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IPB Ciptakan Kebun Bibit Desa
Qiara Institute membuat “Kebun Bibit
Desa” dalam rangka model advokasi
pemanfaatan lahan pekarangan dan
peningkatan akses petani terhadap
ketersediaan bibit inovasi I P B .
Kegiatan ini dilaksanakan dengan
tujuan menggali potensi pertanian
Kabupaten Bogor terutama dalam
pemanfaatan lahan pekarangan
dengan menggunakan bibit‐bibit
inovasi IPB. Komoditas yang ada di
Kebun Bibit Desa ini diantaranya
adalah: pepaya Callina (IPB 9), pepaya
Carissya (IPB 3) dan berbagai macam
jenis sayuran yang dikembangkan
ADS‐IPB (caisim, pakcoy, kucai, tomat
ceri, terong).

Untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, perlu didukung oleh ketersediaan input‐
input produksi pertanian yang unggul, salah satu diantaranya adalah ketersediaan bibit
unggul. Institut Pertanian Bogor (IPB) telah menghasilkan 278 inovasi di berbagai bidang
baik pertanian, perikanan, pangan, dan lain‐lain. Diantara inovasi yang telah dihasilkan,
IPB juga mempunyai berbagai varietas unggul di bidang pertanian, diantaranya adalah
pepaya Callina (IPB 9) dan Carissya (IPB 3).
Dukungan IPB bagi pengembangan pertanian tidak hanya sampai dalam tahap inovasi
bibit unggul saja, tetapi IPB juga mempunyai Agribusiness Development Station IPB (ADS‐
IPB) yang juga bergerak di bidang pengembangan agribisnis. Di samping itu, IPB melalui
Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB (Dit. KSKP‐IPB) telah mengkaji
dan mengadvokasi isu‐isu pertanian serta pembuatan model advokasi. Di tahun 2015 ini,
Dit. KSKP IPB bekerjasama dengan Desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor dan
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Kegiatan yang telah dilaksanakan ini
nantinya diharapkan dapat
memberdayakan masyarakat lokal
untuk memanfaatkan lahan
pekarangan maupun untuk
mewujudkan kebun RW. Dampak lebih
l a n j u t ya n g d i h a ra p ka n a d a l a h
masyarakat dapat memenuhi
kebutuhan pangan melalui
pemanfaatan lahan pekarangan,
adanya peningkatan pendapatan
akibat optimalisasi sektor pertanian
dan pemenuhan kebutuhan bibit
warga sekitar guna menunjang
pengembangan pertanian yang
berkelanjutan.***

ORASI ILMIAH GURU BESAR
Pada 23 Mei 2015, IPB menggelar Orasi Ilmiah tiga Guru Besar. kegiatan yang difasilitasi oleh Direktorat Administrasi Pendidikan ini bertempat di Auditorium
Andi Hakim Nasoetion. Berikut ringkasan orasi ilmiah tersebut :
Prof. Dr. Ir. Wasmen Manalu
Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Hewan
Pemanfaaatan Kelimpahan Folikel untuk Menghasilkan
Keturunan yang Unggul

