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Diskusi di IPB: Agrologistik Jadi Kunci
Ketahanan Pangan Nasional

S

ebagai upaya menjamin ketersediaan pangan
nasional, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian
Bogor (IPB) bekerjasama dengan Institut Supply
Chain dan Logistik Indonesia (ISLI) mengadakan Seminar
Nasional dan Kongres ke-2 dengan tema “Agrologistik 4.0 :
Peluang dan Tantangan di Era Digital”. Seminar kali ini
digelar di IPB International Convention Center (IICC) IPB,
Bogor (18/9).

Kegiatan seminar dan kongres ini diadakan bertujuan
mengkaji berbagai perkembangan pemikiran agrologistik
dari berbagai bidang baik dari akademisi, pemangku
kebijakan, maupun pelaku bisnis dan memberikan
kontribusi pemikiran yang strategis dalam rangka
meningkatkan daya saing agrologistik nasional.
Ketua Panitia, Dr. Heti Mulyati, STP. MT., mengatakan rantai
pasok yang semakin komplek dan dinamis, persaingan
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yang semakin ketat, serta permintaan perusahaan dan
kosumen terhadap perbaikan logistik perlu ditanggapi
secara serius.
“Produk pertanian Indonesia yang bersifat perishable dan
musiman, perlu mendapat perhatian serius terutama dalam
kaitannya terhadap agrologistik,” ujar Dr. Heti dalam
sambutannya.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB,
Dr. Drajat Martianto, M.Sc., turut membenarkan kondisi
agrologistik di Indonesia saat ini. Menurutnya, sepertiga
food lose di Indonesia terjadi karena faktor logistik dan
perilaku mubadzir masyarakat.
“Untuk memajukan pertanian Indonesia, ada empat hal
penting yang harus mendapat perhatian semua pihak.
Yaitu produk pertanian yang mudah rusak, negara
kepulauan yang memerlukan logistik bagus, persoalan
demogra , dan faktor musim,” ujar Dr. Drajat.
Ia mengatakan, semua persoalan tersebut berkaitan
dengan agrologistik di Indonesia. Apabila persoalan
agrologistik dapat dibenahi, maka persoalan di atas dapat
diselesaikan juga. Mengingat persoalan agrologistik
penting di masa depan, ia berharap hasil dari seminar dan
kongres kali ini bisa diterapkan secara konsisten oleh pihakpihak yang bersangkutan dan jangan sampai usaha
memajukan agrologistik nasional berhenti di tengah jalan.

Sementara itu Ir. Musdhalifah Machmud, MT., Deputi
Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dalam paparannya
menyatakan bahwa agrologistik yang kurang baik adalah
kunci dari carut marutnya ketahanan pangan Indonesia.
“Agrologistik tidak hanya sebatas distribusi produk
pertanian saja, tetapi juga menyangkut pengolahan
pascapanen, penyimpanan, dan pengemasan. Semoga
melalui seminar dan kongres ini dapat melahirkan sumber
daya manusia unggul dan kompeten di bidang
agrologistik,” ujar Musdhalifah.
Sebagai upaya mengatasi persoalan agrologistik, solusi
yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem logistik
pertanian terpadu. Terdapat beberapa cara yang dapat
dilakukan untuk mewujudkan sistem logistik pertanian
terpadu, yaitu membangun rantai pasok yang traceable,
berkeadilan dan berkelanjutan (dengan sistem partisipatif
seluruh stakeholder terkait, dan penciptaan nilai bersama),
tidak hanya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
tetapi perlu melibatkan pihak swasta untuk dijadikan
champion dalam menyediakan jasa manajemen
pascapanen terintegrasi, jasa pergudangan, pembiayaan,
pengujian kualitas, asuransi pertanian, pengadaan
komoditas, dan pemasaran di desa-desa. (RA/Zul)
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Tim Pengabdian LPPM IPB Latih Snack Sehat
Kampung Posdaya
pengabdian masyarakat dan sasarannya tidak hanya di
Lingkar Kampus IPB, tetapi juga ke wilayah-wilayah di
Indonesia lainnya seperti Tapanuli Utara, Lombok, Jawa
Timur dan lain sebagainya.

