuangan kotoran dan limbah, pembuatan dan pemanfaatan MCK, dan 
sebagainya; 

2. Penerapan Keluarga Berencana dan Kesehatan (KB-KES) termasuk 
KB-Mandiri dan sebagainya, dengan mempertimbangkan budaya, adat 
istiadat setempat; 

3. Penerapan tentang gizi, cara pengolahan makanan yang tetap bergizi, 
penyediaan makanan pola empat sehat lima sempurna, serta diversifikasi 
pangan; 

4. Motivasi pemanfaatan, pengaktifan, dan memfungsikan sarana dan 
prasarana serta lembaga-lembaga kesehatan yang ada, seperti Balai 
Pengobatan, Puskesrnas, Pos Kesehatan; 



5. Kebersihan lingkungan, pertamanan dan pemagaran pembuangan 
sampah, serta pemanfaatan tanah pekarangan. 

1. Meningkatkan dan menggalakkan pengertian masyarakat tentang kegiatan 
berbagai program pembangunan yang sudah ada rnelalui kelembagaan 
seperti Posyandu, PKK, LSM dan sebagainya. 

2. Meningkatkan jumlah dan rnutu kader pembangunan khususnya Yang 
bemawasan KESUMA. 



Laporan Proses Semiiloka Pengembangan 
Jarlngan Kepemlrnpinan Kessuma di Perguruan Tinggi Pe~anian. 

Acara Pembukaan 

Pembukaan dimulai tepat menurut jadwal. Jam 08.30 pembawa acara dengan 
manis membuka acara ini, menyampaikan salarn sejahtera disertai ucapan selamat 
datang bagi para peserta semiloka di pagi yang cerah ini. 

Sambutan pertama disampaikan oleh Dr. Clara M.Kusharto MSc, selaku Ketua 
Panitia Pelaksanan Semiloka ini, yang isi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

Sambutan ini kemudian disusul dengan pengarahan dari Bapak Dirjen Pembinaan 
Kesehatan Masyarakat Depkes RI, Dr. S.L. Leirnena MPH, yang mengungkap berbagai 
contoh ketimpangan pembangunan pertanian yang saring merugikan kesehatan 
masyarakat. Isi selengkapnya dapat diiihat pada lampiran. 

Selanjutnya ReMor lnstitut Pertanian Bogor menyampaikan sambutan singkatnya, 
yang intinya menegaskan komitmen IPB untuk terus berkiprah melalui Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, mengumandangkan konsep pembangunan pertanian kwawasan 
Kesuma. Isi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Selesai menyampaikan 
sambutan. Bapak ReMor secara resmi membuka semiloka ini. 

Setelah dibuka, pembawa acara mempersilahkan Prof. Dr. Sukirman untuk 
menyampaikan pengarahannya. Tarnpil mantap di atas rnimbar, Prof Dr. Sukirman 
mengawali dengan menyampaikan ralat, bahwa yang akan dikemukakan bukanlah 
pengarahan, tetapi sekedar sumbangan pikiran untuk ditelaah lebih lanjut oleh 
peserta lokakarya. Sumbangan pemikiran ini selengkapnya dapat diiihat pada 
lampiran makalah yang berjudul "Sumber Daya Manusia dafam Pembangunan 
terpadu Pertanian dan Kesehatan. 

Jam 09.45 rangkaian acara pembukaan selesai, dilanjutkan dengan rehat kopi 
sejenak. 

Sidang pertama : Seminar 

Ketua Sidang : Ir, M. Khumaedi MSc 

Sekretaris Sidang : Surpiyadi SKWl 

Pembicara : Dr. Widyastuti Wibisana MSc(PH) 

DR. Fasli Djalal 

Dr. Ascobat Gani MPH, DR.PH 
Acara "dituntun" secara lenbut dan sangat formal. Pembawa acara 

mempersilahkan moderator dan sekretaris sidang menduduki ternpat yang telah 
disediakan. Demikian pula moderator kemudian mempersilahkan ke tiga pembicara 
satu per satu untuk maju ke depan. Tepat jam 10.20 sidang dirnulai. 

Pembicara pertama, mengungkapkan keteriibatan lembaga non-kesehatan dan 
perguruan tinggi dalam Kepemimpinan berwawasan Kesuma. Naskah selengkapnya 
ada pada kumpulan makalah. 



Peran PT dalarn Kepemimpinan Kesuma terutama adalah dalam ha1 menyiapkan 
"future leaders", yang dapat dianggap sebagai dharrna ke 4 selain yang telah teruiis 
dalarn Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Penyaji kedua, Dr. Fasli Djalal, mencoba " h i "  sedikit dari paper yang dibagikan, 
karena sudah banyak yang dicakup oleh makalah pembicara yang lain, ataupun 
pengarahan dari Bapak Sukirman dan Bapak Leimena. 

Dikutip arah Kebijakan Pelita V, yang pada garis besarnya meliputi : 

1. Pemerataan pelayanan kesehatan 

2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

3. Pendayagunaan tenaga kesehtan 

4. Obat yang terjangkau. 

5. Asuaransi kesehatan. 

Peningkatan jumlah dokter dan paramedis cukup tajam. Sekarang ratio 
dokter/penduduk mencapai 1 dokter untuk 6500 orang, sedangkan untuk perawat, 1 
perawat untuk 1700 penduduk. 

Pebangunan Puskesmas juga menanmpakkan peningkatan yang berarti, kini tiap 
kecamatan ada minimal 1 Puskesmas, bahkan kondisi sekarang 1 Puskesmas untuk 
20.000 penduduk. Ratio ini tak begitu berarti biia densitas penduduk rendah, seperti 
misalnya di Irian, Maluku dan NlT. Sekarang untuk IBT digunakan pendekatan luas 
area sebagai pertimbangan pembangunan sarana kesehatan. 

Dikemukakan pula gagasan yang tengah dikaji yaitu pelatihan terpadu antara 
PPL, TPG dan PLKB, agar terjadi wawasan bersama yang luas dan menyatu, sehingga 
gerakannya lebih gencar, lebih banyak dan lebih terarah. 

Air bersih, merupakan kepentingan bersama antara kesehatan dan pertanian. 
Tantangannya adaiah dapatkah dikernbangkan inovasi untuk membantu peningkatan 
cakupan air bersih di pedesaan bagi para petani? 

