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Penandatanganan penulisan
buku Sustainable Agriculture
in Asia: Prospect and Obstacles
Pada hari Kamis (20/9) dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB), Dr. Anton Muhibuddin dengan
beberapa peneliti dari Thailand, China dan Vietnam sepakat untuk menulis buku berjudul "Sustainable Agriculture
in Asia: Prospect and Obstacles". Buku ini merupakan buku internasional yang akan diterbitkan secara kolektif
antara UB Press dan RMUTL Thailand.
Kesepakatan penulisan bersama dan isi buku telah dilaksanakan di kampus RMUTL Thailand pada kamis, (20/9).
Dalam kesepakatan yang juga dihadiri oleh President RMUTL Mr. Chaiyong Eurviriyanukul ini juga banyak
dibahas tentang distribusi, review, produksi dan proses lainnya yang akan dihadapi nanti. Selain beberapa penulis
dari Thailand terutama dari RMUTL, beberapa peneliti dari Kasersart University, dan beberapa perguruan tinggi di
China dan Vietnam juga akan berkontribusi dalam penulisan.
Buku berjudul "Sustainable Agriculture in Asia: Prospect and obstacles" ini merupakan hasil penelitian bersama
yang sedang dan akan dilaksanakan oleh peneliti hingga lima tahun mendatang. Buku berseri ini rencananya juga
akan ditulis dan diterbitkan sebanyak lima seri, satu seri setiap tahun berdasarkan pada hasil penelitian bersama
yang telah didapatkan.
Sementara itu, Dekan Fakultas Science dan Agriculture Technology RMUTL, Dr. Somchat Hanvongsa dalam
sambutannya menyampaikan bahwa "Pertanian berkelanjutan adalah ilmu yang mempelajari tentang isu terkini
seperti perubahan iklim, peningkatan harga dan bahan bakar minyak, kelaparan di negara tertinggal, obesitas di
negara kaya, polusi air, erosi, kesuburan tanah yang berkurang, pengendalian hama, dan kekurangan biodiversitas.
Buku ini sangat penting bagi mereka yang ingin menerapkan praktik pertanian yang sehat." paparnya.
Penulisan buku internasional ini diharapkan akan semakin meningkatkan upaya internasionalisasi UB terutama UB
Press di masa mendatang.
"Karena buku ini akan didistribusikan di seluruh dunia dan masuk dalam perpustakaan perguruan tinggi seluruh
penulis, baik di Thailand, China, Indonesia dan Vietnam,"ungkap Anton kepada PRASETYA Online.
Buku juga akan dijadikan pegangan di RMUTL dan perguruan tinggi lain. Penulisan buku yang saat ini sudah
dimulai ini diharapkan akan terselesaikan pada buan Desember mendatang. Sementara itu, Dr. Imam Hanafi (UB
Press) yang turut menyertai kesepakatan penulisan buku ini menyampaikan bahwa program seperti ini merupakan
lompatan besar yang diperlukan UB Press dan UB untuk bisa go international. [anton/oky]
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