T

im Pengabdian Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor
(IPB) menyelenggarakan Pelatihan Produksi Snack
Sehat Kampung Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di
Posdaya Mandiri desa Cikarawang Kecamatan Dramaga,
Kabupaten Bogor, (18/9). Kegiatan ini diikuti oleh sekira 20
Posdaya dari kota dan kabupaten Bogor.
Kepala LPPM IPB, Dr.Ir. Aji Hermawan mengatakan LPPM
IPB ingin terus meningkatkan kerjasama dengan Posdaya
sebagai binaan IPB untuk meningkatkan produk olahan
pangan yang dihasilkan.
Indonesia sebagai negara agraris memiliki aneka sumber
pangan yang melimpah terutama dari bahan baku lokal
seperti singkong dan ubi jalar. Oleh karenanya sumber
pangan lokal harus dikembangkan menjadi produk olahan
yang selain menarik juga menggugah selera konsumen
dan menawarkan asupan gizi yang baik bagi masyarakat.
“Kita harus sering bertanya ke konsumen dan harus
menggali keinginan konsumen. Sehingga produk olahan
kita bisa terus ditingkatkan mutunya sesuai selera
konsumen. Ini sangat terkait dengan pasar yang dituju.
Dengan bisa melihat keinginan konsumen, otomatis
pangsa pasar produk olahan sudah bisa diterima oleh
konsumen atau masyarakat,” ujarnya.
Dr. Aji menambahkan di era globalisasi saat ini, permintaan
konsumen akan produk pangan terus berkembang.
Konsumen tidak hanya menuntut produk pangan bermutu,
bergizi, aman, dan lezat, namun juga sesuai selera atau
bahkan dapat membangkitkan efek gengsi atau berkelas
bagi yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, inovasi atau
kreasi terhadap produk pangan tidak hanya terfokus pada
mutu, gizi, dan keamanan semata. Namun aspek selera
konsumen (preferensi) juga patut dipertimbangkan.
Wakil Kepala LPPM IPB Bidang Pengabdian pada
Masyarakat Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno menyampaikan
bahwa ada banyak sekali program LPPM IPB di bidang

“Maka pelatihan ini sangat baik untuk bisa menampilkan
produk-produk olahan yang dihasilkan oleh Posdaya untuk
bisa dijual atau di tampilkan di IPB. Produk olahan dari
Posdaya ini bisa jadi menu pada rapat-rapat yang ada di
IPB. Olahan pangan dari bahan baku lokal banyak
manfaatnya dan sebagai pengganti karbohidrat dari beras
dan terigu. Pertumbuhannya banyak dan tersebar di
seluruh pedesaan maupun di perkotaan, akan tetapi belum
dimanfaatkan secara optimal. Jenis umbi-umbian antara
lain singkong, ubi jalar, dan talas merupakan umbi harapan
untuk dikembangkan menjadi produk olahan yang bergizi
dan enak dimakan,” ujarnya.
Sementara Koordinator Tim Pengabdian Posdaya, Ir.
Yannefri Bakhtiar, M.Si menyampaikan bahwa salah satu
poin dari kegiatan tim pengabdian IPB tahun 2018 dalam
bidang Posdaya adalah membangkitkan potensi dan
kearifan lokal yang diolah dan dikembangkan oleh Posdaya
menjadi kue-kue yang enak, lezat dan sehat dikonsumsi,
sehingga mampu menyokong perekonomian keluarga.
“Pelatihan ini juga diharapkan dapat meningkatkan
keahlian, meningkatkan rasa kepercayaan diri dan mampu
melihat peluang bisnis dari olahan pangan yang dibuat
oleh masing-masing Posdaya. Sehingga nantinya siap
untuk ditampilkan atau dipasarkan di Agripoint Pasar
Rakyat LPPM IPB,” tuturnya.
Sementara itu, narasumber dari Departemen Ilmu dan
Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB
Dr. Tjahja Muhandri menjelaskan bahwa sekarang ini
konsumen tidak hanya menuntut aspek kenikmatan dari
produk pangan tetapi juga menghendaki aspek kesehatan
dan keamanan. Hal ini juga berlaku untuk produk pangan
lokal. Oleh karena itu, jika ingin merebut hati konsumen,
maka produk pangan lokal harus mampu untuk menjawab
tuntutan konsumen yang terus berkembang.
“Produk pangan lokal harus senantiasa dikembangkan
terutama menyangkut aspek kesehatan dan keamanan.
Berbicara mengenai mutu pangan, maka keamanan
pangan merupakan syarat mutu pangan yang baik. Tidak
ada artinya berbicara cita rasa dan nilai gizi atau sifat
fungsional yang baik jika produk pangan tersebut tidak
aman untuk dikonsumsi,” ujarnya. (Awl/Zul)
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FDC IPB Gelar Coral Finder Training

F

isheries Diving Club, Institut Pertanian Bogor (FDCIPB) kembali menyelenggarakan “Coral Finder
Training”, Sabtu-Minggu (15-16/9) di Ruang Serba
Guna, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan , Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
(Dept. ITK FPIK IPB). Kegiatan yang dihadiri 20 peserta ini
mengundang Beginer Subhan, S.Pi, M.Si yang merupakan
scientist IPB di bidang kelautan dan Rizya Ardiwijaya dari
The Nature Conservancy (TNC) sebagai pemateri. Ketua
Pelaksana, Siti Khodijah mengungkapkan bahwa kegiatan
pelatihan ini diikuti dari berbagai kalangan. “Peserta yang
mengikuti pelatihan ini antara lain Komunitas Selat
Lembeh Bersih (KSLB), masyarakat umum, mahasiswa dan
dosen dari berbagai perguruan tinggi seperti IPB,
Universitas Bina Nusantara, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa Serang, dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ),”
imbuh mahasiswa Departemen ITK FPI IPB angkatan 52 ini.
Coral Finder Training ini mengajarkan peserta bagaimana
cara mengidenti kasi karang menggunakan Coral Finder Kit
(buku) secara runtut, dimulai dengan melihat bentuk
pertumbuhan, bentuk dinding, jenis koralit, hingga ukuran
koralitnya dan lainnya. Coral Finder Kit ini memiliki sifat
yang tahan air sehingga dapat dibawa ketika pengambilan
data. Hal tersebut tentu saja memudahkan para pengambil
data karang khususnya bagi pemula untuk

