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IPB Gelar Konferensi Internasional untuk
Mempersiapkan Pertanian Masa Depan 4.0
bidang pertanian, maritim, dan agroindustri, kemudian
mengenalkan konsep agromaritim 4.0 dalam skala
internasional. Disamping untuk meningkatkan akademisi
internasional, kolaborasi riset dengan universitas
terkemuka di dunia.
Menurut Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya,
konferensi ini sangat penting mengingat berbagai
masalah-masalah pertanian, juga berkembangnya revolusi
industri 4.0 yang akan berdampak pada berbagai sektor
baik positif maupun negatif, jika tidak ada pemanfaatan
optimal, seperti dampak ekonomi, bisnis, sosial, baik secara
individu ataupun tidak tetapi akan berdampak secara
nasional dan global.
“Konferensi ini sangat penting mengingat masalahmasalah pertanian yang ada saat ini seperti halnya tidak
adanya koneksi dan transparansi antara partisipan dengan
sistem produksi pertanian, tidak adanya e siensi nilai
tambah mulai dari proses sampai ke tangan konsumen,
dan belum adanya generasi-generasi muda yang mau jadi
petani. Kalau ini dibiarkan maka akan berdampak untuk
bisnis, ekonomi, baik secara global maupun global di era
revolusi industri 4.0 ini,” tutur Rektor IPB.

F

akultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor
(Fateta IPB) menyelenggarakan International
Conference On Digital Agriculture From Land to
Consumers (ICDALC) 2018 sebagai salah satu rangkaian
Peringatan Dies Natalis IPB ke-55, Kamis (20/9) di IPB
International Convention Center, Bogor. Kegiatan ini
bertujuan menyebarluaskan dan berbagi hasil riset
pengaplikasian teknologi digital yang semakin canggih di

Pertanian masa depan adalah pertanian 4.0 dimana semua
aspek dalam bidang pertanian akan menggunakan
teknologi canggih dengan sistem terintegrasi, yang akan
memudahkan petani dan menambah nilai mulai dari
penanaman hingga produk sampai ke tangan konsumen,
dan untuk memperbaiki produksi dalam agroindustri.
“Pertanian masa depan adalah pertanian 4.0 dimana semua
aspek pertanian akan terintegrasi ke dalam satu sistem,
sehingga dapat memudahkan para petani untuk
melakukan distribusi barang hingga sampai ke tangan
konsumen dan juga untuk memperbaiki produksi dalam
agroindustri,” kata Rektor IPB.
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Lebih lanjut menurut Rektor IPB, alasan menerpakan
pertanian 4.0, agar lebih produktif, lebih menguntungkan,
memudahkan suatu lembaga untuk menyebarkan
informasi kepada industri tradisional untuk lebih maju,
dan memberikan kesempatan untuk bermanifestasi agar
menciptakan pertanian dan produksi makanan yang
berkelanjutan. “Selain pertanian 4.0, pertanian masa depan
juga disebut sebagai pertanian digital, karena semuanya
terintegrasi menggunakan teknologi digital.”
“Luaran yang diharapkan dari konferensi ini yaitu saling
berbagi riset tentang pengaplikasian teknologi digital
dalam bidang maritim, pertanian, dan agroindustri.
Mengenalkan konsep agromaritim 4.0 dan untuk
meningkatkan akademisi di bidang internasional dan
kolaborasi riset dengan universitas terkemuka di dunia,”
kata Prof. Yandra Arkeman, Ketua Pelaksana kegiatan. Prof.
Yandra juga mengucapkan terima kasih terhadap para
partisipan yang telah mengirimkan paper yang luar biasa
dengan berbagai tema mulai dari pertanian, logistik
pertanian, sampai dengan pertanian digital untuk masa
depan. “Pertanian di masa depan itu tidak hanya bisa
disebut sebagai pertanian 4.0 tetapi bisa juga disebut
smart farming, farming 4.0, digital farming, livestock 4.0
ataupun agriculture 4.0 , tetapi saya menyebutnya pertanian
digital, karena semua sistemnya terintegrasi dengan
menggunakan teknologi digital,” kata Pembicara Utama
Konferensi, Prof. Ronny Hartanto.