Sebagai dampak dari keberhasilan pembangunan pertanian, ketersediaan 
pangan sebenarnya seudah lebih baik. Narnun tersedia saja belum cukup, sebab 
apakah rnasyarakat mampu rnembeli, dan setelah sampai ke rumah tangga apakah di 
konsumsi dan siapa yang terbanyak mengkonsumsi makanan tersebut? Serangkaian 
peFtanyaan inifah yang bila terjawab dengan positif, baru menjamin peningkatan gizi 
dan kesehatan masyarakat. 

Keterkaitan pertanian dan kesehatan pada dasarnya dapat ditelusuri melalui 3 
jalur yaltu : 

1. Pembangunan pertanian berhasil. status ekonomi meningkat, kemiskinan 
dientaskan, kesehatan membaik. 

2. Pembangunan pertanian berhasil, ketersediaan pangan membaik, makanan 
terjangkau oieh keluarga, gizi meningkat dan kesehatan membaik. 

3. Pembangunan pertanian berhasil ada pula yang berdampak negatif pada 
kesehatan. 

Peningkatan income terbukti diikuti oleh pergeseran kontribusi kalori dari 
'berbagai sumber. Kontribusi lemak makin tinggi, yang pada gilirannya akan 



berdampak kurang baik. Kita akan menghadapi masalah gizi ganda : ada yang gizi 
buruk, tetapi ada yang gizi salah. 

Dampak pembangunan pertanian pada kesehatan masyarakat belum banyak 
digarap. Dari kumpulan data yang ada, proprosi mereka yang keracunan pestisida 
mengalami kenaikan. Kecenderungan peningkatan masalah ini periu kita waspadai. 

Tantangan lain bagi bentuk kerjasama pertanian-kesehatan adalah dapatkan 
pembangunan pertanian melakukan rekayasa untuk mengatasi masalah mikronutrien 
ini, seperti misalnya GAKI atau masalah Kekurangan Vitamin A? 

Penyaji ke tiga, Dr. Ascobat Gani dengan penuh daya tarik mengungkapkan 
perubahan pendekatan pembangunan, yang harapan kita kelak akan sampai pada 
pandangan bahwa pembangunan kesehatan merupakan investasi, yang berdaya 
ungkit besar untuk meningkatkan perlumbuhan ekonomi. Ini bisa terjadi bila' 
falsafahnya tetap bertumpu pada : equity, people oriented and growh. Sifat hubungan 
juga timbal balik, artinya pembangunan sosial ekonomi akan meningkatkan derajat 
kesehatan dan pembangunan kesehatan merupakan investasi sumberdaya manusia 
yang berpengaruh pada produkivitas dan perlumbuhan. 

Pembicara ini juga mengungkap analisis situasi yang digambarkan sebagai 
berikut : 

Situasi I : menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat kita lengkap dengan 
berbagai problematiknya. 

Situasi Il : mengungkap kemampuan kita untuk mengatasi ha1 ini dengan berbagai 
keterbatasannya. 

Situasi I i l  : menampilkan pengaruh luar khususnya pada era globalisasi sekarang 
ini. Mekanisme pasar terbukti dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Namun 
apakah ha1 ini berlaku untuk kesehatan dan gizi? Kenyataannya ternyata tidak 
demikian. Peran swasta bukan sebagai komplement dari Pemerintah, tetapi malah 
menjadi competiter? Swasta ternyata juga tidak menjamin terjadinya efisiensi, 
pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan rnutu pelayanan 
terutama pada segmen non-medisnya, bukan aspek medis-teknisnya. 

Dengan menelaah ke 3 situasi itulah, ada "policy Issues" yang layak untuk 
diperhatikan yaitu : 

1. Kesehatan dan gizi merupakan "entry point" strategis untuk perwujudan 
pemerataan, item perlama dalam trilogi pembangunan yang sekarang sudah 
terbalik. (Pemerataan yang dulu nomer tiga, sekarang menjadi nomer satu). 

2. Kesehatan dan gizi adalah "human capital approach". Implikasinya adalah 
dikembangkannya : New paradigma in public health development. Airinya 
sasaran akhir bukan sekedar masyarakat yang sehat, tetapi juga kreatif dan 
produktif. 

3. Peran pemerintah tetap penkg khususnya untuk kelompok "vulnerable group" 



Setelah ke tiga penyaji menyampaikan makalahnya, moderator membuka termin 
tanya jawab. Ada 5 orang penanya yang pertanyaan dan jawabannya adalah 
sebagai berikut : 

1. Pertanyaan dari Bapak Untung Widodo 
a. Bila sekarang baru melangkah pada tahap padisipasi sektor yang terkait, 

apakah tidak terlambat? Perlukah kita menentukan strategi yang bisa 
meningkatkan "speed" nya? 

Menanggapi pertanyaan ini Dr. Widyastuti Wibisana menyatakan bahwa 
memang diakui agak terlarnbat, salah satu sebabnya adalah dominasi 
kedoMeran yang demikian besar pada bidang kesehatan. Perubahan 
strategi terjadi pada dekade 70-an, melalui Pembangunan Kesehatan 
Masyarakat Desa. Secara formal dituangkan daiam SKM baru pada tahun 
1982. 

Dibandingkan pilar lain rnisalnya perluasan upaya kesehatan dasar dan 
peningkatan peran serta masyarakat, kerja sama lintas seMor memang 
paling terlambat. Kita sekarang menciptakan banyak instrumen untuk 
menggalakkan kerjasama lintas sektor. 

b. Data susenas selalu dengan catatan. Apakah tidak perlu mengadakan 
survey pangan dari sudut pandang gizi? 

Dr. Fasli Djalal rnenjawab bahwa bila dikembangkan rnetode lain yang 
lebih teliti, toh tetap ada masalah. Kenyataan membukikan bahwa 
fluktuasi konsumsi sehari-hari cukup besar pada tiap keluarga. Untuk 
konsumsi keluarga data susenas sudah cukup, tetapi untuk gizi dan 
kesehatan memang belum cukup karena harus per individu. 

2. Pertanyaan lbu Nurleila 

a. Adakah semacam sasaran prioritas untuk pengembangan Kepernimpinan 
Kesuma? Di Ujung Pandang, petani dengan sadarnya menyemprot 
sayuran dengan pestisida, supaya tidak dikerumuni lalat. Para pelaku 
ekonomipun melakukannya. Ada kesalahan teknologi disana. 

Dr. Widyastuti menjawab yang dikemukakan tersebut merupakan salah 
satu contoh penyalah gunaan teknologi. Sekarang kita masih terbatas 
pada Posyandu, tetapi belum meluas misalnya dari pestisida. ini [ahan 
baru yang harus digarap pada kerjasama ini. 

