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IPB University Kerjasama dengan
Indonesia Halal Lifestyle Center Kembangkan Industri Halal

M

asa depan industri halal cerah, IPB University

Indonesia International Halal Lifestyle Conference, Forum

gandeng Indonesia Halal Lifestyle Center

and Expo di Jakarta Convention Center.

(Inhalife) kembangkan industri halal dalam

negeri. Komitmen tersebut dibuktikan dengan
ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU)
antara IPB University dengan Indonesia Halal Lifestyle
Center (Inhalife) pada Rabu (13/11) di Jakarta.

Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk meningkatkan
dan mengembangkan industri halal di Indonesia. MoU
tersebut ditandatangani oleh Rektor IPB University, Prof
Dr Arif Satria dan Ketua Umum Inhalife, Dr Sapta
Nirwandar, SE.

Penandatanganan tersebut bertepatan dengan kegiatan
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Pada kesempatan ini, Prof Arif Satria menyampaikan

Senada dengan Rektor IPB University, Dr Sapta Nirwandar

peranan penting IPB University dalam mengembangkan

menyampaikan tentang pentingnya peran pemerintah

Industri Halal. "IPB University memiliki peran mencetak

Indonesia dalam industri produk halal.

calon-calon pengusaha yang bergerak di bisnis halal. Hal
ini dirasa sangat penting karena permintaan terhadap
produk halal sangat tinggi baik pasar domestik maupun
global,” ungkap Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB
University ini.
Prof Arif Satria menambahkan, IPB University telah
memberikan sumbangsih dalam aspek teknologi industri
halal. Salah satunya adalah teknologi berupa alat
pendeteksi produk halal yang diciptakan oleh mahasiswa
IPB University. Ke depannya, IPB University akan terus
mengembangkan riset-riset di bidang industri halal.
“Selain di bidang pengembangan sumberdaya manusia
dan teknologi, IPB University juga memiliki peran dalam
pelayanan di industri halal, salah satunya adalah
membantu mengaudit kehalalan produk-produk yang ada
di pasaran" ujar Rektor IPB tersebut.

"Indonesia kini harus bertransformasi dari konsumen
kosmetik, farmasi serta produk-produk halal lainnya
menjadi produsen di industri halal. Kita juga harus berani
untuk bertransformasi menjadi eksportir, karena sekarang
impor produk halal jauh lebih tinggi dari ekspor produk
halal kita,” paparnya.
Dr Sapta yakin bahwa Indonesia mampu menjadi eksportir
produk halal karena terdapat keunggulan produk di sektor
pertanian. Meski demikian, ia mengakui bahwa
masyarakat saat ini masih membutuhkan literasi tentang
industri halal karena pemahaman masyarakat terhadap
industri halal masih rendah.
“Maka dari itu kami bekerjasama dengan IPB University
untuk memberikan edukasi bagi para pelaku industri halal
mulai dari sektor pangan, perhotelan, hingga perbankan,"
ujar mantan wakil menteri Pariwisata tersebut. (Dn/RA)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Bersiap Menuju Nobel Prize, Guru Besar IPB University
Susun “White Paper”

P

ara Guru Besar IPB University berkumpul untuk

“Secara individu, sudah banyak dosen IPB University yang

membahas misi baru bagi IPB University menuju

berhasil mendapatkan berbagai penghargaan baik di level

Nobel Prize pada Rabu (13/11) di Ruang Sidang

nasional maupun internasional. Penghargaan tersebut

Senat Kampus IPB Dramaga, Bogor. Pembahasan ini

diberikan atas prestasinya yang luar biasa dalam hal

sedikitnya diikuti oleh tiga puluh Guru Besar IPB

pengembangan ilmu dan pengabdian kepada masyarakat,”

University.

ungkap Prof Yusram.

Prof Yusram Massijaya, Ketua Dewan Guru Besar IPB

Prof Yusram menambahkan, dengan adanya kolaborasi

University dalam sambutannya menyampaikan IPB
University yang merupakan salah satu perguruan tinggi
terkemuka di Indonesia ke depannya perlu memikirkan
sekaligus melakukan lompatan pemikiran untuk meraih
reputasi internasional yang lebih bergengsi seperti hadiah
nobel.
Ia sangat meyakini bahwa civitas akademika IPB
University bisa meraih nobel prize dengan menyatukan

antara dosen IPB University dengan peneliti utama dunia,
dapat memungkinkan diraihnya hadiah nobel secara
berkelompok.