manfaat diantaranya sebagai role model smart agriculture,
dengan menggunakan drone yang ukurannya kecil akan
memberikan keuntungan yang maksimal, berbagai
kegiatan dapat dilakukan dengan drone, dan dapat
memberikan e siensi dalam melakukan aktivitas.
“Dapat diambil kesimpulan dengan adanya Revolusi
Industri 4.0 teknologi akan sangat membantu pertanian
menuju pertanian digital atau pertanian 4.0. Dalam bidang
pertanian, drone sangat memiliki banyak manfaat
diantaranya sebagai role model smart agriculture, dengan
menggunakan drone yang ukurannya kecil akan
memberikan keuntungan yang maksimal, berbagai
kegiatan dapat dilakukan dengan drone, dan dapat
memberikan e siensi dalam melakukan aktivitas,” kata Prof.
Ronny.
Konferensi Internasional yang dihadiri 150 peserta ini juga
menghadirkan para narasumber dari berbagai negara
dengan keahlian di bidangnya seperti Prof. Dr. Matthias
Keinke dari Rhein Waal University Jerman, Prof. Dr. Kudang
Boro Seminar dan Prof. Dr. Ir. Indra Jaya dari IPB, Dr. Ralph
Graichen dari Agensi Sains, Teknologi dan Riset Singapura,
dan Dr. Tusan Park dari Universitas National Kyungpook
Korea. (AT/ris)

Salah satu pemanfaatan teknologi 4.0 untuk pertanian
adalah drone. Pemanfaatan drone dengan kelengkapan
teknologi canggih akan sangat memudahkan dalam
bidang pertanian.
“Saya spesialis bidang robotika, sehingga saya
menggunakan drone untuk menunjang pertanian. Kami
menyebutnya sebagai pertanian digital. Pemanfaatan
drone ini dapat digunakan untuk mengklasi kasikan
tumbuhan, menghitung jumlah tumbuhan, memantau
ekosistem dan mencari area yang cocok untuk pertanian,
karena dilengkapi dengan kamera dan teknologi digital
lainnya yang saling menunjang,” ucap Pakar Bidang
Robotika dari iJerman.
Drone yang telah dilengkapi teknologi mutakhir ini dapat
mengenali, mengklasi kasi, membedakan dan pencarian
untuk menentukan obyek sehingga dapat difungsikan
secara khusus seperti menanam sayuran yang baik atau
tidaknya dengan menggunakan sensor, dan memetakan
daerah pedesaan serta penentuan populasi penduduk
suatu desa.
Dalam bidang pertanian, drone sangat memiliki banyak
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IPB Gelar Kejuaraan Tenis Meja Nasional
kejuaraan tenis meja ini dapat membantu memajukan
prestasi pemain tenis meja tanah air.
Kejuaraan tenis meja tahun ini secara simbolis dibuka oleh
Rektor IPB, Dr. Arif Satria dengan menabuh gong. Tidak
hanya membuka kejuaraan tenis meja secara simbolis, Dr.
Arif Satria turut bermain tenis meja dengan melawan
PTMSI Provinsi Jawa Barat. Dalam permainannya, Dr. Arif
ternyata dapat mengimbangi permainan Ruhyandi (PTMSI
Jawa Barat).

D

alam rangka memeriahkan Dies Natalis Institut
Pertanian Bogor (IPB) ke-55, Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) Tenis Meja IPB
menyelenggarakan Kejuaraan Tenis Meja Nasional.
Kejuaraan kali ini merupakan kejuaraan tenis meja ke-7
yang diselenggarakan oleh UKM Tenis Meja IPB. Kejuaraan
yang bekerjasama dengan Persatuan Tenis Meja Seluruh
Indonesia (PTMSI) Provinsi Jawa Barat dan PTMSI Kota dan
Kabupaten Bogor ini berlangsung pada 14-16 September
2018 di Gymnasium IPB.

“Selamat kepada IPB yang telah menyelenggarakan
kejuaraan tenis yang ketujuh kalinya. Semoga kejuaraan
tahun selanjutnya dapat ditambah kategori junior
setingkat SD dan kadet,” ujar Ruhyandi.
Menurutnya, selain sebagai usaha menjaring bibit unggul,
kategori junior dan kadet dapat menambah kemeriahan
kejuaraan tenis meja di tahun mendatang. Ia mengatakan,
dengan ditambah kategori junior dan kadet, orangtuanya
pasti akan mendampingi anak-anak mereka sehingga
kejuaraan tenis meja bisa lebih meriah lagi. (**/Zul)