Sasaran prioritas tentu saja ada, dan ini dapat dilihat pada makalah. 

b. Adakah korelasi antara penyakit pada anak SD dengan jajanan "modern" 
sekarang seperti "Chiki", dll. Tidakkah lebih baik bila dikembalikan ke 
makanan alami? 

Menanggapi ha1 ini, Dr. Fasli menyampaikan bahwa sekarang sedang 
dilakukan studi tentang makanan jajanan di Bogor. Di IBT dilakukan studi 
"school feeding" dengan makanan yang beasal dari bahan setempat. 
Hasil-hasil studi inilah yang akan kita kaji lebih lanjut untuk pengambilan 
kebijaksanaan lebih lanjut. 



3. Pertanyaan ~ a p a k  Sam Sumarsono 

a. Peranan Perguruan Tinggi, misalnya dibidang kebiasaan merokok. Ada 
kontradiksi antara Depkes yang melarang rokok dan Deptan dalarn 
meningkatkan produksi tembakau. Bagaimana pendapat Bapak? 

Dr. Widyastuti menjawab bahwa Depkes memang tidak secara frontal 
melakukan kampanye anti rokok, karena komoditi tembakau cukup besar 
perannya di seMor ekonomi. Pendekatan yang dilakukan cukup fleksibel, 
sambii menunggu penggantian dari tembakau ke komoditi yang lain. 

b. Hubungan kesehatan dan pertanian. kadang-kadang kurang koordinasi, 
terbuMi ada pembangunan pertanian yang berdampak negatif bagi seMor 
kesehatan. 

Dr. Fasli rnengakui bahwa memang ada kontradiksi karena adanya 
egoisme sektoral. Di negara majupun egoisrne seMoral sangat tinggi 
sehingga seMor prioritas selalu mememangkan argumentasi. 

Kesehatan terkadang kurang peka dalarn melakukan prediksi ke depan. 
Kemampuan prediksi seMor kesehatan biasanya lemah, sehingga lemah 
argumentasinya. 

c. Pertumbuhan ekonomi yang besar bakal meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat. Untuk perkotaan ada kecenderungan penyebab kematian 
yang berbeda dengan kota. Bagaimana kaihnnya bahwa ekonomi 
meningkatkan kesehatan perkotaan? 

Menanggapi pertanyaan ini, Dr. Ascobat Gani menandaskan bahwa 
sekarang sedang terjadi transisi epidemiologis terutama di perkotaan. 
Ekonomi yang membaik membuat pola penyakit berubah dari penyakit 
infkesi ke penyakit yang lebih canggih. Di negara berkembang proses ini 
tidak cepat, sehingga terjadi dilema, rnana yang harus diprioritaskan? 
Penyakit infeksi yang diderita oleh sebagian besar penduduk yang diam, 
atau penyakit "canggih" yang diderita olek sekelornpok kecil masyarakat 
yang vokal?. Diperkirakan transisi ini akan terus terjadi selama PJB \ I .  

4. Pertanyaan Bapak Wahyu 
Bapak Wahyu menanyakan ha1 yang sama dengan penanya pertama, yaitu 
tentang keteriambatan bertindak dalam pengembangan jaringan 
kepemimpinan bervvawasan Kesuma. 

5. Pertanyaan Bapak Haryoto 

a. Sarjana pertanian sebaiknya juga "turun" ke desa dengan membentuk 
semacam "Pusat Pertanian Masyarakat" di tiap kecamatan. Bagaimana 
pendapat Bapak ? 

Menanggapi ha1 ini Dr. F'asli menjawab bahwa DoMer adalah sarjana yang 
kesepian di desa. Bila sarjana pertanian mau, dan IPB bisa 
menyampaikan konsep yang matang, akan sangat positif. Sekarang 
sudah dimulai dalam bentuk uji coba, rnisalnya di Sumbar yang dibiayai 
oleh APBD. 

b. Sumbangan perlanian pada PDB makin lama akan turun terus atau tidak 
Menanggapi hal ini Dr. Fasli berpendapat bahwa menurunnya proporsi 
"share" pertanian pada PDB bukan berarti menurunkan peran pertanian, 
tetapi sebaliknya, pertanian malah meningkatkan daya saing industri 
sehingga dapat menggait devisa yang selama ini diambil oleh negara lain. 



Jadi peran pertanian justru menjadi tuiang punggung peningkatan 
kemampuan surnber daya manusia untuk rneningkatkan devisa rnelalui 
komoditi lain. 

c. Partisipasi : saya merencanakan, anda ikut. Apakah demikian, karena ini 
berbau top down. Mengapa tidak silahkan merencanakan, nanti saya 
bantu. 

Dr. Ascobat Gani menjetaskan bahwa tadi dikeukakan secara bercanda. 
Namun memang terjadi pergeseran pemikiran, dulu adalah grovvth, 
kemudian equity, yang masih top-down. Kemudian muncul konsep 
partisipasi yang "masih berbau dari atas", dan kini bergeser menjadi 
"people centered development". 

Sidang Ke dua 

Moderator: DR. Ir. Hidayat Syarif 

Sekretaris: Drs. Dachroni MPH 

Pembicara: Dr. Brahim 

DR. Ir. Syafrida Manuwoto 

DR. Ir. H. Syafri Mangkuprawira. 

Jam 13.45 sidang ke dua semiloka memasuki tahap lokakarya. Sidang ini 
hanya berisi penyajian yang bersifat se arah. Semua makalah ke tiga penyaji 
sudah dibagikan kepada peserta. 

Selesai penyajian dari ke 3 pembicara, moderator tidak membuka ruang tanya 
jawab, tetapi langsung mengajak untuk masuk daiam diskusi kelompok. 

Jam 15.00 sidang ke dua ditutup, dilanjutkan dengan dikusi kelompok. 



Yth. Bapak Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Depkes R.I. 

Yth. Bapak Deputi Bidang Sosial Budaya Bappenas 

Yth. Bapak ReMor lnstitut Pertanian Bogor 

Mh. Bapak dan Ibu Pimpinan Fakultas, Jurusan dan Lembaga di lingkungan lnstitut 
Pertanian Bogor. 

Yth. Bapak dan Ibu anggota Tim Pengembangan Kepemimpinan KESUMA, Depkes 
R.I. 

Yth. Bapak, ibu, Hadirin peserta Seminar dan Lokakarya yang saya hormati. 