Setelah diskusi ini, pihaknya akan segera mengidentifikasi
dosen-dosen potensial dan memetakannya supaya IPB

University mampu meraih Nobel Prize. Titik awal yag

dijadikan dalam upaya ini adalah inovasi-inovasi yang

telah dihasilkan oleh IPB University.

gerak langkah bersama.

3

Focus Group Discussion (FGD) ini diadakan dalam rangka

menghasilkan pemenang hadiah nobel berikutnya. Di

menjaring berbagai masukan dalam pembuatan "white

samping itu perjalanan karir dan pengembangan reputasi

paper" yang akan disusun oleh Panitia Ad Hoc (PAH). PAH

internasional para pemenang hadiah nobel biasanya

itulah yang akan merealisasikan misi "Road toward a

bertahap, memerlukan waktu yang lama serta

Nobel Prize" yang akan menjadikan masukan sekaligus

keberhasilannya didukung oleh lingkungan kerja dalam

landasan bagi pengambil keputusan dalam menjalankan

menghasilkan ide cemerlangnya.

misi baru IPB University ini.

“Dalam upaya melahirkan invensi yang luar biasa ini tentu

Hal Serupa disampaikan Prof Ronny R Noor, Ketua Komisi

saja diperlukan cara berpikir yang realistis dan fokus

C Senat Akademik yang juga merupakan Panitia Ad Hoc

bidang penelitian tertentu yang memungkinkan untuk

(PAH). Ia mengatakan Lompatan pemikiran terkait IPB

meraih penghargaan bergengsi ini,” ucap Prof Ronny.

University Menuju Nobel Prize ini bukanlah sesuatu yang
tidak beralasan. Hal ini karena dalam hal penelitian,
inovasi dan pengabdian kepada masyarakat, IPB
University sudah menorehkan prestasinya.

Cara berpikir realistis ini perlu diikuti dengan langkah
nyata dalam membangun jejaring penelitian di tingkat
internasional yang memiliki kualitas laboratorium yang
bertaraf dunia agar dapat menghasilkan penelitian yang

Beberapa diantaranya adalah IPB University sebagai

unggul, spesifik dan dipublikasikan di jurnal ilmiah

inisiator BIMAS yang telah berhasil mewujudkan program

terkemuka.

swasembada pangan di Indonesia, kampus paling inovatif
di Indonesia dan berbagai prestasi lainnya.

Dalam mendukung misi baru ini, IPB University secara
institusi perlu merencanakan secara baik sumberdaya

Prof Ronny lebih lanjut menyampaikan berbagai analisa

manusianya agar ke depan menjadi sumberdaya yang

situasi ini dapat dijadikan misi baru IPB University. Ke

handal dalam mengembangkan reputasi dan karir

depannya IPB University dapat mengembangkan

penelitiannya di tingkat internasional.

sumberdaya manusia, kerjasama internasional serta hal
lain yang mendukung misi baru IPB University ini.
Pengembangan ini dilakukan sebagai upaya membangun
afmosfer akademik dan penelitian yang lebih baik dan
perencanaan pembangunan fisik laboratorium pendukung.
Selain itu, ia menyampaikan pentingnya sumberdaya
manusia IPB University untuk menyadari secara kolektif

“Harapannya dalam kurun waktu 10 - 25 tahun ke depan
IPB University diharapkan sudah dapat merealisasikan
misinya untuk meraih prestasi internasionalnya baik
dalam memenuhi target antara di tingkat nasional dan
regional maupun target utama yaitu memenangkan
hadiah Nobel,” pungkas Prof Ronny. (Dh/RA)

bahwa jika ingin mendapatkan hadiah nobel, perlu
melahirkan invensi yang luar biasa yang dapat
memberikan manfaat besar bagi kemaslahatan umat
manusia.
Dari hasil analisa situasi dan kondisi para pemenang
hadiah nobel dapat disimpulkan bahwa hadiah nobel
hanya diberikan secara selektif dengan kriteria utama
hasil karya yang memberikan kemaslahatan bagi
masyarakat luas.
Saat ini bidang pertanian merupakan salah satu bidang
yang strategis dan memiliki peluang besar dalam
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Sandiaga Uno Ajari Mahasiswa IPB University
Berbisnis Ala Milenial
“Saat ini yang paling banyak mengerti milenial siapa, yang

tahu selera milenial siapa? Milenial maunya cepat atau

maunya instan?” demikian teriakan teriakan sandi kepada

mahasiswa. Ia menambahkan generasi milenial umumnya
menginginkan produk yang bagus serta pelayanan yang

bagus.

