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Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dianugerahi 
sumber daya alam yang berlimpah. Berbagai jenis 
tanaman hortikultura seperti tanaman buah, sayur, 
dan tanaman hias (termasuk bunga) tumbuh dan 
berkembang dengan baik. Namun demikian, Pemerintah 
dan masyarakat masih belum dapat memanfaatkan 
potensi tersebut secara optimal.

Produksi hortikultura dalam negeri belum mampu 
bersaing dengan produk hortikultura impor di pasar 
domestik baik dalam HARGA dan IMAGE KONSUMEN 
yang berkembang di masyarakat. Image kualitas produk 
hortikultura yang telah terbentuk dan berkembang pada 
masyarakat adalah “kualitas produk yang ditentukan 
oleh warna yang bagus, ukuran yang relatif sama, 
penampilan bersih dan menarik serta disajikan pada 
outlet-outlet secara menarik”. Persyaratan tersebut 
pada saat ini hanya dapat dipenuhi oleh produk impor, 
walaupun pada kenyataannya produk impor kurang 
memenuhi persyaratan kesehatan akibat penanganan 
produksi, pasca panen dan pemasaran yang 
mempergunakan bahan kimia yang membahayakan 
kesehatan.

Masyarakat perlu diajarkan bahwa kualitas produk bukan 
hanya dilihat dari warna, ukuran serta penampilan yang 
bersih dan menarik, tetapi unsur kesehatan dan cita 
rasa, juga perlu disosialisasikan secara intensif, bahkan 
masalah kesehatan dan cita rasa harus dijadikan 
isu sentral dalam peningkatan konsumsi hortikultura 
nusantara, karena sebagian besar produk hortikultura 
nusantara memenuhi unsur kesehatan dan cita rasa 
yang lebih disukai, walaupun warna dan penampilannya 
kurang menarik, serta ukuran yang relatif belum 
seragam.



Sehingga diperlukan sosialisasi dan kampanye untuk 
bisa mengubah kesadaran masyarakat akan pentingnya 
mengkonsumsi buah yang sehat untuk kehidupan yang 
lebih baik dan lebih banyak mengkonsumsi produk 
hortikultura nusantara.

Berdasar pada latar belakang di atas, Institut Pertanian 
Bogor bekerjasama dengan Kementerian Negara 
Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Pertanian 
serta didukung oleh berbagai instansi pemerintah dan 
organisasi lainnya, menyelenggarakan “FESTIVAL 
BUNGA DAN BUAH NUSANTARA 2013”.

Dalam Festival Bunga dan Buah Nusantara (FBBN) 
2013 akan digelar berbagai kegiatan, yang salah satunya 
adalah Expo, Festival dan Bursa “Bunga dan Buah 
Nusantara”.

Tujuan Kegiatan

Tujuan utama dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

•    Memasyarakatkan cinta dan fanatisme        
      penggunaan bunga nusantara serta produksi 
   dan konsumsi buah nusantara
•     Mendorong tumbuhnya industri bunga dan buah  
     nusantara
•     Menciptakan pengusaha muda dan baru di      
      agribisnis bunga dan buah nusantara.
•     Mendorong pertumbuhan ekspor bunga dan     
      buah nusantara
•     Meningkatkan kesejahteraan dan martabat        
      petani bunga dan buah nusantara

Deskripsi Kegiatan

1. EXPO

•   Expo atau Pameran merupakan arena bago               
     peserta untuk memamerkan produk atau jasa        
     yang dihasilkan.

•   Tema pengaturan stand akan disusun         
     berdasarkan urutan kegiatan pengusahaan
     hortilkultura, mulai dari hulu sampai ke hilir.
 
•   Pada kegiatan Expo, peserta diharapkan     
    dapat merepresentasikan perannya dalam      
    rantai pengusahaan hortikultura Indonesia.

•   Stand peserta Expo akan menjadi prioritas   
     dalam peninjauan Menteri Negara BUMN RI.

•   Pada kegiatan Expo tidak dilakukan proses       
     penjualan langsung.

2. BURSA

•   Bursa merupakan arena bagi peserta untuk  
     menjual produk atau jasa yang dihasilkan      
     kepada pengunjung.

•   Kegiatan Bursa akan menampilkan 
    produk-produk bunga dan buah nusantara          
    baik dalam bentuk segar maupun olahan,          
    termasuk sarana pendukungnya.



3. FESTIVAL

•    Festival merupakan arena pameran produk   
     unggulan bunga dan buah nusantara.

•    Kegiatan festival ini merupakan ajang bagi   
      para produsen bunga dan buah nusantara
      untuk memamerkan produk unggulan mereka.

•    Festival ini akan menampilkan potensi dan   
      keunggulan produk bunga dan buah 
      nusantara dari berbagai daerah di seluruh     
      Indonesia.

•    Display produk pada stand festival akan diatur   
      oleh panitia dengan mempertimbangan jenis
      produk dan tema festival.