Seliamat pagi dan Selarnat datang di Jurusan GMSK, Faperta, Kampus - IPB, 
Dermaga. 

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perke nankanlah saya 
atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, 
Ibu undangan dan peserta yang telah berkenan untuk hadir pada acara seminar dan 
lokaka~ya hari ini yang bertema : "Pembangunan Pertanian Bewawasan Kesuma". 
Tema ini kami rasa sesuai dengan acara Dies ke XXlX - Institut Pertanian Bogor. 

Pembangunan Pertanian berwawasan Kesuma adalah upaya dibi dang pertanian 
yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani secara 
berkesinambungan yang ditunjang dengan upaya penirigkatan kesehatan agar dapat 
mencapai kondisi hidup yang lebih sehat untuk mampu hidup lebih produktif di 
bidang sosial maupun ekonomi. Tema ini sejalan dengan tujuan pembangu nan 
nasionai sebagaimana yang tercantum dalam GBHN yaitu mening katkan kualitas 
manusia lndonesia dalam rangka pemantapan landasan pembangunan memasuki era 
tinggai landas dan program jangka panjang tahap kedua. 

Kegiatan Semiloka ini merupakan salah satu kegiatan awal sebagai realisasi 
kerjasama antara Fakultas Pertanian, IPB dan Tim Pengembangan Kepemimpinan 
Kesuma, Depkes R.I. yang mempunyai tekad yang sama yaitu ikut membantu 
mempercepat tercapainya kesehatan untuk semua tahun 2000. Mengingat masalah 
kesehatan tidak hanya terkait dalam bidang pertanian secara sempit (pangan dan 
gizi) maka melalui semikoia ini ingin digali potensi yang ada di lingkungan IPB untuk 
akhirnya dapat membentuk suatu jaringan yang dapat mempercepat tercapainya 
Kesuma. 

Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Semiloka ini merupakan realisasi peran 
serta IPB untuk ikut mengembangkan jaringan kepemimpinan KESUMA. Untuk itu 
kami memerlukan sumbang saran dari peserta semiloka agar kegiatan ini dapat 
benar-benar berha sil guna dan memperoleh keluaran seperti yang diharapkan. 

Semiloka ini dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan dan instansi, seperti 
pimpinan Fakultas, Jurusan serta Lembaga yang ada di lingkungan IPB maupun 
Perguruan Tinggi Pertanian lingkup Jakarta-Tangerang-Bogor-Bekasi (Jabotabek) dan 



beberapa Perguruan Tinggi kerjasama IPB di Indonesia Timur serta undangan lainnya 
dari Depkes dan instans'i kin, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta dosen d i n  
senat serta himpunan mahasiswa di lingkungan IPB. Berkenaan dengan acara Dies 
Natalis kamipun mengun dang alumni kami yang saat ini telah bekerja dan diharapkan 
dalam waMu dekat akan menjadi pemimpin yang bewawasan KESUMA. Sungguh 
suatu kebanggaan bagi kami bahwa pada acara hari ini akan disampaikan pula 
sambutan dari Dirjen Binkesmas Departemen Kesehatan R.1. dan pidato pengarahan 
yang akan disampaikan oleh Bapak Deputi Bidang Sosial Budaya Bappenas, Prof. Dr. 
Soekirman. Beliau juga sebagai Guru Besar Luar Biasa Fakultas Pertanian IPB. Dari 
sambutan dan pidato pengarahan tersebut kami berharap dapat mernperoleh 
berbagai masukan mengenai kebijakan yang dapat rnenjadi pedoman bagi Perguruan 
Tinggi untuk membantu Pemerintah mengentaskan kerniskinan melaiui pencapaian 
kesehatan untuk semua. Selain itu ada enam makalah lain yang akan disampaikan 
dalam dua sidang paripurna yang dapat lebih menambah wawasan untuk irnple 
mentasi program Kesuma di IPB khususnya dan Perguruan Tinggi Pertanian pada 
umumnya. 

Bapak, Ibu, Hadirin peserta Semiloka yang saya hormati, 

Perkenankanlah saya pada kesempatan ini rnenyampaikan rasa "crima kasih 
kepada Tim pengarah yang telah menyumbangkan pikiran sehingga acara Semiloka 
ini dapat berlangsung seperti yang diha rapkan, dan terima kasih pula kepada para 
penyaji makalah atau pembicara yang telah menyumbangkan pikiran dalarn bentuk 
tulisan yang tentu arnat berguna bagi kami. Tak lupa pula saya ucapkan terirna kasih 
kepada rekan-rekan panitia pelaksana yang telah berpartisipasi aMif dan atas 
dukungan morilnya sejak persiapan hingga terselenggaranya acara Semiloka pada 
hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara 
seminar dan lokakarya ini terdapat kekurangan serta kekhilafan yang mungkin tidak 
kami sadari. 

Sekali lagi atas narna panitia saya ucapkan terima kasih kepada sernua pihak 
atas bantuan dana, kehadiran dan pertisipasinya. 

"Selamat mengikuti acara Seminar dan Lokakaya." 

Bogor, 12 September 1 992 

Ketua Panitia Pelaksana 

Dr. Clara M. Kusharto MSc. 



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I. 
DIREKTQRAT JENDEWAL PEMBlNAAPI KESEMATAN MASYARAKAT 

Sambutan DlrJen Binkesmas Depkes 
Pada Semiloka Pengembangan Jaslngan Kepernimplnan Kesrmma 

DI Perguruan nnggi Pegtanian 
Bogos, 12 September "192 

Para peserta Semiloka, 

Hadirin sekalian yang terhormat, 

Puji syukur k'rta panjatkan kepada Tuhan Vang Maha Esa atas limpahan rakhn 
dan ridho-Nya bagi kita semua pada acara pembukaan Serniloka Pengembang; 
Jaringan Kepemimpinan Kesehatan Untuk Semua (KESUMA) di Perguruan Ting 
Perrtanian yang diselenggarakan di kampus lnstitut Pertanian Bogor ini. 

Hadirin sekalian, 

Seperrti Saudara-saudara ketahui, pembangunan pertanian mencakup pelbag 
upaya di bidang pe~anian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi seca 
berkesinambungan, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani serta tersedian 
kecukupan pangan dalarn jumlah dan keragarnannya pada tingkat masyarakat, untr 
memenuhi kebutohan pangan dan gizi penduduk. Peran pernbangunan pertanian yar 
begftu strategis untuk mendukung tereapainya pemerataan ketersediaan pang; 
dengan rnutu gizi yang tinggi, tentunya menuntut sumberdaya tenaga pengolah yar 
tangguh. Ketangguhannya paling tidak meneakip 3 sagi, yaitu : penguasaan teknolc 
tepatguna pertanian; penghayatan mendalam akan rnisi pernbangunan pedanian; d; 
komitmen tinggi untuk rnelakukan upaya nyata rnemeratakan pangan dan gizi untl 
semua. 