Kejuaraan tenis meja tahun ini diikuti oleh 717 peserta
yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Dari 717 peserta terbagi menjadi delapan kategori yaitu
kategori mahasiswa dan mahasiswi,
dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan/alumni, divisi 2
dan 3, divisi 5 dan 6, dan junior putra dan putri, serta
eksekutif.
“Saat ini baru delapan kategori yang diperlombakan.
Semoga kejuaraan yang akan datang kami (panitia) bisa
menambah kategori baru sehingga peserta bisa lebih
banyak dan lebih meriah,” ujar Ketua Pelaksana, Nanda
Pamungkas.
Kejuaraan kali ini terdiri dari empat babak permainan yaitu
penyisihan, perempat nal, semi nal, dan nal. Dari
masing-masing kategori akan diambil tiga juara yang akan
mendapatkan hadiah.
“Semoga melalui kejuaraan tenis meja ini, muncul bibitbibit unggul yang akan mengharumkan nama bangsa
melalui permainan tenis meja,” ujar Rektor IPB, Dr. Arif Satria
dalam sambutannya.

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id

Dr. Arif Satria juga berharap, kejuaraan di tahun selanjutnya
dapat menjaring lebih banyak peserta dan dapat ditambah
kategori perlombaannya. Ia juga berharap, melalui
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Hadapi Era Revolusi Industri 4.0, Fapet IPB dan
Kemin Industries Gelar Studium Generale
BoonFei Tan (Research Scientist), dan Dr. Joanne Ho
(Platform Manager).
Dr. BoonFei menyampaikan bahwa penggunaan AGP pada
ternak bisa memberikan dampak negatif seperti
membunuh bakteri yang menguntungkan, mengganggu
keseimbangan microbiome, memberikan efek
penghambatan terhadap fagositosis oleh sel-sel inang,
pengembangan resistensi, tidak adanya pertumbuhan
mempromosikan efek pada hewan bebas kuman.

E

ra Revolusi Industri 4.0 dengan berbagai aspeknya
membawa banyak perubahan paradigma dalam
dunia peternakan yang memfokuskan pada
kecepatan dan akurasi menuju e siensi dan efektivitas.
Penggunaan internet of thing (IoT) dengan integrasi data
dan big data merupakan salah satu penciri era ini. Hal ini
memberikan pengaruh besar terhadap industri pakan
ternak. Selain itu, kebijakan larangan penggunaan
Antibiotics Growth Promoter (AGP) dalam pakan ternak
membawa dampak signi kan pada industri pakan dan
aplikasinya.
Berdasarkan hal ini, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian
Bogor (IPB) bekerjasama dengan Kemin Industry dan JAPFA
Foundation menggelar Studium Generale bertemakan
“Recent Issues in Feed Technology and Animal Nutrition for
Healthy and Safe Animal Products.” Acara ini digelar pada
Rabu (19/9) di Kampus IPB Dramaga.
Dr. Rudi Afnan,Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama
dan Pengembangan, Fakultas Peternakan IPB membuka
acara ini. Dr. Rudi menyampaikan bahwa perubahan yang
terjadi di dunia industri pakan ternak perlu direspon secara
cepat dan tepat oleh dunia akademik, agar senantiasa
selaras dengan perkembangan dunia industri untuk
menghindarkan kesenjangan yang besar. “Dalam hal ini
kami mengundang narasumber yang kompeten yaitu
Kemin Industries. Kemin Industries bergerak dalam
penyediaan dan pengolahan bahan pakan dan nutrisi
ternak. Mereka memiliki teknologi terkini dan kapasitas
untuk merespon perubahan paradigma dan orientasi
dalam bahan pakan dan nutrisi ternak dengan tujuan
menghasilkan produk ternak yang sehat dan aman untuk
dikonsumsi manusia,” tambahnya. Pembicara dari Kemin
Industries diantaranya Evelyn Chew (HR Manager), Dr.

