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UMY Selenggarakan 
ICOSA2017 Diikuti 11 Negara

YOGYAKARTA — Sebanyak l i  negara me
ngikuti International Conference on Sustainab- 
leAgriculture (ICOSA) 2017 yang diselengga
rakan oleh Jurusan Agrotechnology Fakultas 
Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogya
karta (UMY) di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 
selama dua hari pada 17—18 Januari lalu.

Menurut Ketua Panitia ICOSA Dina Wahyu 
Trisnawati, awalnya ditargetkan peserta seba
nyak 100 orang. Akan tetapi ternyata jumlah 
peserta mencapai 200 orang. Peserta dari luar 
negeri disamping sebagai pembicara juga ada 
yang sebagai peserta seminar.

Sebagai pembicara dalam acara ini adalah 
Michael Theodorou dari Harper Adams Uni- 
versity United Kingdom, Normah Mohd Noor 
dari University Kebangsaan Malaysia, Sander de 
Vriez dari Wageningen University Netherland, 
Phil Bremer dari Otago University New Zealand, 
Hinori Yasuda dari Yamagata University-Japan, 
dan Rektor UMY Gunawan Budiyanto.

Menurut Ketua Panitia ICOSA, Dina Wahyu 
Trisnawati, para peserta konferensi juga diajak 
untuk berdiskusi terkait ecofarming dalam 
enam bidang, yakni Agro-Biotechnology, Plant

Production, Plant Protection, Soil & Climate; 
Post-Harvest, dan Waste Management.

“Dari diskusi tersebut, para peserta diha
rapkan memiliki strategi khusus untuk menga
tasi masalah global change. Kemudian tujuan 
yang lain dari konferensi ini adalah ilmuwan 
atau peneliti Indonesia bisa membuat sebuah 
penelitian baru yang sekiranya bisa mengatasi 
masalah-masalah yang muncul di dunia 
pertanian di Indonesia,” kata Dina dalam 
laman resmi UMY.

Selain kuliah umum dan forum diskusi, 
agenda lain dalam ICOSA 2017 adalah poster 
presentation. Para peserta yang sebelumnya 
sudah membuat poster terkait tema yang diba
has, kemudian mempresentasikan lebih lanjut 
kepada peserta lainnya.

Konferensi internasional inia diikuti oleh 
kurang lebih 200 peserta yang berasal dari 
Indonesia, Jepang, Filipina, Malaysia, Thai
land, Iran, dan Nigeria. Para peserta juga tidak 
hanya dari kalangan mahasiswa yang umum
nya mahasiswa S2 dan S3 saja, namun juga dari 
instansi penelitian dan profesional di bidang 
pertanian. ■  neni ridarineni ed: fernan rahadi