Selanjutnya untuk rnendapatkan produksi perrtanian yang optimal, diperluk; 
antara lain tenaga kerja yang lebih produMif, yang dapat dicapai melalui upa: 
pemeiiharaan maupun peningkatan kesehatan. Upaya peningkatan kesehatan 
mempunyai pengaruh tirnbal balik dengan upaya peningkatan pangan dan gi 
Keduanya juga saling mendukung untuk tercapainya pemerataan keterjangkauan olt 
semua penduduk. Di bidang kesehatan, pemerataan kesehatan bagi semua pendudr 
dikenal dengan Kesehatan Untuk Semua. Kesehatan Untuk Semua yang disingk 
Kesuma adalah tujuan pembangunan kesehatan sedunia pada tahun 2000, berul 
suatu kondisi dimana setiap insan mampu meraih hidup sehat yang optimal, sehings 
dapat hidup produktif di bidang sosial maupun ekonomi. 



SAMBUTAN REKTOR hNSTlTUT PERTANIAN BOGOR 
PADA SEMlLOKA PENGEMBANGAN JARINGAN KEPEMlMPlPIAN 

KESEHATAN UNTUK SEMUA (KESUMA) 
DI PERGURUAN TlNGGl PERTANIAM 

Vth. Saudara Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan R.I., 

Vth. Saudara-saudara Pimpinan/wakil Lembaga, Kepala Pusat, Pimpinan Fakultas 
dan Jurusan di iingkungan lnstitut Pertanian Bogor, 

Vth. Saudara-saudara Pimpinan/wakil Universitas kerjasarna IPB di Indonesia Tirnur 
dan Perguruan Tinggi Pertanian lingkup Jabotabek, 

Rh. Saudara-saudara Pemrasaran dan undangan serta seluruh peserta Seminar dan 
Lokakarya yang saya hormati. 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Puji syukur kita panjatkan ke Madirat Allah Subhanahuwataa'la yang atas 
RahmatNya juaiah kita dapat berkumpul pada hari ini pada acara pembukaan Seminar 
dan Lokakarya Pengem bangan Jaringan Kepemimpinan Kesehatan Untuk Sernua 
(KESUMA) dengan tema: " Pembangunan Pertanian Bewawasan KESUMA" pada hari 
ini tanggal 12 September 1992 yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis XXlX 
IPB. 

Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya pada hari ini mefihai bahwa komitment 
IPB untuk ikut membantu mengembangkan jaringan kepemimpinan KESUMA sesuai 
dengan isi surat ReMor No. 185/PT 39.H/1/92 tertanggal 27 Desember 1991 kepada 
Menteri Kesehatan R.I. dapat terealisasi. Komitmen IPB ini didasari atas pertimbangan 
bahwa sasaran akhir pembangunan pertanian adalah peningka tan kualitas hidup 
manusia yang sebagian besar tinggal didesa dan berrnata pencaharian di sektor 
pertanian. Peningkatan kualitas hidup tidak mungkin tercapai tanpa upaya yang 
menyeluruh. Ini berarti peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi 
pertanian saja belumlah cukup; oleh karena itu berbagai upaya lain termasuk 
peningkatan keadaan kesehatan mmerupakan suatu keharusan. Saya mempunyai 
keyakinan bahwa perbaikan kesehatan yang diiringi dengan perbaikan teknologi 
pertanian dengan du- kungan institusi yang diperlukan akan berpengaruh positif bagi 
peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia. 

Upaya meningkatkan kualitas manusia, khususnya masyarakat petani yang 
menjadi komitmen IPB diatas sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional seperti 
yang diamanatkan dalarn Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBWN) yaitu membentuk 
manusia Indonesia yang seutuhnya. Manusia Indonesia yang diharapkan adalah yang 
sehat jasmani dan rohani serta berkualitas tinggi dan produkif daiam bidang sosial 
maupun ekonomi. Kegiatan Semitoka yang hari ini diseienggarakan merupakan tahap 
awal dari peran serta IPB untuk ikut mengembangkan jaringan Kepemimpinan 
KESUMA tersebut, sekali gus sebagai wujud nyata kepekaan IPB untuk ikut 
berpartisipasi aMif menunjang pembangunan Nasiona!. 

Saya sangat setuju bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar dan modal utama 
untuk hidup yang harus dimiliki oleh setiap manusia Indonesia. Beranjak dari isi 
Undang-Undang Pokok Keseha tan tahun 1960 bahwa ..... tiap warga negara berhak 
mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan wajib diikut serta kan dalam 
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Maka IPB sebagai salah satu 



Perguruan Tinggi yang mengembangkan bi dang-bidang ilmu antara lain pangan dan 
gizi maupun bidang ilmu pertanian lainnya yang berkaitan dengan kesehatan merasa 
terpang gil untuk dapat berperan aMif dalam pencapaian KESUMA. 

Wujud nyata kegiatan diharapkan dapat dikembangkan melaiui kegiatan 
Tridharma jurusan di berbagai Fakultas di lingkungan IPB serta Pusat-pusat studi 
maupun lembaga yang mengemban tugas pembangunan pertanian dalam arti luas 
rnenyangkut pembangunan kualitas hidup masyarakat. 

Saya harapkan semoga semiloka ini dapat membuahkan kesepakatan mengenai 
bentuk simpul jaringa~ di lingkungan Perguruan Tinggi dan model implementasi 
kegiatannya dalam simpul jaringan. Tindak lanjut pertemuan hari ini perlu pula 
dipikirkan atau dimantapkan kegiatannya sehingga kegiatan hari ini akan tetap 
berkesinambungan dengan kegiatan lain dan benar-benar bermanfaat sesuai dengan 
harapan. Kepada Tim Inti Pengembangan Kepemimpinan KESUMA Departemen 
Kesehatan yang tentunya sudah amat berpengalaman dalam mengembangkan 
jaringan ini, sumbangan pikiran Saudara-Saudara tentu akan sangat berharga untuk 
mengembangkan model jaringan kepemimpinan KESUMA di IPB yang dikemudian 
hari diharapkan dapat dikembangkan pula di lingkup Perguruan Tinggi Agro-Komplek 
Megeri maupun Swasta lainnya di Indonesia. Dukungan- dukungan dari badan 
kesehatan terutama Departemen Kesehatan R.1. dan WHO sangat penting dan 
diharapkan bagi kesinambungan upaya-upaya yang akan dikembangkan. 

