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Pendahuluan 

Pertanian berbudaya industri 
merupakan orientasi pembangunan 
pertanian masa depan di Indonesia. 
Pertanian berbudaya industri diartikan 
sebagai pengelolaan kegiatan 
pertanian secara industri. 

Beberapa ciri pertanian berbudaya 
industri adalah adanya pemanfaatan 
ilmu pengetahuan untuk pengambUan 
keputusan, pemakaian kemajuan 
teknologi sebagai instrumen utama 
pada pemanfaatan sumberdaya dan 
perekayasaan untuk meminimalkan 
ketergantungan terhadap lingkungan, 
efisiensi dan produktivitas sebagai 
dasar utama dalam alokasi 
sumberdaya, mutu dan keunggulan 
merupakan orientasi, wacana sekaligus 
tujuan, dan mekanisme pasar 
merupakan instrumen utama dalam 
transaksi barang dan jasa 
(Kartasasmita, 1996). 

Pembangunan bidang pertanian 
yang sudah berjalan selama PJP I telah 
mengantarkan sebagian masyarakat 
pertanian pada masa dimana 
kebudayaan masyarakat 
agraris-tradisional secara bertahap 
mulai ditinggalkan. Namun demikian 
proses perubahan kebudayaan 
terse but masih belum mengarah pada 
suatu bentuk pertanian berbudaya 
industri yang dituju. Salah satu sebab 
keadaan tersebut adalah masih 
lemahnya mekanisme pengambilan 
keputusan pad a pelaku bidang 
pertanian. Sampai saat ini pengambilan 
keputusan beJum didasarkan pada ilmu 
pengetahuan atau informasi yang 
relevan dengan permasalahan yang 
dihadapi, tetapi lebih banyak 
dipengaruhi oleh tradisi turun temurun 
dalam masyarakat. Bahkan dalam 
banyak situasi para pengambil 
keputusan sama sekali tidak menyadari 
adanya kebutuhan akan informasi 

untuk mendukung pengambilan 
keputusannya. Oleh karena itu strategi 
pencapaian pada corak pertanian 
berbudaya industri haruslah mulai 
dirumuskan secara sistematis .. 

Oi antara strategi yang disarankan 
untuk mendorong pertumbuhan 
pertanian berbudaya industri adalah 
dengan melalui pengembangan sistem 
informasi dan komunikasi yang 
transformatif di kalangan masyarakat 
pertanian. Strategi ini diarahkan pada 
dua hal, yaitu terciptanya sistem 
informasi agribisnis yang handal (cepat, 
tepat dan akurat), dan terbentuknya 
komunitas yang sanggup bertindak dan 
bereaksi secara kreatif sehubungan 
dengan informasi relevan yang 
diterimanya serta mampu mencari 
informasi yang serupa (Solahudin, 
1996). 

Informatika Pertanian 
Pengertian informatika pertenian 

mencakup seluruh sistem informasi di 
bidang pertanian. Termasuk di dalamnya 
adalah komponen data dan informasi 
yang dihasilkan dan diperlukan di bidang 
pertanian, teknologi informasi dan 
komunikasi, ilmu-ilmu .. manajemen 
kuantitatif yang berkaitan dengan 
pendayagunaan data dan informasi 
untuk pengambilan keputusan di bidang 
pertanian (termasuk pemodelan), 
sumber daya manusia serta mekanisme 
operasi sistem-sistem informasi 
pertanian. 

Pendayagunaan informatika 
pertanian pada intinya mempunyai 
tujuan akhir yang sederhana, yaitu 
perbaikan kualitas pengambilan 
keputusan para decision makers di 
bidang pertanian. Jika dirinci lebih lanjut, 
decision makers di bidang pertanian 
terdiri dari pemerintah sebagai penentu 
kebijakan pertanian pada umumnya, 
peneliti dan pen gem bang sebagai 
komponen terbesar penghasil teknologi, 
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masyarakat petani produsen, industri 
pertantan dan pengusaha di bidang 
agribisnis ~ •.• praktisi bidang 
pertanian. Berdasarkan pengalaman di 
negara-negara maju, terutama Amerika 
Serkat, berikut ini diuraikan 
benruk~k Pendayagunaan 
infollflatika Pertanian lintuk perbaiktin 
peng&mbilan kepurusan ~Harsh, 1998}. 

Sistem Infotm". 'Cti ~gkat usaM 
tanl .(on-farm'i;;fdfmtittdh system). 

