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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

alah satu isu di sektor pertanian Indonesia adalah Stingginya impor produk hortikultura, khususnya 
buah‐buahan segar. Hasil analisis Pusat Kajian 

Hortikultura Tropika (PKHT) IPB menunjukkan, nilai 
impor buah dan sayur Indonesia termasuk olahannnya 
pada tahun 2011 mencapai lebih kurang 17,61 trilliun, 
lebih tinggi dari impor Indonesia untuk komoditas Beras ( 
10,6 trilliun) , Jagung (8,61 trilliun) , Kedelai (9,38 trilliun ) 
dan Gandum (17,02 trilliun). Telaah data menunjukkan, 
pada 2007‐2011 total produksi buah‐buahan nasional 
mencapai 17,56 juta ton per tahun dengan tingkat 

pertumbuhan sebesar 3.07 % per tahun, sementara konsumsi mencapai 12,7 juta 
ton per tahun dengan tingkat pertumbuhan 3,54 % per tahun. Sekilas terlihat seolah 
Indonesia telah mampu swasembada buah dan mengekspor produknya tetapi 
faktanya tidaklah demikian. 

Persoalan utama produksi buah nusantara adalah tingkat kerusakan yang cukup 
tinggi mulai dari  saat produksi di kebun (on farm) maupun pasca panen (off farm). 
Tingkat kerusakan mencapai 30‐60%. Hal ini terjadi karena lebih dari 90 persen 
produksi buah‐buahan Nusantara tumbuh di lahan pekarangan , dengan jumlah 
kepemilikan rata‐rata per petani hanya beberapa pohon saja sehingga sangat sulit 
menerapkan secara optimal “Good Agricultural Practices (GAP) ” dan “Good 
Handling Practices (GHP) ” yang menjadi prasyarat dihasilkannya produk buah‐
buahan yang memiliki produktivitas dan kualitas yang tinggi. Untuk itu menjadi 
penting adanya pengelolaan rantai pasok (supply chain management/ SCM), yaitu 
proses perencanaan, implementasi, koordinasi dan pengawasan yang terintegrasi 
dalam melakukan bisnis proses untuk memproduksi dan menyalurkan produk sesuai 
dengan permintaan pasar seefisien mungkin. Perbaikan manajemen rantai pasokan 
(supply chain management /SCM) dan jaringan rantai pasokan (supply chain 
network /SCN) dan buah nusantara akan menentukan kualitas, kontinuitas dan 
konsistensi kehadiran buah nusantara di pasar domestik dan internasional, yang 
pada gilirannya akan menentukan nilai tambah dan daya saing buah nusantara. 

Untuk itulah, FBBN 2014 mengusung tema “Membangun Rantai Pasokan Buah 
Nusantara yang Handal Menuju Kemandirian dan Kedigdayaan Buah Nusantara di 
Pasar Domestik dan Internasional” dengan meracik kerja bareng IPB, Kementrian 
Kordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Pertanian, Kementrian BUMN , 
Kementrian Perdagangan serta Pemerintah Kota Bogor. Pelaksaan FBBN 2014 
dipusatkan di Kampus IPB Baranangsiang, 10‐12 Oktober. Melalui FBBN 2014, dapat 
disajikan dan didiskusikan serta dirumuskan konsep, redesign, dan rencana aksi 
(action plan) perbaikan manajemen rantai pasokan (SCM) buah nusantara, 
khususnya 6 jenis buah nusantara, yakni : jeruk, mangga, manggis, durian, alpukat 
dan pisang dari 12 jenis buah unggulan Revolusi Orange (jeruk, mangga, manggis, 
durian, alpukat, nenas, rambutan, salak, pisang, pepaya, melon dan semangka), 
selain ajang untuk menampilkan, mempublikasikan dan mempromosikan 
sistem/jaringan rantai pasokan buah nusantara dan buah‐buah eksotis dan buah 
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Satuan Tugas Kesatuan Aksi Anti Narkotika 
(Satgas Ksatria) IPB di bawah Direktorat 
Kemahasiswaan dan Badan Pengelola Asrama 
TPB bekerjasama dengan Badan Narkotika 
Nasional (BNN) menggelar Gebyar Kampus 
Bersih Narkoba (GKBN) 2014 bertemakan 
“ G e m a  K a r y a  A n a k  B a n g s a  B e b a s 
Penyalahgunaan Narkoba”, 12/10 dengan target 
peserta mahasiswa IPB Angkatan 51.  GKBN 
merupakan puncak rangkaian kegiatan: 
Pemilihan Duta Anti Narkoba di Lingkungan 
Kampus, Lomba Branding Anti Norkoba, Jingle 
atau Cipta lagu Pesan Anti Narkoba, Aksi Sepeda 
Sehat dan Orasi Anti Narkoba, dan Seminar 
Gebyar Kampus Bersih Narkoba 2014.   Wakil 
Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, 
Prof. Dr. Yonny Koesmaryono menyampaikan, 
“Mahasiswa merupakan garda terdepan 
pencegahan bahaya Narkoba di Indonesia.”  
Kegiatan ini juga menghadirkan Direktur 
Advokasi BNN, Brigjen Victor Pudjiadi.  Kegiatan 
ini menunjukkan besarnya komitmen IPB untuk 
menciptakan lingkungan pendidikan yang 
bersih dan bebas dari penyalahgunaan 
narkotika. (awl)
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langka dari berbagai provinsi yang ada di 
Indonesia. 