Kepada Saudara peserta yang ikut berpartisipasi aMif dalam semiloka ini saya 
berharap juga dapat menyumbangkan gagasannya sebagai masukan kemungkinan 

. inisiasilpengisian wawasan KESUMA ini dalam kegiatan akademik, misalnya kegiatan 
Kuliah Kerja Myata mahasiswa yang sudah diuji cobakan pada mahasiswa KKN-IPB 
tahap II tahun akademik 1991 -1 992. 

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillatsihirroh~7anIrrahim~ Seminar dan 
Lokakarya Pengembangan Jaringan Kepemimpinan KESUMA bertema 11Peri7bangunan 
Pertanian Bewawasan Kesehatan Untuk Semua", pada hari ini tanggal 12 September, 
saya nyatakan dibuka dengan resmi. 

Selamat mengikuti Seminar dan Lokakarya. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

Bogor, 12 September 1992 

ReMor IPB 

Prof. Dr. Ir. Sitanala Arsjad 



TATA TERTIB SEMILBKA PENGEMBANGAN KEPEMIMPINM KESUNLh 
DH PERGURUAN TINGGI P E R T m  

12 September 19% 
e 

D a l m  rangka rneleIllbagakan Jaringan Kepemhpinan ESUMA,  perlu 
diselenggarakm Sedloka  Pengembangan Mepernimpinan = S U M  dengan 
mengihtsertakm Pirnpinan Kelernbagaan yang ada di IPB maupun Pergilman 
Tinggi Pertanim se Jabotabek d m  beberapa Perwman Tinggi yang 
beke j a s m a  dengan IPB. Wasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah 
pelernbagaan jaringan K e p e ~ q i n a n  di lingkungan IBB, serta 
kesepakatan mengenai kemungkinan pengintegrasian wawasan KESVLJW 
dalam kegiatan a k a d e ~ k .  

Semiloka ini dilaksanakan selama sehari yaitu pada tanggal 12 September 
1992, dari pukul 8.00 s/d 17.45 WIB. Tempat pelaksanaan S e ~ l o k a  di 
"Auditorium GMSK", Fakultas PertaIlian IPB, &.Puspa Darmaga, Bogor. 

l[II.TATA TERTIB PESERTA 

1. Peserta dimohon hadir dan menempati tempat yang telah disediakan 5 

+\ 
menit sebelum sidang dimulai. 

2. Tanda peserta harm dipakai selama acara Semlloka berlangsung. 

IV. BERSIDANGPnN 

1. Sidang terdiri dari sidang pleno dan diskusi kelompok. 
2. Sidang pleno dan diskusi kelompok dipimpin oleh seorang KeEua Sidang 

yang bertindak sebagai moderator, dan dibantu oleh seorang sekretaris 
sidang. 

3. Waktu untuk menyampaikan makalah serta waktu untuk diskusi 
ditetapkan sesuai dengan jadwal semiloka. 

4. Pada diskusi kelornpok peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. 
Daftar narna peserta dan t e q a t  sidang untuk masing-masing kelompok 
ditetapkan oleh panitia dan akan diurnumkan kemdian  

5. Pertanyaan dari peserta pada sidang pleno dapat disampaikan secara lisan 
atau tertulis dalam lernbar pertanyaan yang disediakan . 

1. Perlengkapan seminar. Setiap peserta diberi sebuah tanda pengend 
(name tag) dan map yang berisi satu berkas rnakalah . 

2, Sertifikat dapat diambil setelah lokakarya selesai, di Sekretariatnata 
Usaha Jurusan GMSK, Faperta-IPB. (Banitia tidak akan 
mengirimkannya) 

3. Panitia hanya menyediakan snack dan makan siang bagi peserta. 



AGARA SEMllOKA 
PENGEMBANGAM JARlNGAN KEPEMIMPIMAN KESUMA 

Dl PERGURUAM TiNGGl PERTANlAN 
BOGOR, 1 2 SEPTEMBER 1992 

07.30 - 08.30 Daftar Ulang 
08.30 - 08.40 Laporan Ketua Panitia 
08.40 - 09.00 Sambutap Dir'en Binkesmas, Depkes R.I. 
09.00 - 09.20 Sarnbutan Re or IPB, sekaligus Pembukaan 
09.20 - 10.00 

L 
Pidato Pengarahan Guru Besar Luar Biasa IPBIDeputi Bidang 
Sosial Budaya Bappenas (Prof. DR. Soekirman) 

1 0.00 - 10.20 Rehat kopi 

10.20 - 12.40 SEMINAR 

Ketua Sidang : Ir. M. Khumaidi, M.Sc 

Sekretaris : Suprijadi, SKM 

Makalah f :Dr. Widyastuti Wibisana, M.Sc (PH) 
Makalah I I  : DR. Fasli Djataf 
Makalah I l l  : DR. Ascobat Gani 

Diskusi 

lstirahat (Makan siang) 

Ketua Sidang : DR. fr. Hidayat Syarief, M.S. 

Sekretaris : Drs. Dachroni, MPH 

Makalah IV : Dr. Brahim 
Makalah V : DR. Ir. Syafrida Manuwoto 
Makalah VI : DR. Ir. H: Syafri Mangkuprawira 

Diskusi Kelompok 

PENYAMPAIAN HASlL DlSKUSl KELOMPOK 

Keiua Sidang : Dra. Emma S. Wirakusumah, M.Sc. 

Kelompok Kelembagaan : DR. Ir. Hidayat Syarief, M.S. 

Kelompok Tridharma : Ir. Suprihatin Guhardja, M.S. 