Produktivitas ternak sangat tergantung pada keberhasilan
reproduksi induk untuk menghasilkan anak yang sehat, kuat,
berdaya tahan hidup dan tumbuh baik sejak lahir sampai
penyapihan dan dewasa. Kendala yang dihadapi sistem
peternakan di Indonesia ialah dampak cekaman panas pada
penurunan proses reproduksi, sehingga perkembangan
pertumbuhan prenatal embrio dan fetus tidak optimum.
Ketersediaan hormon‐hormon kebuntingan selama periode
kebuntingan sangat berperan dalam keberhasilan induk untuk
menghasilkan anak yang sehat dan kuat. Selain itu konsentrasi
hormon progesteron, estrogen serta hormon dan faktor
pertumbuhan lain yang berkaitan dengan kebuntingan sangat
jelas memperbaiki dan menjaga proses kebuntingan itu sendiri.
Penyuntikan gonadotropin secara eksogen sudah terbukti
meningkatkan sekresi endogen hormon kebuntingan melalui
peningkatan folikel yang berkembang sampai ovulasi.
Penelitian yang dilakukan berhasil memperbaiki kondisi
hormonal induk selama kebuntingan dengan cara penyuntikan
gonadotropin sebelum perkawinan. Peningkatan sekresi
endogen hormon‐hormon kebuntingan ini memperbaiki
pertumbuhan uterus dan plasenta serta pertumbuhan dan
perkembangan embrio dan fetus domba, kambing, babi dan
sapi. Hasil akhirnya dapat memperbaiki bobot lahir dan
pertumbuhan anak setelah lahir. Perbaikan sekresi hormon
induk secara drastis memperbaiki pertumbuhan dan
perkembangan kelenjar susu selama kebuntingan yang akhirnya
memperbaiki produksi susu induk. Periode laktasi pada domba
terjadi perbaikan hingga 59 persen, pada kambing perah PE
sebesar 32 persen dan pada sapi perah sebesar 33 persen.
Hasil akhir perbaikan bobot lahir anak dan produksi susu induk
ialah perbaikan pertumbuhan, kesehatan, dan daya hidup anak
sampai pascasapih. Anak‐anak babi yang dilahirkan oleh induk
yang disuperovulasi mempunyai laju pertambahan bobot badan
yang jauh lebih baik sehingga mencapai bobot potong (95
kilogram) dua minggu lebih cepat dibandingkan dengan kontrol
dengan kualitas karkas yang baik.
Penerapan teknologi superovulasi pada kambing dan domba
dalam skala peternakan kecil juga menunjukkan hasil yang
sangat baik, yakni peningkatan produktivitas anak pada umur
penyapihan hampir dua kali lipat pada induk yang
disuperovulasi. Pada kambing yang dipelihara secara lepas tanpa
pemberian makanan tambahan di Kabupaten Kupang juga
menunjukkan pertumbuhan anak yang baik, selisih bobot pada
umur tujuh bulan sebesar empat kilogram. Riset ini
menyimpulkan bahwa potensi folikel pada ovarium hewan
betina sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber
hormon kunci yang memperbaiki proses kebuntingan untuk
menghasilkan anak yang unggul, sehat, kuat dengan
pertumbuhan dan daya tahan hidup lebih baik. Bahkan teknik ini
potensial dikembangkan pada manusia untuk menghasilkan
generasi bangsa yang sehat, cerdas dan berakhlak mulia. (zul)

Prof. Dr. Ir. Linawati Hardjito, M.Sc
Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Pengembangan Produk Bioteknologi Berbasis Masyarakat :
Konsep dan Implementasi Pembangunan Perikanan
dan Kalautan di Indonesia

Penerapan bioteknologi untuk pembangunan
perikanan dan kelautan secara garis besar dapat
dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengembangan
produk alam perairan, pengembangan
teknologi/produk untuk aplikasi di bidang
lingkungan dan pengembangan budidaya baik
secara konvensional atau melalui perbaikan
genetik organisme perairan. Berdasarkan data
yang dilaporkan Kate dan Laird, penjualan dunia
produk herbal/suplemen dan kosmetik/personal
care tahun 1997 yang bersumber dari bahan alam
masing‐masing mencapai 2,8 miliar per tahun.
Untuk produk farmasi yang bersumber dari bahan
alam antara 75‐150 miliar dolar per tahun. Paling
sedikit ada 24 perusahaan global yang bergerak di
produk bioteknologi farmasi dan kosmetik
berbasis bahan alam.
Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi
semua pemangku kepentingan di Indonesia untuk
berperan aktif mengembangkan potensi ekonomi
produk bioteknologi dari sumberdaya hayati
perairan. Produk bioteknologi yang dikembangkan
di Indonesia adalah herbal/suplemen, personal
care dan kosmetik serta bahan baku farmasi dari
sumberdaya hayati perairan. Mengingat regulasi
yang ketat untuk produk farmasi, strategi yang
harus ditempuh adalah bekerjasama dengan
industri farmasi yang sudah mapan di Indonesia
maupun di dunia, dengan pilihan produk berupa
bahan baku farmasi untuk diolah lanjut oleh
industri obat.