•    Stand festival akan digunakan sebagai tempat   
      kegiatan konperensi pers Menteri Negara     
      BUMN RI terkait kegiatan FBBN 2013,
      yang akan diliput oleh media masa.

Waktu dan Tempat

Expo, Festival dan Bursa “Bunga dan Buah Nusantara” 
akan diselenggarakan pada :

Tanggal : 17 – 19 Mei 2013
Pukul  : 10.00 – 18.00 WIB
Tempat : Lap. Kampus IPB Baranangsiang, Bogor

Peserta

Peserta Expo dan Bursa berasal dari: 

1.    Produsen Benih dan Bibit
2.    Lembaga-lembaga Penelitian
3.    Produsen Bunga dan Buah 
4.    Produsen Saprotan (sarana produksi pertanian)
5.    Pengolahan Buah
6.    Pengelola Agrowisata
7.     Eksportir, Distributor, dan Retailer
8.    Institusi Pendidikan Pertanian
9.    Media massaPeserta Festival adalah 

Peserta Festival adalah Produsen Bunga dan Buah 
Nusantara dari seluruh daerah di Indonesia.

Syarat dan Ketentuan Umum

1.     Calon peserta Expo, Bursa dan Festival dalam       
       FBBN 2013 mengisi formulir pendaftaran Peserta 
       dan dikirimkan kembali ke Sekretariat FBBN 2013  
       melalui : 

       Fax : 0251 4298841 
       E-mail : registrasi.fbbn@yahoo.com 

       Contact person : 
       Arif Riza Wijaya 085223711450 
       Nitasari Dwi Angraeni 085641543654



2.    Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang  
       telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggaraan 
       dan melunasi pembayaran administras paling      
       lambat tanggal 3 Mei 2013, ke rekening :

Nama  : IPB - Festival Bunga dan Buah    
     Nusantara
No rek  : 133-00-1171056-3
Bank   : Bank Mandiri, KK. Bogor Kampus  
                             IPB Darmaga

3.    Peserta Expo dan Bursa mendapatkan fasilitas :

•    Stand berukuran 3m x 3m 
   (+ flooring dan carpet), tanpa partisi
•    1 meja, 2 kursi
•     Nama perusahaan
•     1 titik listrik dan penerangan (lighting)
•     2 kartu tanda peserta (ID-card) penjaga stand  
      (untuk 2 orang)
•     Pencantuman nama dan alamat perusahaan    
      dalam materi informasi acara FBBN 2013.
      (Jika memerlukan fasilitas tambahan dapat 
      disampaikan kepada Panitia Penyelenggara
      dengan biaya ditanggung oleh Peserta).

4.    Peserta diwajibkan menyertakan keterangan   
       pada setiap produk yang ditampilkan, dan    
       mengenakan kartu tanda pengenal peserta
     (ID card) dan hadir dilokasi Expo dan Bursa 30  
       menit sebelum kegiatan dibuka untuk umum.

5.    Peserta secara otomatis akan diikutsertakan   
       dalam Lomba Stand, dengan kriteria penilaian  
     kebersihan dan keindahan stand selama 
     kegiatan Expo dan Bursa berlangsung.

6.    Peserta dimohon untuk tidak meninggalkan barang  
       berharga di stand Expo dan Bursa selama kegiatan  
       berlangsung dan segala kehilangan dan kerusakan 
       yang diakibatkan oleh kelalaian peserta, menjadi 
       tanggung jawab peserta

7.     Pembongkaran stand dilakukan pada hari Minggu,
       19 Mei 2013 pukul 18.00 WIB

Syarat dan Ketentuan Khusus

EXPO  (Stand nomor 1-28)

1.     Calon peserta stand Expo mendapat konfirmasi dari  
       Panitia FBBN 2013 berikut kepastian lokasi stand
       yang dipilih sesuai Lay-out Expo , setelah melakukan   
       pembayaran.

2.    Registrasi ulang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013  
       dengan menunjukkan bukti pendaftaran dan
       pembayaran kepada Panitia Penyelenggara

3.    Presentasi peserta Expo akan mengikuti tema yang  
       di susun panitia

4.    Peserta Expo di wajibkan menyertakan keterangan  
       pada setiap produk yang di tampilkan.

5.    Apabila terjadi transaksi penjualan maka produk 
       dapat diserahkan kepada pembeli setelah kegiatan 
       selesai.

6.    Peserta diwajibkan mengisi daftar barang yang 
       dipamerkan/diperjualbelikan setiap hari dan
       menyerahkan kepada Panitia Penyelenggara.