FBBN 2014 terdiri atas: (1)Pelaksanaan Indonesia 
Horticulture Investment and Business Forum 
(IHIBF) yang menghadirkan berbagai nara sumber 
dari  sektor pemerintah,  produsen buah 
nusantara, perusahaan retail dan beberapa pihak 
swasta yang bergerak dalam bisnis buah 
nusantara. Dalam kesempatan ini diluncurkan 
pula Buku “Profil Investasi Bisnis Buah Nusantara” 
untuk komoditas manggis dan jeruk keprok; 
(2)Pelaksanaan Pawai, Karnaval dan Ikrar “Cinta 
Bunga dan Buah Nusantara“ diwarnai semarak 
mobil‐mobil  hias dan diiikuti oleh 10.000 peserta 
sivitas akademika IPB, pelajar, masyarakat 
pencinta buah nusantara, alumni IPB, Organisasi 
Mahasiswa Daerah (Omda), pemerintah kota 
Bogor, dan masyarakat umum lainnya; (3)Kegiatan 
Festival, Expo dan Bursa yang memberikan 
informasi visual mengenai mengenai potensi dan 
institusi yang dapat mendukung pengembangan 
buah nusantara; (4)Aneka lomba: menggambar 
dan melukis bunga dan buah antar TK dan SD, 
menghias boneka horta antar SMP, merangkai 
buah, demo mengukir buah dan merangkai 
bunga, fashion show anak bertemakan Buah 
Nusantara serta lomba fotografi.  (*)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPPM) IPB gelar Jum'at Keliling 
(Jumling) di Desa Cihideung Ilir, 10/10. 

Jumling kali ini menyediakan layanan konsultasi 
kesehatan dan keluarga. Wakil Kepala Bidang 
Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM IPB, Dr. Ir. 
Hartoyo, M.Sc  menyatakan, “Kegiatan jumling 
merupakan salah satu upaya IPB untuk selalu 
membina hubungan baik dengan masyarakat 

sekitar dengan harapan keberadaan IPB memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar IPB 
dan Indonesia.” Pimpinan rombongan IPB pada jumling kali ini adalah Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB, Dr. Yusman Syaukat. “IPB merupakan salah satu dari 
lima perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan lokasinya dekat dengan Desa Cihideung Ilir. 
IPB tidak akan melupakan masyarakat. Kepada adik‐adik jangan lupa belajar yang rajin agar 
bisa masuk ke IPB.  Jangan khawatir soal biaya, karena banyak beasiswa di IPB,” tandas  Dr.  
Yusman seraya menghimbau masyarakat desa untuk berperan aktif dalam meningkatkan 
kerjasama program‐program yang dilaksanakan oleh IPB. (RF)

Dekan FEM Pimpin Jumling di Cihideung Ilir

Dialog Pakar IPB di program Siaran Pedesaan RRI 93,75 FM setiap Selasa pukul 19.30‐
20.00 WIB selalu saja menarik perhatian masyarakat. Ragam topik diangkat untuk 
memberikan informasi dan pencerahan kepada masyarakat. Pakar‐pakar IPB bergantian 
menjadi narasumber, diantaranya tiga narasumber yang mengudara selama tiga pekan 
belakangan, yaitu Prof. Dr. Erliza Hambali (Kepala Pusat Bioenergi dan Surfaktan IPB); Prof. 
Dr. Yuli Retnani (Guru Besar Fakultas Peternakan IPB); dan Prof.Dr. Slamet Budijanto (Guru 
Besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB).

Prof. Dr. Erliza Hambali berkesempatan menyatakan sikap setuju terhadap pengurangan 
subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Saya mendukung kenaikan harga BBM, karena saya 
ingin Indonesia bisa berhemat BBM. Saat ini, kita menjadi bangsa yang boros BBM karena 
murahnya harga energi,” ungkapnya. 

Sementara itu Prof. Dr. Yuli Retnani menanggapi problem sulitnya mendapatkan pakan 
hijauan ternak akibat musim kemarau yang berkepanjangan dengan menyodorkan 
teknologi pengolahan pakan yang awet, mudah disimpan dan mudah diberikan kepada 
ternak, murah dan tersedia sepanjang musim.  Salah satu bentuk teknologi pengolahan 
pakan tersebut adalah wafer pakan. “Wafer pakan dibuat menggunakan bantuan panas 
dan tekanan,” ujarnya.  Komposisi produk inovasi wafer dibuat menyerupai komposisi 
hijauan pakan sehingga diharapkan dapat disukai ternak. 

Soal diversifikasi pangan direspon Prof.Dr. Slamet Budijanto dengan inovasi beras analog.  
Menurutnya perlu upaya yang serius dan konsisten untuk mencari vehicle (kendaraan atau 
wahana) yang dapat membawa aneka sumber karbohidrat lokal non padi untuk menjadi 
alternatif pilihan pangan pokok. Vehicle yang diharapkan bisa memperkuat program 
diversifikasi pangan antara lain adalah bentuk tepung/pati, starch noodle dan beras 
analog. (wrw)
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