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Fenomena yang terjadi
di sekitar Kita…
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Industry 4.0
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Semangat Industri 4.0 (i4.0)

› Industri 4.0 secara umum dapat diilustrasikan sebagai
upaya untuk meningkatkan performansi dan keunggulan
bersaing suatu industri melalui transformasi digital

› Aplikasi i4.0 *
– Industri cerdas (smart factory)

› i4.0 membuat industri lebih cerdas, fleksibel dan dinamis dengan
melengkapi peralatan dengan sensor, aktuator dan sistem autonomous

– Produk cerdas (smart product)
› Produk memiliki dukungan sensor, microchips, integrasi data awan, 
tampilan visual yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan
produk
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Pilar Teknologi i4.0
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Pengaruh i.40 terhadap perkembangan Agroindustri

› Perkembangan teknologi utama Industri 4.0 
mempengaruhi kemampuan produksi berbagai industri, 
termasuk agroindustri

› Kunci teknologi yang memperngaruhi agroindustri

– Konektivitas

– Internet of Things

– Sensor

– Pengambilan data
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Melahirkan sistem agroindustry dan 
peralatannya yang saling terhubung



Inovasi i4.0 
untuk bidang Agrikultur
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Tipe-tipe inovasi?
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Objek Inovasi
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Contoh Inovasi i4.0 untuk produk

› eFishery (ref: https://efishery.com)
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https://efishery.com/


Contoh Inovasi i4.0 untuk proses

› Agrotechno
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Contoh Inovasi i4.0 untuk proses bisnis

› tanihub (ref: https://tanihub.com/)
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https://tanihub.com/


Partisipasi Universitas
dalam inovasi i4.0
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Tiga komponen interaksi dalam pembelajaran i4.0
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Inovasi i4.0 di Universitas

› Insidentil
– Penelitian / hibah
– Lomba / kompetisi

› Sistematis
– Melalui struktur kurikulum
– Mahasiswa memungkinkan untuk mengambil mata kuliah lintas
Program Studi

– Ada proyek/Tugas Akhir inter-disiplin pada tingkat universitas
› Memecahkan suatu kasus riil di industri

› Tim mahasiswa terdiri dari berbagai Program Studi yang sesuai dengan
kompetensi yang diperlukan untuk memecahkan kasus
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Terima kasih
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