BURSA (Stand nomor 29-62)

1.    Calon peserta stand Bursa mendapat konfirmasi dari  
       Panitia FBBN 2013 berikut kepastian lokasi stand
       yang dipilih sesuai Lay-out Expo dan Bursa, 
       setelah melakukan pembayaran

2.    Registrasi ulang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013  
       dengan menunjukkan bukti pendaftaran dan bukti     
       pembayaran kepada Panitia Penyelenggara

3.    Peserta Bursa diwajibkan menyertakan keterangan   
       pada setiap produk yang di tampilkan.

4.    Peserta Bursa diwajibkan untuk memastikan keleng 
       kapan produknya untuk menjaga penampilan stand  
       dan ketersediaan barang bagi pengunjung

5.    Peserta Bursa diwajibkan untuk menyiapkan
       kemasan yang layak untuk barang yang
       diperjualbelikan, dan selalu menjaga kerapihan 
       lingkungan dan kualitas produk.

6.    Peserta Bursa dapat mengisi dan menata standnya  
       mulai tanggal 15 Mei 2013 pukul 13.00 WIB dan
       menyelesaikannya pada tanggal 16 Mei 2013
       pukul 24.00

7.     Peserta diwajibkan mengisi daftar barang yang di  
       pamerkan/diperjualbelikan setiap hari dan
       menyerahkan kepada Panitia Penyelenggara

FESTIVAL (Stand Khusus Festival)

1.    Registrasi ulang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2013,  
      pukul 06.00 – 07.00, dengan menyerahkan produk
      yang akan di ikut sertakan dan menunjukkan bukti 
      pendaftaran kepada Panitia Penyelenggara

2.    Produk Peserta Festival akan dipamerkan di stand  
       khusus Festival selama kegiatan FBBN 2013.

3.   Produk peserta harus dilengkapi dengan Tag yang  
      berisi keterangan mengenai nama produk, nama latin,  
      asal produk. potensi produksi, keunggulan. 
      ketersediaan dan alamat produsen.

Biaya Partisipasi :

1.    Expo/Bursa Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
      per stand

2.   Festival tidak dikenakan (tanpa) biaya 

Fasilitas :

1.    Expo dan Bursa
•     Stand berukuran 3m x 3m (+ flooring dan carpet),  
      tanpa partisi
•     1 meja, 2 kursi
•     Nama perusahaan
•     1 titik listrik dan penerangan (lighting)
•     2 kartu tanda peserta (ID-card) penjaga stand 
      (untuk 2 orang)
•     Pencantuman nama dan alamat perusahaan  
   dalam materi informasi acara FBBN 2013.

2.   Festival
•      Stand khusus festival



LAYOUT AREA



FORMULIR PARTISIPASI PESERTA
EXPO dan BURSA

FESTIVAL BUNGA DAN BUAH NUSANTARA 2013

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama   : ...................................................
Jabatan   : ...................................................
Nama Perusahaan  : ...................................................
Bidang usaha : ...................................................
Alamat Perusahaan  : ...................................................
Email – website  : ...................................................
Nomor Telepon/Fax : ...................................................
Nama Produk  : ...................................................
Spesifikasi Produk  : ...................................................

Dengan ini kami mendaftarkan diri sebagai Peserta
Festival Bunga dan Buah Unggul Nusantara pada kegiatan 
FBBN 2013 di lapangan kampus IPB Baranangsiang mulai 
tanggal 17 Mei s/d 19 Mei 2013 serta bersedia mematuhi 
segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia 
Penyelenggara.
             ........,............... 2013

         Panitia         Peserta

 (............................)             (....................... .)

Mohon Formulir Partisipasi ini diserahkan kepada Panitia 
Penyelenggara beserta bukti pembayaran ke :

Telpon /Fax        : 0251 4298841
E-mail       : registrasi.fbbn@yahoo.com
Contact person  : Arif Riza Wijaya (085223711450), 
         Nitasari Dwi Angraeni (085641543654),



FORMULIR PARTISIPASI PESERTA
EXPO dan BURSA

FESTIVAL BUNGA DAN BUAH NUSANTARA 2013

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama      : ...................................................
Jabatan       : ...................................................
Nama Perusahaan       : ...................................................
Bidang usaha     : ...................................................
Alamat Perusahaan     : ...................................................
Email – website     : ...................................................
Nomor Telepon/Fax     : ...................................................

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk berpartisipasi 
menjadi peserta Expo dan Bursa Festival Bunga dan Buah 
Nusantara 2013 (FBBN 2013) di lapangan kampus IPB 
Baranangsiang mulai tanggal 17 Mei s/d 19 Mei 2013 serta 
mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan 
oleh Panitia Penyelenggara, dan menyetujui :

Biaya partisipasi : …… stand x Rp 5.000.0000 per stand    
Jumlah total        : .............................
Stand No       : .............................
             ........,............... 2013
        Panitia       Peserta

(.........................)                      (..................... .)

Mohon Formulir Partisipasi ini diserahkan kepada Panitia 
Penyelenggara beserta bukti pembayaran ke :

Telpon /Fax  : 0251 4298841
E-mail   : registrasi.fbbn@yahoo.com
Contact person  : Arif Riza Wijaya (085223711450),
      Nitasari Dwi Angraeni (085641543654)