mengidenti kasi secara langsung di lapang. Selain itu,
penjelasannya yang ringkas dan jelas juga memudahkan
peneliti maupun orang awam untuk memahaminya.
Pelatihan seperti ini sangatlah bermanfaat, karena
mempelajari terumbu karang penting bagi kita khususnya
masyarakat Indonesia. Seperti yang dijelaskan Beginer
Subhan bahwa Indonesia merupakan negara dengan
keanekaragaman coral tertinggi di dunia. “Semakin banyak
orang yang bisa mengidenti kasi karang tersebut, maka
semakin banyak pula informasi yang didapat untuk
melengkapi data keanekaragaman spesies terumbu karang
tersebut,” kata Staf Pengajar Dept. ITK FPIK IPB ini. Manfaat
mempelajari coral nder juga diungkapkan oleh peserta
Coral Finder Training, salah satunya Godlife Latjandu yang
berasal dari Komunitas Selat Lembeh Bersih, Bitung,
Sulawesi Utara. “Pelatihan ini sangat berkesan bagi saya.
Saya yang masih belum banyak tahu tentang karang
menjadi lebih paham dan sadar untuk lebih care dengan
terumbu karang itu sendiri,” ujarnya. “Dengan diadakannya
pelatihan ini, diharapkan wawasan peserta pelatihan
terkait identi kasi karang dapat meningkat,” ujar pemateri
pelatihan, Rizya Ardiwijaya saat menutup kegiatan. (*/ris)
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Atlantik Himasper IPB Jaga Kelestarian Penyu melalui
Gerakan Ekspedisi Ekobiologi Penyu

S

ebanyak 22 mahasiswa dari Departemen Manajemen
Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Institut Pertanian Bogor (MSP FPIK IPB)
melakukan Ekspedisi Ekobiologi Penyu di Suaka
Margasatwa Cikepuh Sukabumi, (23-29/8). Peserta
ekspedisi ini berasal dari Kelompok Studi dan Pemerhati
Lingkungan Perairan (Atlantik) yang bernaung di bawah
Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan
(Himasper) MSP FPIK IPB. Perjalanan panjang ditempuh
untuk mencapai daerah pengamatan yaitu Pantai Citirem
dan Pantai Hujungan yang terletak di dalam Kawasan
Suaka Margasatwa Cikepuh Sukabumi.
Ekspedisi Ekobiologi Penyu telah dimulai sejak tahun 2014.
Ekspedisi ini dilakukan untuk memonitoring serta
menganalisis ekobiologi dan pengelolaan kawasan
peneluran penyu hijau di Pantai Citirem dan Pantai
Hujungan. Keberadaan penyu hijau menurut International
Union for Conservation of Nature and Natural Resources
(IUCN) sudah terancam sedangkan dalam Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (CITES) penyu digolongkan pada Apendiks I yang
berarti dilarang diperdagangkan secara internasional.
Keberadaan penyu yang semakin hari populasinya semakin
berkurang disebabkan adanya pencurian telur, kerusakan
habibat dan serangan predator. Terkait hal tersebut,
rangkaian kegiatan yang dijalani selama ekspedisi adalah
pengamatan sik, biologi pantai, dan morfometrik penyu,
serta wawancara dengan warga sekitar.

Selain itu, sosialisasi dengan warga setempat mengenai
pentingnya menjaga keberadaan penyu juga dilakukan di
sela-sela kegiatan wawancara. Hal yang dapat dilakukan
oleh warga setempat adalah dengan menjaga telur penyu
hingga menetas dan kembali lagi ke habitat aslinya.
Dengan begitu, kelestarian penyu hijau di daerah tersebut
dapat menjaga keseimbangan ekosistem laut.
“Pengamatan dilakukan setiap hari. Namun, kami baru
menemukan penyu keluar ke bibir pantai untuk bertelur
pada tanggal 28 Agustus. Telur yang ditemukan sebanyak
88 butir dari satu induk penyu. Kemudian, kami
menemukan penyu kembali pada keesokan harinya. Hasil
penemuan penyu tahun ini berkurang daripada tahun
sebelumnya. Kami hanya menemukan penyu di Pantai
Hujungan saja,” ungkap salah satu peserta Ekspedisi
Ekobiologi Penyu V, M Sultan Ritonga.
“Hasil ekspedisi ini akan dipaparkan dalam seminar pada
kegiatan Festival Air yang akan digelar oleh Himasper IPB
pada bulan November mendatang. Seminar tersebut akan
memaparkan hasil pengamatan dan kejadian-kejadian
yang kami lalui selama ekspedisi. Mulai kedatangan kami di
Suaka Margasatwa hingga penggerebekan pencuri telur
penyu oleh oknum tidak bertanggung jawab akan kami
paparkan,” tambahnya. (AD/Zul)
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