Sandi juga menghimbau agar para milenial dapat

mengubah mindset supaya lebih mencintai produk dalam
negeri. Rektor IPB University, Prof Arif Satria dalam

sambutannya mengatakan saatnya mahasiswa menjadi

S

ekolah Vokasi IPB University menghadirkan sosok

Sandiaga Uno dalam Acara National Busines

Seminar yang digelar oleh Program Studi

Agribisnis Sekolah Vokasi IPB University. Kegiatan ini
merupakan bagian dari acara EYBI-C (Express Your

Creative Business Idea – Competition), sebuah Kompetisi
dan Expo Wirausaha Muda Kreatif Indonesia.
Dalam Seminar Bisnis yang digelar di SKI Bogor beberapa

waktu lalu, Sandiaga Uno mengubah cara duduk

mahasiswa dari kursi berjejer ke belakang menjadi duduk

lesehan dengan lebih mendekat. Menurutnya cara-cara

tersebut merupakan cara yang lebih disukai milenial
sehingga dialog lebih interaktif.

"Kalian anak milenial, geberasi z maunya deket atau jauh,

lama atau cepat?” ucap Sandi.Tawaran Bang Sandi untuk

lebih mendekat direspon oleh peserta mahasiswa dengan

langsung berlarian lebih mendekat ke panggung sambil
duduk lesehan.

entrepreneur dengan jalur by design.
“Sebelumnya banyak juga entrepreneur jalur by accident.
Menjadi job creation adalah suatu keniscayaan. Oleh

karena itu, seorang entrepreneur harus mempunyai
kemampuan dan skill kolaborasi dan adaptif sehingga bisa

menghasilkan inovasi,” ucapnya.

Rektor IPB University mencontohkan, inovasi di era
industri 4.0 ini, untuk membuat gula tidak harus dari tebu,
melainkan dapat menggunakan limbah kelapa sawit.
“Nanti, baju yang kita pake ini bukan lagi dari kapas tapi
bisa dari rumput laut. Tantangan inovasi itu adalah apa
yang dihasilkan dari inovasi itu apa saja,” tambahnya.
Pada acara yang sama, hadir juga Tasya Kamila, artis dan

pengusaha muda di bidang industri kreatif. Pada

kesempatan tersebut ia menyampaikan tentang cara
membranding produk melalui media sosial. Di hari yang

sama, kegiatan ini dimeriahkan dengan pameran produk,
pelatihan dan inkubasi bisnis. (*/RA)

Menurut Sandi model class room, row ke belakang,
merupakan gaya tahun 1500-an. “Jadi sistem classroom

saat ini sudah harus mulai berganti. Dengan lebih

mendekat kita akan sama-sama lebih dekat dan saling
interaktif,” ungkapnya.
Terkait wirausaha muda, Sandi menyampaikan saatnya

milenial menciptakan lapangan pekerjaan dengan

berwirausaha. Menurutnya, pasar milenial memiliki

peluang yang sangat besar
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IPB University Hadirkan Agro-Maritim 4.0
Bagi Petani Padi Kabupaten Purbalingga
menyampaikan bahwa program IPB University di
Kabupaten Purbalingga sangat baik dan patut didorong
keberlanjutannya. Program dari IPB University pun juga
mampu menginspirasi petani untuk berfikir maju dan
modern.
"Modernisasi melalui mekanisasi pertanian padi harus

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) IPB University menghadirkan

kegiatan penelitian Aksi Agromaritim 4.0 di

dilakukan mengingat alih fungsi lahan yang tidak dapat
dibendung. Oleh karenanya lahan yang ada harus
dimaksimalkan daya gunanya sehingga hasilnya lebih
baik," katanya.

Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini diwujudkan melalui

Hal yang sama di sampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)

Kabupaten Purbalingga, Mukodam S bahwa dalam upaya

antara IPB dengan Pemerintah Daerah Kabupaten

peningkatan produktivitas dan efisiensi dapat dilakukan

Purbalingga yang dilakukan pada Senin (11/11) di

dengan modernisasi pertanian. Menurutnya, mekanisasi

Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

sangat dibutuhkan di Kabupaten Purbalingga untuk

Kegiatan ini bertepatan dengan Hari Temu Lapang Petani,

menunjang sektor pertanian dengan baik.

Panen Padi. Kegiatan ini berhasil memberikan inspirasi

Tim Peneliti IPB iuga memberikan bimbingan teknis pada

bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Purbalingga dan juga

petani terkait penguatan kelembagaan KEP yang

petani tentang pemikiran pengembangan pertanian padi

disampaikan Prof Memen Surahman dan Prof M. Faiz

modern di era industri 4.0. Selama satu tahun terakhir,

Syu'aib. Bimbingan tersebut dilakukan dalam upaya

LPPM IPB University telah hadir bagi masyarakat

pendayagunaan mesin-mesin pertanian dan

setempat melalui kegiatan penelitian di bidang pertanian.

perawatannya. Para petani yang hadir sangat antusias

Wakil Kepala LPPM Bidang Penelitian, Prof Agik Suprayogi,
mengatakan IPB University berkomitmen tinggi dalam

dalam belajar dan diskusi, mengingat teknologi yang
didapatkan merupakan hal baru bagi mereka.

mengembangkan penelitian Agromaritim 4.0 melalui

Pada kesempatan yang sama, Prof Agik menyerahkan

model Komunitas Estate Padi (KEP) di Kabupaten

buku KEP dari peneliti kepada Bupati, Wakil Ketua DPRD

Purbalingga. Upaya ini dilakukan mengingat keseriusan

Kabupaten Purbalingga, dan Ketua MPR RI yang diwakili

Pemda setempat dalam memberikan peran dan

oleh staff khusus yang turut hadir dalam acara tersebut.

tanggungjawab dengan IPB University.

Pada acara tersebut dilakukan pemanenan padi dengan

"Program penelitian Agromaritim 4.0 komoditas padi di

menggunakan mesin combine harvester.

Kabupaten Purbalingga menjadi penting karena

Dengan hadirnya Tim Peneliti LPPM IPB University pada

diharapkan dapat menjadi model dalam modernisasi

acara tersebut, diharapkan peran IPB University di

pertanian padi di Indonesia," ujarnya.

Kabupaten Purbalingga semakin nyata dalam

Sementara itu dalam sambutannya, Bupati Kabupaten
Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi SE B Econ MM,

pengembangan model KEP menuju pertanian padi unggul
dan modern. (asp/awl/RA)
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Mahasiswa IPB University Raih
Juara Lomba Programming Tingkat Nasional

M

ahasiswa IPB University kembali meraih

dihasilkan dari perlombaan tersebut harus sesuai dengan

prestasi di tingkat nasional. Kali ini, tiga

jumlah soal yang diberikan.

mahasiswa masing-masing dari Departemen

Ilmu Komputer berhasil menyabet juara 3 dalam ajang
Lomba Hology 2.0 Bidang Programming yang diadakan
oleh Universitas Brawijaya beberapa waktu lalu. Tim yang
diberi nama twoACplz itu beranggotakan Usman Abdul
Halim, Fajar Yuda Apriliano, dan Muhammad Dani Alfaris.
Lomba programming merupakan perlombaan mencari
algoritma untuk memecahkan masalah yang diberikan.
Dari algoritma tersebut nantinya akan dibuat program
komputer yang bertugas sebagai pemecah masalah.
“Ketika lomba kami diminta untuk menganalisis proses
yang dibutuhkan untuk mengubah input menjadi output
yang diinginkan,” ungkap Dani, Ketua Tim.
Dani menjelaskan di dalam lomba programming, peserta

“Di lomba kemarin ada soal yang menurut kami dapat
dikerjakan dengan implementasi algoritma bresenham,
graph coloring dan manipulasi string,” tambah Dani.