Dengan 'dukUng8n tingkSt 
kepemUikan perClngkSt 'Jans kompUtij"r 
a cuk 1titVifti ~ KK tatii AS y ng up ~ .. ~ ~a. ., 

(paeJatahun 1991 ,m.7% 10< taffl 
memiliki kofflPtiter" 'ffl'etijadi 41.6% 
pada tahun 1995) dan ketetseC:fiaan 
berbegai perangkat tunak kOt'i'iP,t.itfjf 
sedert'lana, berbagai 8fjIjk~ 
informatika pernlnian 
bertumbuhkembang, antara lain : 

Pembukuan usaha tani (farm 
bookkeeping), termasUK pencatatan 
input - output usaha tarn. APlikasl 1m 

. ber'kembang dengan pesat sejalan 
dengan ·perkembangan perangkat 
lunak untuk pengelolaan data. 
Pembukuan usaha tani yang tepat dan 
teraturakan sarlfii(t '~" 
efektiftias aplik8$i 'tnro. mafik8 ~~ 
yan.Q'tSin. . , 
Maii~Udhlt ~ni,~K(H 

dafStMya 8kuritiiig J<tlu~, 
~ 'us6f1a, mtin~!I;e(1 
~ dam RiaNatemen ~i 
.(ratIOn ''t18Ian~ng, ~an .v6tas 
ttJnarn&n, s6 ~ p8riiupubin "d*, 
penggtlnun 'p8stlSida,. ~ 
irigaSi, pemlfih8n .., pertij,j§n 
beserta. 8trat8girept8cei\1eni:..inya, 
diAtln6$8 penyakit fi!lftam8nltemak, 
di;QrlOSa kerusa~ ,. ~,< dan 
sebagainya). Aplikasl JetnlS 1m ~ 
erst ctengan pengeni6angan~ SiJfem 
Penunjang Keputusan (DeciSliin 
SUpport Systems) maupun siSfem 
Pakar (Expert Systems) untuk bkt.!Jng 
pertanian. 

Kontrol otomatik fasilitas produ'ksi 
yang berkaitan dengan efts/ensi 
penggunaan sumber daya. 

Sistem informasi ekstemal (extemal 
information system) untuk 
pengembangan usaha tani. 

Pada dasamya aplikasi sistem 
informasi ekstemal juga ditujl.ikan untuk 
peningkatan eflSiensi dan efektifitas 
usaha pertanian. Dldukung oleh 
perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi, khususnya dalam hal 
jaringan komputer, ietm8$uk internet, 
berbagai aplik8s1 'mfOfiiliitt'ka .' , 'nian 
ys'" f1erturrlbtJrfkembahg·~~ : 
. .'fJhgguffifn . jEir1tlQiin . ltomputer 
:(ljt(f4J, 'intet'r1et)Of1tOk rtledia'kbrr!uriikasi 
'dan fj'ertUkariin "fr1fdIiTfaSi 'srltara 'para 
ip~ "etft1nliitJ,ferUta~ melalui 
'ffifrtIJJI dti~ i.:uP. ~Uli (l:Hscussion 
Jjfou' linaillng !/~I/Sf '#f/rv'&t? dengan fie_ $ 'oi b~h'pertanian. 
~ngan jpfikasi 'ftii, ~~ilkeputtlsan 
'tters8M8 'Ytiri9 rnemb8im:J ,:teningkatan 
'p(;siSl 'UlWSr 'Para iproCttillEiii 'pertanian 
dSpat dlfa'kt11din. 
Pe~n iritemet '(Www) .mtuk 

penca....lttftSrmasi yang diperltikan 
dalam .tJenganmiian . kepututran, 
'termasuk di '~tamnya statistfk pertanlan, 
informas! ~lOgi, tnfOrltlIasi cub 
(rnet~, informasi pasar 
(perkembangan kebutuhan, suptai, 
harga, pesaing dan sebagainya), 
stal1dar, nArl'ituran dan regulasi. 

:Pe~:naan internet ur1tQk ·prdinOsi 
dan p~~n la " sung prOmlk~k 
Perf8nldn (:f9ct nilfrlcetJrig, 
e::CdmrrlillfCe). 

Sistem lilfo'f,'uasl untuk Precision 
Felinl •. , 

TeIdfttog; infoonasi yang saat ini 
menarik, eukup' banyak perhatian 
masyarilkftt petani di negara maju 
adafah .~ion tarming,atau biasa 
juga diitebut sebagai prescriPtive 
farming, sife-Specific farming. Potensi 

. penggunaan teknologi precision farming 
semakin meningkat c:fer:tgan semakin 
rnurah dan akuratnya GlObal Positioning 
System (GPS). Pada precision farming, 
pemberian input produksi dikontrol 
sedemikian rupa sesuai dengan 
informasi spesifik mengenai kondisi dan 
lokasi tempat usaha (soil map, yield 
map) tintuk mencapai tujuan-tujuan 
spesifik yang ditentukan seperti 
misalnya maksimisasi keuntungan atau 
minimasi efek negatif terhadap 
Iingkungan. Dengan GPS, informasi 
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