Prof. Dr. Ir. Sutrisno S. Mardjan, M.Agr
Guru Besar Tetap Fakultas Teknologi Pertanian
Peran Teknologi Penyimpanan dalam Penanganan
Produk Segar Buah Tropika Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai 250
juta orang pada tahun 2015, menjadikan Indonesia
sebagai target pasar pangan yang sangat besar di
dunia. Konsumsi sayuran dan buahan per kapita per
tahun penduduk Indonesia masih sangat rendah
yakni hanya 40 kg, dibanding rekomendasi dari Food
and Agriculture Organization (FAO) sebesar 70 kg.
Salah satu penyebab membanjirnya buah impor
masuk Indonesia adalah lemahnya daya saing buah
lokal akibat masih belum tertatanya sistem rantai
pasok dari tingkat on‐farm (produksi), penanganan
pascapanen hingga pemasarannya (off‐farm).
Besaran susut pascapanen bervariasi tergantung
pada komoditinya, dimana kelompok produk
hortikultura menunjukkan share paling besar yakni
sekitar 44 % dari total susut yang terjadi.
Secara teoritis fenomena biologik termasuk aktivitas
respirasi, bisa digunakan sebagai parameter untuk
mengontrol mutu produk selama penyimpanannya.
Seiring berjalannya proses respirasi akan terjadi
perubahan fisik, kemik dan biologik misalnya
pematangan, pembentukan aroma dan kemanisan,
berkurang atau terbentuknya warna tertentu,
berkurangnya keasaman, melunaknya buah akibat
degradasi pektin pada kulit buah, berkurangnya
bobot karena kehilangan air dan sebagainya.

Perusahaan farmasi di Indonesia yang telah
menjadi mitra periset Indonesia dan dapat
dijadikan mitra pengembangan dan
komersialisasi, antara lain Dexa Medica, Kalbe
Farma, Deltomed, dan Sidomuncul. Berdasarkan
analisa yamg dilakukan, permintaan pasar dunia
produk farmasi, herbal/suplemen dan
ko s m et i k / p e r s o n a l ca r e , I n d o n e s i a b i s a
berkontribusi 10 persen terhadap pasar dunia.

Komoditas dengan laju respirasi tinggi akan memiliki
umur simpan yang pendek, sehingga usaha
mempertahankan mutu dan memperpanjang umur
simpan pada dasarnya adalah menekan laju respirasi
tersebut serendah mungkin tanpa mengganggu
proses metabolismenya. Dengan prinsip dasar itulah,
dibangun model persamaan respirasi yang digunakan
pada pengontrolan penyimpanan dingin dan
pematangan buatan (Artificial Ripening), Modified
Atmosphere Packaging (MAP), dan Controlled
Atmosphere Storage (C A S). Agar efektivitas
penyimpanan bisa lebih optimal, beberapa perlakuan
pra‐penyimpanan perlu dilakukan, misalnya pre‐
cooling, coating dan pelilinan, perendaman dengan
CaCl 2 , serta perbaikan disain kemasan untuk
mengurangi kerusakan fisik produk.

Dengan mengambil nilai terendah 75 miliar dolar
per tahun untuk produk farmasi dan 2,8 miliar
dolar per tahun untuk herbal/sulemen dan
kosmetik/personal care pada tahun 1997,
diprediksi pada tahun 2015 permintaan produk
bahan baku farmasi akan mencapai 214 triliun
rupiah. Untuk herbal/suplemen serta personal
care/kosmetik masing‐masing mencapai 17 triliun
rupiah. Angka ini hanya bisa dicapai dengan kerja
keras dan cerdas oleh seluruh pemangku
kepentingan.(zul)

Paket teknologi terapan dalam bidang penanganan
pascapanen, khususnya yang terkait dengan
penyimpanan untuk buah tropika unggulan harus
dilakukan untuk mempersiapkan buah tropika
Indonesia go international. Tantangan paling besar
dalam pengembangan produk segar buah tropika
Indonesia adalah bagaimana membangkitkan
kesadaran dan kepedulian (awareness) seluruh
stakeholders tentang pentingnya penanganan
pascapanen untuk meningkatkan daya saing produk
di pasar lokal dan global.(zul)