Penilaian lomba dilakukan berdasarkan soal yang berhasil
dikerjakan dan waktu pengerjaannya. Apabila program
yang telah disubmit dinyatakan salah, berarti soal
dianggap tidak selesai dikerjakan. "Selama lomba
berlangsung, kami hanya berhasil mengerjakan tiga soal,"
paparnya.
Pada kesempatan kali ini, tim twoACplz harus melawan
delapan universitas di Indonesia dan berhasil mendapat
juara 3. Filosofi dari nama tim ini di ambil dari bahasa
pemograman AC yang berarti accepted, koding yang
berhasil di submit, dan target jumlah soal yang bisa
dikerjakan. (ASK/RA)

diberi 6-10 soal dengan durasi waktu 4 jam. Program yang
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CARE LPPM IPB University Gandeng Bappeda Kabupaten Malang
Kembangkan Koperasi SAR Kopi

P

usat Kajian Resolusi Konflik (CARE) Lembaga

untuk memulai usaha dan sudah ada anggota koperasi

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

sebagai target pasar utama. BUMDES juga dapat terlibat

(LPPM) IPB University bersama Badan

aktif mendukung upaya mensejahterakan petani kopi dan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

mengangkat komoditi kopi sebagai komoditi unggulan

Malang berkomitmen mengembangkan komoditas kopi di

Kecamatan Dampit.

kawasan tersebut. Pengelolaan komoditas tersebut
nantinya akan diserahkan kepada Koperasi Sridoretno
Makmur Bersama (SMB) dan BUMDES di Desa Srimulyo,

Melalui kegiatan focus group discussion (FGD) yang digelar
bersama Bappeda dan tokoh masyarakat setempat di

Sukodono, dan Baturetno.

Ruang Rapat Kertanegara Kabupaten Malang beberapa

“Potensi kemitraan antara Koperasi SMB dengan BUMDES

Koperasi SAR SMB yaitu pengembangan usaha primer

sangat terbuka lebar. Dengan membangun kerjasama

pemasaran kopi specialty dan usaha sekunder pengadaan

yang baik dapat saling menguntungkan bagi kedua belah

pupuk dan bahan beras bagi anggota koperasi.

pihak. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk saling
memperkuat dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki
oleh masing-masing pihak dalam upaya meningkatkan
kinerja lembaga,” ungkap Prof Manuntun Parulian

waktu lalu, ada dua kerja sama yang ditawarkan oleh

Supaya minat masyarakat untuk mengembangkan
agribisnis kopi meningkat, digelar juga kuliah bersama
yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, petani, dan kepala

Hutagaol, peneliti CARE LPPM IPB University.

desa setempat.

Lebih lanjut, Dosen FEM IPB University itu

Pada kuliah ini masyarakat dikenalkan mengenai Koperasi

mengungkapkan koperasi memiliki SDM berpengalaman
dan sudah memiliki modal dari tabungan anggota. Dengan
demikian BUMDES tidak perlu mengeluarkan modal besar

Sentra Agribisnis Rakyat (SAR) Kopi di Kecamatan Dampit.
Melalui kuliah ini diharapkan masyarakat dapat
berpartisipasi dalam mendukung dan mengawasi Koperasi
SAR. (wl/RA)

8

Jejak Sastra Ina, Mahasiswa IPB University Asal Gowa,
Sulawesi Selatan
Kepiawaiannya menorehkan kata-kata dalam bentuk puisi
mengantarkannya pada level penulis pemula yang
memiliki karya nyata. Karyanya dalam bentuk antologi
puisi kini telah terbit dan banyak menghibur pembaca.
Buku antologi puisi pertamanya berjudul “Diantara Jeda”
terbit pada Mei 2018. Buku ini ditulis bersama dengan
empat orang teman komunitasnya. Kemudian, buku
keduanya terbit pada Juli 2018 dengan judul “Triologi
Nusantara” yang mendapat penghargaan sebagai puisi
favorit dari Lingkar Pena Indonesia.
Sebagai penulis pemula, ia berusaha memberikan
semangat kepada generasi muda Indonesia bahwa
dengan tulisan mampu mengukir dan mencetak sejarah
dalam peradaban.
Hobi menulis, ternyata tidak menghalanginya untuk
belajar pertanian. Saat ini Ina tercatat sebagai mahasiswa

N

Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas
Pertanian, IPB University.
ur Mustaina atau akrab dipanggil Ina
merupakan penulis inspiratif dari kabupaten
Gowa, Sulawesi Selatan. Mahasiswa IPB

