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PEMANFAATAN JAIUNGAN I N F O M A S 1  IPTEK PERTANIAN DALAM 
PENGEMBANGAN INDUSTRI BIERBASIS PERTANTAN 

PENDAHULUAN 

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) di bidang telekor~~~inikasi, kornptrter dai? 
multin~edia telalj berpengaruh nyata bagi perkem bangsit iim ti pengetalluan dan 
teknoiogi, Kemajuan di bidang kotnputer yang dikombinasikan clcrlgnn tclckomunikasi 
telah menghasilkan suatu sisten? jaringan i~lformasi global yang clikenal ciengail internet. 
Salnpai saat ini diperkirakan sudah ada sekitar 3 jitta jar-ingan infoslllasi yang telah 
terkait dengan Internet. Aplikasi internet seperti L ! ~ e ~ e t  Ne~isg i -o~p ,  I'elnet, FTP, dan e- 
mail sudah mertipakan piiihan dalam memperlancar koniunikasi secara cepat dan relatif 
murah bagi perorangan mauptin or-ganisilsi. Dcngatt clci~lihii~rl, cl;lpat tlik;lf:tharl bnhwa 
siste~n jaringan ltlterr~et telah marnpu ~ncrigliilangkan bet-bagiii I1;trnbatan koinunikasi 
yang disebabkan oleh faktor waktt~ ctan jarak geogr-afis. 

Perkelr~bar~gari teknoiogi informasi juga telah ~ilcni~i~lic~ilh;lil optimisme 
tentang peran penting di masa inendatang bagi media homunikasi yang banyak 
menawarkan kemitdahan tersebut. Disainping itu, fasilitas T1 telah rne~nbawa 
paradigtna barit dalatn sistem penciptaan, perolehan, pengolahan, dan 
penyebaran pengetalluan yang semtrla bersifat pcpei. hr~ , \ . r~ t /  Lepada web hcrscd. 
Inform;lsi yang terscdin ditfnlnrl~ ii~fcrr~ct tlitlis~ri1~11siLitr1 \c.c;~r.:~ vir.ttrnl tl~clnl~ri 
server yang disediaka~l i~nt~lk  berbagai ragam akses kc c / r r / ~ r / ) c ~ . s ~  clat~ inultin~eclia. 
Perkembangan T1 yarlg demikian pesat tehh menych;lhlin~~ dcfinisi teknc3logi 
inlbnnasi hervariasi berdasarkan cara paildang yang hcrbccla. Mis:tlnya, atln yarlg 
mendefinisikan sebagai kegiatan perlyir~~panan, pe~~gola l~an dail homunikasi dari 
sebuah informasi. Der-nikian pula halnya bagi pemikirai~ yang nlenckankan kepada 
hardware. sofhvare dan brainware sebagai inti dari TI. Lebil~ jauh lagi diyakinkan 
baiiwa apabila TI diko~nbinasikan deligall jaringan pcnctukung aknn mengilasilkai~ 
Teknologi inforrnasi dan Siste~n ('TIIS). Dalam per-ken-tbangannya 'fI/S yang berbasis 
ekonomi maju telah me~~ciptakan berbagai pekerjaan barit dibidang manajemen maupun 
usaha skala kecil yang berke~nbang sangat cepat dalarn ha1 inovasi, adaptasi, serta proses 
penelitian dan pengem bangan. 

Teknologi informasi, ternlasuk didalainnya internet, rner~~punyai pcngarult yang 
besar han~pir di sen~ua aspek kehidupan. Sebagai coritol~, bqjal, era 80-an, ledakan 
tekr~ologi inforrnasi terirtalna telekotnilnikasi telah mampu me~lingkatkan ko~npetisi daii 
inemperkecil perbedaan jarak geografis. Internet juga telall mampu menyediakan 
mal.tajemen real lime, koinunikasi oniirtc, organisasi internet, tlalt dif't~si hasit penelitian 
secara cepat. Internet juga telall memungkinkan p e r ~ g g ~ ~ t ~ a  untuk: I )  mencari darl 
mendapatkan informasi rgfirul, 2) melakukan transaksi perclagangan, 3) menyediakan 
pendidikat~ maupun hiburan, dan 4) berkornunikasi dengan mitsa ke~ja diselusuh dunia. 

Interi~et pada umutnnya didefinisikan sebagai jaringan komputer yaiig telall 
berhasil mengliubungkan jutaan kornputer dari berbagai teinpat yang berbeda di seluruh 
dunia. Statistik menulljukkan bahwa ratusan ribu pengguna baru telah bergabung dengan 
internet setiap bulannya. Tujtian dari jaringan itlforrnasi i n i  adalah ilntuk menangani 
pe~~yebaran informasi secara bebas dali internet telah tnelakukan tugas i i l i  dengan sangat 
memuaskan. 

