
 

 

 

Undangan Mengikuti Pelatihan Agroekologi 

Untuk Anak Muda Di Asia Tenggara dan Bangladesh 

“Taking Care of Our Food and Earth in the Present & Future” 

 

Sektor pertanian merupakan sektor penting di wilayah Asia. Populasi yang besar di wilayah Asia 

menyebabkan kebutuhan pangan yang besar pula. Jika tidak diimbangi dengan pengelolaan 

sumberdaya pertanian yang baik dapat menyebabkan semakin tingginya permintaan pasar makanan 

global di Asia. Meningkatnya permintaan pangan telah mendorong perubahan besar dalam sistem 

pertanian termasuk intensifikasi dengan penggunaan input pertanian yang lebih besar pula. Di sisi 

lain perubahan besar-besaran pada sistem pertanian dalam beberapa dekade terakhir telah 

menyebabkan berbagai masalah sosial lingkungan yang serius, seperti hilangnya keanekaragaman 

hayati, penipisan tanah, banjir, terjadinya kelangkaan air, emisi gas rumah kaca (GRK) lebih tinggi, 

dan dilema terhadap produksi makanan sehat.  

 

Transisi ke sistem pertanian dan sistem pangan yang lebih berkelanjutan sangat penting dilakukan 

untuk memastikan ketahanan pangan dan gizi di masa depan, keadilan sosial dan ekonomi, dan 

keberlanjutan ekosistem. Peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam penerapan praktik-praktik 

pertanian berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Sudah saatnya 

generasi muda mengambil peran untuk berkecimpung dalam sektor pertanian, membantu 

masyarakat, memulihkan lingkungan hidup, dan menciptakan kemandirian. Sehingga anak muda 

memerlukan pandangan baru pada sektor pertanian sebagai masa depan yang lebih menjanjikan. 

   

Nuffic Neso dan DeTara Foundation menyelenggarakan program pelatihan daring Agroekologi 

berjudul “Taking Care of Our Food and Earth in the Present and Future” untuk anak muda (16-19 

tahun) di Asia Tenggara dan Bangladesh. Pelatihan ini merupakan bagian dari program kampanye 

kami “EmpoweringYouth4Food” yang telah dipromosikan oleh Nuffic Neso dan NL Alumni Indonesia 

& Vietnam sejak tahun 2020 untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam pertanian berkelanjutan 

dan sistem pangan. 

 

Kami mengundang anak muda dan sekolah di Asia Tenggara dan Bangladesh untuk mendaftar 

program pelatihan ini. Kegiatan pelatihan dirancang secara daring dan bebas biaya pendaftaran. 

Selama pelatihan akan menghadirkan narasumber yang berkompeten, baik dari kalangan akademisi 

perguruan tinggi ternama, profesional/ praktisioner di bidang agroekologi, dan NL alumni di Asia 

Tenggara, Bangladesh, dan Belanda.  Sebanyak 20 orang anak muda akan diseleksi untuk mengikuti 

kegiatan pelatihan secara gratis. Seleksi peserta akan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya 

motivasi, gender, dan keterwakilan negara. Pendaftaran peserta dapat dilakukan melalui tautan: 

https://bit.ly/YouthAgroecologyRegister sebelum 20 September 2022. 

 

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diunduh melalui 

https://bit.ly/YouthAgroecologyToR. Jika terdapat pertanyaan, silakan menghubungi narahubung 

kegiatan Ika Satyasari  (Phone: +62 813 1692 0258/ Email: agroecologyEY4F@gmail.com) atau 

Dito Alif Pratama (Email: dpratama@nuffic.nl).  
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