Sementara Dr. Joanne menyampaikan bahwa
SmartFarmNet atau pertanian berbasis IoT memiliki banyak
manfaat diantaranya mengotomatisasi koleksi lingkungan,
tanah, pemupukan, dan irigasi data. “Selain itu, data bisa
berkorelasi secara otomatis dan data yang invalid ter lter
dari perspektif menilai kinerja tanaman. Dapat menghitung
perkiraan tanaman dan mempersonalisasikan tanaman
yang direkomendasikan untuk jenis pertanian tertentu.”
Kegiatan yang dihadiri dosen, Pranata Laboran Pendidikan,
mahasiswa S1, S2, dan S3 Fakultas Peternakan IPB acara ini
juga dihadiri olehDirektorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Peternakan Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan
Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas
Pertanian Kota Bogor, Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Bogor, pelaku usaha bidang peternakan,
asosiasi bidang peternakan, dan peserta umum.
Erlangga, salah seorang peserta acara menyampaikan
bahwa melalui acara ini dirinya menjadi lebih tahu isu-isu
terkini terkait bidang peternakan, terutama larangan dan
bahaya dari penggunaan AGP. “Harapan saya ke depan
acara-acara seperti ini bisa lebih disosialisasikan kepada
para peternak, agar informasi ini bisa tersebar merata
untuk semua kalangan,” katanya. (NIRS/ris)
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IPB Gelar Tertib Lalu Lintas di Kampus

U

nit Keamanan Kampus, Institut Pertanian Bogor
(UKK IPB) bekerjasama dengan Kepolisian Sektor
(Polsek) Dramaga dan didukung oleh Badan
Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) IPB,
Unit Layanan Transportasi Kampus (ULTK) IPB, dan Resimen
Mahasiswa (Menwa) IPB menggelar inspeksi mendadak
(sidak) tertib lalu lintas di dalam Kampus IPB Dramaga,
Kamis (20/3).
Kepala UKK IPB, Sutopo, SE, MM mengatakan, kegiatan
tertib lalu lintas dalam kampus IPB merupakan cermin
berkendaraan yang mematuhi rambu-rambu di dalam
kampus. “Sidak dilakukan untuk memastikan sikap dan
etika berlalu lintas seperti kepatuhan pada aturan lalu
lintas, memakai helm, memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)
dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sidak juga
untuk memantau knalpot bising dan rasa ego tinggi,
diantara pengguna lalu lintas. Maka perlu adanya edukasi
tertib lalu lintas di Kampus IPB,” kata Sutopo.

menyampaikan, kegiatan ini lebih ditekankan pada teguran
atau persuasif kepada kendaraan mobil atau motor. Jadi
kegiatan ini lebih sifatnya memberikan peringatan terlebih
dahulu kepada kendaraan baik mobil maupun motor yang
tidak melengkapi surat-surat seperti SIM dan STNK untuk
kendaraan motor. “Kami juga melakukan pemeriksaan
kelengkapan pemakaian helm, kaca spion dan knalpot
bising. Kita juga memeriksa kendaraan yang kedapatan
membawa narkoba dan senjata tajam. Hal ini perlu
dilakukan sebagai upaya pencegahan di dalam kampus
karena yang melintas di dalam kampus IPB Dramaga ini tak
hanya warga IPB tetapi juga masyarakat umum.
Harapannya kegiatan ini terus ditindaklanjuti ke depannya
dan bisa digelar dua minggu sekali atau satu bulan sekali.”
Lebih lanjut Imam mengatakan, dalam kesempatan ini
banyak kendaraan motor yang terkena sanksi setelah
diberhentikan dan ditegur. “Banyak pula diantaranya yang
tidak memakai helm dan kedapatan motor dengan knalpot
bising. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan pengendara
motor bisa lebih berhati-hati dan memberikan efek jera
kepada para pelanggar rambu lalu lintas dalam Kampus
IPB.” (Awl/ris)

Sutopo menambahkan, sebagai awal tertib lalu lintas di
Kampus IPB lebih ditekankan pada peringatan untuk
kendaraan mobil dan motor. Contohnya kalau kendaran
motor tidak pakai helm motornya akan disita dulu,
pengendaranya diminta pulang ke rumah untuk
mengambil helm. Apabila knalpot motor bising, motor
akan ditahan dan pengendaranya diminta mengganti
knalpot dengan yang tidak bising. Sedangkan untuk
kelengkapan SIM dan STNK sementara ini diberi teguran
untuk dilengkapi, tetapi apabila pada sidak tertib lalu lintas
yang akan datang, masih tidak membawa SIM dan STNK
akan ditilang atau diberi sanksi yang berat. Harapannya
kegiatan ini terus berlanjut dan didukung penuh oleh
pimpinan IPB dan stakeholder di dalam kampus, sehingga
tercapai rasa aman dan kondusif di dalam kampus IPB,”
papar Sutopo.
Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Dramaga, Ajun
Inspektur Polisi Satu (AIPTU), Imam Junaedi,
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