University itu lahir pada 01 April 2001 dari pasangan
bapak Mursalim dan Ibu Saintang.
Anak pertama dari tiga bersaudara tersebut telah
menyelesaikan masa Sekolah Menengah Atas (SMA) di
SMA Negeri 2 Gowa pada tahun 2018. Kecintaannya pada
sastra membuatnya aktif menulis sejak duduk di bangku
SMA hingga sekarang. Hobi tersebut bermula ketika Ia
bergabung dalam Komunitas Penulis Kreatif dan Inspiratif
Kabupaten Gowa (KOMPERATIF GOWA). Berkali-kali ia
mengikuti lomba menulis puisi di ajang nasional dan

“Ayah saya di rumah bekerja sebagai petani, sedangkan
ibu saya hanya sebagai ibu rumah tangga,” ungkap gadis
mungil itu.
Meski berada di tanah rantau yang jauh dari rumahnya,
cita-citanya menjadi penulis inspiratif tidak goyah.
Buktinya, ia akan menerbitkan buku antologi puisi
ketiganya pada Februari 2020 mendatang dengan judul
“Jemari Mungil yang Berbicara.”
“Kuliah itu sebuah kewajiban dalam menuntut ilmu, tetapi
menulis adalah kebutuhan karena setiap kata yang kita
torehkan adalah seni,” pungkasnya. (Ars/RA)

mendapat penghargaan dalam bentuk buku antologi. Ia
pun juga aktif mengikuti berbagai perlombaan essai dan
karya tulis nasional, untuk mengasah kemampuan
menulisnya.
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Dosen IPB University: Jatidiri Pertanian Kita adalah Agroekologi

H

impunan Mahasiswa Proteksi Tanaman

“Sepuluh elemen agroekologi yang terlebih dahulu harus

(Himasita) di bawah Departemen Proteksi

kita ketahui yaitu diversity (keanekaragaman) kembali

Tanaman, Fakultas Pertanian (Faperta) IPB

seimbang, membagi penemuan dan inovasi, sinergi,

University menggelar Seminar Nasional Jambore

efisiensi, daur ulang, manusia dan nilai sosial, budaya dan

Perlindungan Tanaman Indonesia di Auditorium Toyib

tradisi makan, kepemimpinan yang bertanggung jawab,

Hadiwijaya, Kampus IPB Dramaga, Bogor (9/11). Seminar

adil dan kompak secara ekonomi,” terangnya.

ini mengangkat tema "Agroekologi 4.0: Eksistensi
Agroekologi di Era Disrupsi Menuju Kedaulatan Pangan".
Adapun pembicara yang diundang adalah Dr Ir Purnama
Hidayat, MSc, Dosen Departemen Proteksi Tanaman,
Fakultas Pertanian, IPB University dan Rici Solihin, SE,
MSi, Owner Paprici Segar Barokah Duta Petani Muda
Indonesia.
Dr Ir Nurhayati, Wakil Dekan Faperta dalam sambutannya
menyampaikan agar kita tidak terbuai oleh disruption era
dan melupakan jati diri kita pada agroekologi. Satu kata
kunci yang menjadi inti yaitu bagaimana mewujudkan
pertanian yang berkelanjutan dan berdaulat.
Sementara itu, dalam paparannya Dr Purnama Hidayat

Menurutnya agroekologi bisa didukung oleh industri 4.0,
namun tidak pada semua aspeknya. Revolusi 4.0 dapat
menjadi teknologi yang suatu saat nanti digunakan untuk
pertanian berkelanjutan. Agroekologi yang relevan di era
industrialisasi 4.0 cepat atau lambat membutuhkan
teknologi pertanian 4.0 yang tidak akan bisa terhindarkan,”
tambahnya.
Sementara itu, Rici Solihin, SE, MSi dalam seminar
tersebut menyampaikan tentang digitalisasi pertanian.
Menurutnya, digitalisasi pertanian memungkinkan
manusia untuk mendapatkan semua data yang diperlukan.
Salah satunya akan berguna pada pengendalian hama.
(SMH/Zul)

menyampaikan tentang bagaimana menerjemahkan
prinsip-prinsip agroekologi dalam pembangunan
pertanian berkelanjutan di era Revolusi Industri 4.0.
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