PENUTUPAN (Dekan Fakultas Pertanian IPB) 



DAFTAR PESERTA SENIlLOKA 
PENGEMBANGAN JARINGAN KEPEMIMPiNAN KESUMA 

Dt PERGURUAN TlNGGI PERTANIAM 
AUDITORIUM GMSK, 12 SEPTEMBER 1992 

2.Dr. H. Achmad Azof, MPH W.1. Pusdiklat Depkes 

F. Kehutanan IPB 4.ir. Ahmad S. GMSK-Faperta IPB 

5.Dr.k. Ali Khomsan, M.S. GMSK-Faperta IPB 

7.lr. Anies lrawati Puslabang Gizi Depkes 

9.Drh. Asep Rustiawan Universilas Nasional 

7 1 .Dr. Brahirn Pusdikiat, Depkes 12. Ir. Budi Seliawan, M. S. GMSK-Faperta IPB 

13. ir. Burhanuddin, SH GMSK-Faperta IPB 

15. Dr. Giara M. K, Ivl.Sc. Pusdiklat, Depkes 

17. Drs.Vet. Darsono Sema FKH-IPB 18. Ir. Diah K. Pranadji, M.S. GMSK-Faperta IPB 

19. 11. Dian Anggari 20. ir. Dodik Briawan GWiSK-Faperta IPB 

22. IF. Drajai Martianlo GMSK-Faperta IPB 

GMSK-Faperta IPB 

26. Eddy Lekatompessy, SE W.I. Pusdiklat Depkes 

Puslitbang Gizi Depkes 

31. Erna Luciasari 32. Ir. Etty Hesthiati Universitas Nasional 

37. Ir. Faisal Anwar, M.S. Biro Kesehatan Gizi Bappenas 

39. Dr. F. Tanjung Universitas Nasional 

41. Ir. Wadi Riyadi, M. S. W.I. BLKM Lemah Abang 

GMSK-Faperta IPB 

45. Drs, Haryoto .S, SKM W.I. BLKM Lemah Abang 

47. Dra. Helena V. Opil 

49. Herlinawati Puslitbang Gizi Depkes 

55. Ir. I.G.S. Sukartono 

Fakultas Perikanan IPB 

59. Ir. Kasno, M.Sc. 

61. Kuasa Bukit 



No. Nama lnstansi No. Nama 

63. Ir. Lilik Kustiyah 

65. Dr. Mangasa Siregar 

67. Ir. M.D. Djamaludin, M.Sc. 

69. Ir. Mewa Ariiin 

71. M. Nurul Anwar 

73. Ir. Muhammad Akbar 

75. Ir. M. Khurnaidi, M.Sc. 

7?. Nengah Ladra 

79. ir. Nurheni Sri Palupi 

81. P.A.Kodrat P. SKM 

83. P. Sembiring 

85. Dra. Rahayu Dewi 

87. Dr. Ratna Widi Yanti 

89. Ir. Retnaningsih 

91. Dra. Rini Sudjarwati 

93. Ir. Sam Sumaslono 

95. Prof.Dr.lr.Sitanala Arsyad 

97. Dr.lr.Sjafrida Manuwoto 

99. Dr. S.L. Leimena, MPH 

101. Prof.Dr. Boekirman 

103. Ir. Sri Anna Marliyali 
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109. Suaspendi 

11 1. Drs. Suhartato 

113. Drs. Sumali M. A., M. S 

115. Ir. Suprihatin. 6. M.S. 

117. Dr. Ir. Surdidim Ruhenc 

119. Susirah Soetardjo, M.Sc 

121. Dr. T. Christian, MPH 
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GMSK-Faperta IPB 
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PSKPG-LP IPB 

GMSK-Faperta IPB 
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FPS - IPB 
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FPS - IPB 
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GMSK-Faperta IPB 
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Pusdiklat Depkes 

W.I. Pusdiklat Depkes 
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Puslitbang Gizi Depkes 

64. Ir. Ma'mun Sarma, M.S. 

66. Dra Mazarina Devi 
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70. Dr.lr. M.F. Rahardjo 

72. Drs. M. Tuah 
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76. Ir. Mukson 
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96. Ir. Siti Madanijah, M. S. 
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108. If. Sriyanto 
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1 16. Suprijadi, SKM 

118. Ir. Suryati Situmorang 
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W.I. BLKM Cilandak 

Puslitbang Gizi Depkes 

GMSK-Faperta IPB 

LPM - IPB 
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13. Ir. Burhanuddin Samad, SH. 14. Ir. Samsumastono 
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SALINAN 

K E P U T U S A N  
DEKAN FAKULTAS PERTAMIAM 
INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

Nomor : 92/PT39.W4.FP.l.l/H/1992 

Susunan dan Pe rsona l i a  P a n i t i a  Penyelenggara 
Seminar dan Lokakarya Pengembangan Jar ingan 
Kepemimpinan Kesehatan Untuk Semua (KESUMA) 

D i  Perguruan T ingg i  Per tan ian  

Tema : "'Pembangunan Pe r tan ian  Berwawasan 
Kesehatan Untuk Semua (KESUMA)" 

t DEKAN FAKULTAS PERTANIAN IPB 

Menimbang : 1. U.U. Pokok Kesehatan No. 9/1960 bahwa s e t i a p  warga 
negara berhak mencapai d e r a j a t  kesehatan yang 
s e t i n g g i - t i n g g i n y a  dan w a j i b  d i i k u t - s e r t a k a n  dalam 
keg ia tan  yang diselenggarakan o l e h  Pemerintah. 

2 .  C i t a - e i t a  Kesehatan Untuk Semua (KESUMA) adalah 
untuk peningkatan pemerataan dan kead i l an  dalam 
bidang kesehatan yang d i s e r t a i  dengan kemandir ian 
masyarakat. 

3. I P B  sebagai sa lah  s a t u  Perguruan T ingg i  yang 
mengembangkan bidang-bidang i l m u  yang be rka i t an  
dengan kesehatan a n t a r a  l a i n  pangan dan g i z i  dapat 
berperan s e r t a  d i  dalarn pengembangan Jar ingan 
Kepemimpinan KESUMA. 

Memperhatikan : 1. Sura t  S e k r e t a r i s  Jenderal  Departemen Kesehatan 
kepada Rektor  IPB No. 1685/SJ/Dik lat /XI I /1991 
tanggal  12 Desember 1991  ten tang  perrnohonan 
bantuan Rektor  untuk mengi j inkan dah mendo- 
rong kerjasama a n t a r a  D i k l a t  Depkes dan D i k l a t  
d i  l ingkungan Perguruan T ingg i  dalam rangka 
pengembangan kepemimpinan Kesuma. 

2 .  Surat  Rektor  I P B  No. 185/PT39.H/1/91 tanggal 
27 Desember 199 1 ten tang  kesedi aan I n s t i  tilt 
Per tan ian  Bogor m e f a f u i  koord inas i  Dekan 
Fakul t a s  Pe r ta l l - ;  an I P B  ut ' l tok beke r j  asama dal arn 
pembinaan dan pelaksanaan program D i k l a t  
Pengembangan Kepemirnpinan Kesehatan unt~;. 
Semua. 



