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Tanggal 5 September 2018, bertempat di Fakultas Pertanian UNSRAT dilaksanakan kegiatan
Diseminasi Informasi Geospasial oleh Badan Informasi Geospasial atas inisiasi dari Anggota
DPR RI Komisi VII, Bapak Bara K Hasibuan Walewangko.

Kegiatan yang diikuti oleh dosen, utusan dari Dinas Pertanian Propinsi Sulut dan mahasiswa
Fakultas Pertanian Unsrat dimaksudkan sebagai sosialisasi peran dan kewenangan Badan
Informasi Geospasial dan pentingnya literasi informasi geospasial sebagai dasar perencanaa,
pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang ada di suatu wilayah muka bumi. Dalam
sambutan dan sekaligus membuka kegiatan tersebut Dekan Fakultas Pertanian, bapak Robert
Molenaar, menyampaikan bahwa di Era Revolusi Industri 4.0 ini sumber daya manusia
memerlukan literasi baru yaitu literasi data, teknologi dan manusia. Data Geospasial dan
Informasi Geospasial menjadi sumber daya yang penting dalam setiap perencanaan
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan di suatu wilayah muka bumi. Dengan
demikian literasi data geospasial dan informasi geospasial menjadi hal yang sangat dibutuhkan,
termasuk bagi pengembangan dan pengelolaan wilayah-wilayah pertanian, baik tingkat desa,
kabupaten, propinsi, bahkan nasional. Adapun anggoran DPR RI Bara Hasibuan menampaikan
kepeduliannya terhadap pembangunan Sulawesi Utara, termasuk pembangunan sumber daya
manusia. SDM Sulut harus mampu mengembangkan kemampuan dan daya saing di Era yang
sangat kompetitif saat ini. Beliau juga menyatakan komitmennya untuk memfasilitas Fakultas
Pertanian melalui penyediaan beasiswa bagi mahasiswa Faperta dan siap menerima usulan
Faperta terkait usulan kebutuhan sarana dan prasarana penyeleggaraan tridharma
(pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Bapak Suprajaka sebagai
Kepala Pusat Sertifikasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geispasial
dalam paprannya menyampaikan kewenangan dan kondisi perangkat lunak dan perangkat
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keras pendukung penyelenggaraan Badan Informasi Geospasial, Disampaikannya bahwa BIG
masih sangat membutuhkan jauh lebih banyak lagi SDM yang memiliki kompetensi di bidang
Informasi Geospasial. Kegiatan tersebut sangat mendapat antusiasme dari para dosen dan
mahasiswa beberapa fakultas yang ada di Unsrat.

Foto Dokmentasi Kegiatan
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