N E M U T U S K A N  
Menetapkan : 

1 .  Guna pelaksanaan keg ia tan  pengembangan Ja r i nga  
Kepemimpinan KESUMA d i  IPB, p e r l u  d ise lengga 
rakan, Seminar dan Lokakarya (SEMILOKA) Pengem 
bangan Jar ingan  Kepemimpinan Kesehatan Untu 
Semua (KESUMA) D i  Perguruan T ingg i  Pe r tan ia  
dengan tema: "Pembangunan Per tan ian  Berwawasa, 
KESUMA" . 

2, Membentuk dan mengangkat P a n i t i a  Penyelenggar. 
'Semi 1 oka Pengembangan J a r i  ngan Kepemimpi nai 
Kesehatan Untuk Semua (KESUMA) D i  Pergurua; 
T i n g g i  Per tan ian  dengan susunan keanggotaal 
s e p e r t i  tercantum dalam l ampi ran  Sura t  Keputusar 
i n i  : 

3 .  P a n i t i a  Penyelenggara t e r s e b u t  berkewajiban : 
a. Merencanakan dan rnenyelenggarakan Semiloka 
b. Menyusun rencana anggaran kebutuhan penye- 

lenggaraan 
c .  Menyusun rumusan h a s i l  Lokakarya 
d. Menyusun dan mencetak Laporan Semiloka 
e. Mempertanggungjawabkan semua keg ia tan  kepad; 

Dekan Faku l tas  Pe r tan ian  IPB a tas  pelaksanaar 
tugasnya. 

sua i  dengan as1 
an TU F a ~ e r t a  

i n y a  
IPB, 

1. Yth. 
2. Yth. 

3 .  Yth. 
4. Yth. 
5.  Yth. 

6. Yth. 

7. Yth. 

D i te tapkan  d i  : 
Pada tanggal  : 

D e k a n ,  

t t d .  

D r .  I r .  SYAFRIDA 
N I P .  130350039 

i kan  kepada : 

B o g o r  
1 9  Agustus 

MANUWOTO 

Rektor  IPB 
D i r e k t u r  Jenderal  Pembinaan Kesehatan Masyarakat, 
Departemen Kesehatan R . I .  
Pembantu Rektor  d i  l ingkungan IPB 
Dekan Faku l t as  d i  l ingkungan IPB 
Kepala D i r e k t o r a t  B ina Peran Se r ta  Masyarakat, 
Departemen Kesehatan R.I. 
Kepal a Pusat Pendi d i  kan dan L a t i  han, 
Departemen Kesehatan R . I .  
Yang bersangkutan untuk d i laksanakan 



Lampiran Sa l inan Keputusan Dekan Faku l tas  Per tanian IPB 
Nomor : 92/PT39.H4,FP.l.l/H/1992; 
Tanggal : 19 Agustus 1992 

SUSUNAN PANITIA SEMINAR DAN LOKAKARYA 
9 PENGEMBANGAN JARINGAN KEPEMIMPINAN KESEHATAN UNTUK SEMUA (KESUMA) 

D I  PERGURUAN TINGGI PERTANIAN 

i Tema : "Pembangunan Per tan ian  Berwawasan 
Kesehatan Untuk Semua (KESUMA)" 

Penasehat 

Penanggung Jawab 

P a n i t i a  Pengarah 
Ketua 

Waki l Ketua 

Sek re ta r i  s 

Anggota 

1 

Pani ti a Pel aksana 
*. 
t P  Ketua 

Wakil Ketua 
Sek re ta r i s  

Bendahara 

: 1 .  Rektor I n s t i t u t  Per tan ian  Bogor 
2. D i r e k t u r  Jenderal Pembinaan Kesehatan 

Masyarakat, Departemen Kesehatan R . I .  

: D r .  I r .  Sya f r i da  Manuwoto 
(Dekan Faku l tas  Per tanian,  IPB) 

: 'Ir. Amini Nasoetion, M.S. 
(Ketua Jurusan GMSK, FAPERTA IPB) 

: d r .  Brahim 
(Kepala Pusd ik la t  Depkes R . I . )  

: D r .  Drh. C la ra  M. Kusharto, M.Sc. 

: d r .  Widyastu t i  Wibisana, M.Sc. (PH) 
(Kepnl a D i  r e k t o r a t  B i  na Peran Serta 
Masyarakat, D i t j e n  Binkesmas, Depkes R . I . )  
I r .  S u p r i h a t i n  Guhardja, MS. 
I r .  M a r i y a t i  Sukarni, M.Sc. 
Drs. Dachroni, MPH. 
Drs. Winarno, M.Sc. 

: D r .  Drh. C la ra  M. Kusharto, M.Sc. 
: I r .  S i t i  Madanijah, M.S. 
: 1. d r .  Vera U r i p i  

2 .  I r .  C e s i l i a  Meti  D w i r i a n i  

: 1 .  d r .  Y e k t i  H a r t a t i  E f f e n d i  
2 .  I r .  Diah K .  Pranad j i ,  M.S. 

Seksi-seksi 
Acara / Persidangan : Drh. Asep Rustiawan *, I r .  Emmy Kars in,  MS., 

I r .  M.D. Djamaludin,M.Sc. I r .  N e l l y  La t i f ah ,  . 
Evodia Almawaty S. ,  SKM., S u p r i j a d i ,  SKM. 

Makalah/Prosi d i  ng : D r .  I r .  A l i  Khomsan MS.*, I r .  R i h a t i  Kusno 
I r .  D r a j a t  Mar t ian to ,  I r .  Hartoyo, M.Sc., 
P .A .  Kodrat Pramudho, SKM., d r .  Tr ihono, M.Sc. 

Pub1 i kas i  dan : I r .  Budi Setiawan, MS.* 
Dokumentasi 

: I r .  D w i  H a s t u t i  *, I r .  Nino Yayah Sa'diyah 
Y a t i  S u f i a t i  

Per l eng kapan dan 
Tataruang : I r .  Dodik Briawan *,  Dra. Vanda Y u l i t a ,  

L i l i  Sarwa l i  . 

,s l i nya 
,a IPB, 

Di tetapkan d i  : B o g o r 
Pada tanggal  : 19 Agustus 1992 

D e k a n ,  

t t d .  

D r .  I r .  SYAFRIDA MANUWOTO 
NIP. 130350039 