42 Bolai Besor Penelition don Pengembongon Pascoponen Pertonion 



Prosiding Seminar Nosronol Teknologi inovotif Poscoponen unruk Pengembangon lndustri Berbosis Pertonion 

PERAN TEKNOLOGI LNFORRlASf DALAM DUNIA PENIELITIAN 

Peneliti sehagai bagian dari jaringan komunikasi il~niah terlibat dalaln proses 
pengembangan pengetahtian yang nieliputi: penciptaan, penyebaran, peinanfaatan, dan 
penciptaan kcmbali pengctahnan baik beri~pa esplicit know~letige (pengetahuan yang 
terekam dalam berbagai format) maupun tacif kt70wle~Ige (pengetahuan yang berada di 
pikiran pemiliknya). Icarcna potensi peneliti sebagai pcneipta dan penyebar inforlnasi 
dalam pengctai~~iatl illniali, maka diperlukan partisipasi aktif dari peneliti dalam 
pengembangan dan pelnanfaatan siste~n melalui fasilitas yang interaktif. 
Keberadann Intct.~~et d:in Wch secara ilyata telah Inampu ~nel-tyediakan cakrawala ban1 
bagi peneliti. 13erbagai inacarli inl'ormasi iudividu dan keiompok yang sangat besar secara 
potensial ~nei~jndi lebili ~nucinll dijangkau daripada scbelumnya. Internet diakui menjadi 
s11iltii ;11;1t y:t~ig i ~ ~ i ~ i ~ ; i ~ i l ~ ~ : t !  lxigi l)chc~:j:~:~i~ i111) i ; t i t  y;111g l>rc )~ j t~k l i i .  l\;tl-c11:1 pcticliti 
proksionat ntemerlukrtn i~~li>rmasi yang paling mutakhir, cepat, n-iudah, dan murah. 

Semakin lengkap pel-olehan inforn~asi yarig berkaitan dengan bidai-ig penelitian 
dnn  Iicwil-aus;llta:~n, 111;11\;1 ~ ) ~ t l > / ~ C l i ; l i t i l  i11fi)riii;lsi !l;isil pclieliti~it~ dan pakct-pakct biciang 
usaha akan semakin liaiidal dan terpercaya. Adanya internet telah memberikan 
ketnudalian komiinihnsi ant;irpeneliti dan antar pengusaha, yang selarqutnya akan 
memperlancar pertukarai~ dan perolehan informasi. Terpeni~l~inya kebutuhan peneliti dan 
wirausaliawa~-i ahan il>l'orrnitsi tfengnn sendiril~ya clapat memacu produktivitas dan r n t l t ~ r  

produk niaup111d1:tsil portclitiart. 
Siklus perputal-ail l-tengetahuan yang sangat ccpat telah menuntut organisasi 

penclilian d;i11 irr~il hcrja pct\riuhung lain~ryn untuh bcrcttksi ~ C I I ~ ; I I I  cepttt ~iiiil  f~ [ ) i l t  

terhadap perkei~ibangan di dalarn dan di Iuar lingkungannya. Dengan kata lain organisasi 
seperti itu, termasuk didnlnmnya Balai Besar B>eraelitian dan Pengembangall Basca 
Panen Pertanian, har~is benlsaha menjadi suatu learning organization yang memgunyai 
kemampuar~ untuk ~ne~llperbaiki dan berkembang ses~lai dengan tuntutan internal dan 
eksternal rnelalui pengetal1~1al1 yang diciptakannya dan pengalaman yang didapatnya. 

Perkembangan teknologi infom~asi juga teiah rnampu mel~yediakan peluang 
pemanfaatan informasi secara cepat dan efisien. Akan tetapi biaya yang diperlukall untuk 
akses internet pada saat in i  mash dirasakan terlalu mahal bagi sebagian besar rnasyarakat 
pengguna di Indonesia. [Jntuk itu, perlu dicari alternatif lain dala~n mengatasi masalah 
tersebut. Le~rsecJ line merupakan suati~ bentuk koneksi dirnana koneksi digui~akan hanya 
untuk keperluan on-line (dedicated line). Leased line dianggap lebih menguntungkan 
karena ~ne~~i~ingkinknn pcnlakaian secara bersama-sama tallpa gangguan dan lebih murah 
karerla biaya setiap bulannya relatif lebih murah. 

Cara lain yang terus berkembang sejalail de~igan kemajuan di bidang teknologi 
info?-iiiasi dan kollii~~~iliasi, aclalah akscs i~lSor~nnsi ~nelalt~i pe11ggufiaai~asiIitas GPRS, 
Gener~rI P L I C ~ L I ~ L J  for- I?~ i~ l l i o  S ~ I ' V ~ C L ' . ~ ,  yang terdapat pada perangkat komunikasi bergerak 
seperti telcpoll sciula~-, disamping pemanfaatan fasilitas WAP, Wireless Apl~lictrtion 
Protocol. Sambungan ini dapat dilakukan melalui fasilitas inpa red (IrDA) yang terdapat 
pada perangkat telepon seluler maupun komputer laptop, sehingga penjelajahan informasi 
sudah dapat dilakukan secara mobile, tidak I-iarus statis disuatu teinpat tertentu. Walaupun 
pada saat ini biaya koneksi kepada berbagai pellyedia jasa masih dianggap mahal, dimasa 
yang akan daiang tliliarapkan akan tcrjadi kompetisi yang ketal alltara para pellyedia jasa 
yang akjlirnya dapat menckair harga dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. 

Perkembangan terkini r~~enuiljukkan bahwa provider jasa seluler berbasis CDMA, 
Co~le Divisior~ A, /~t / f i j ) / l>  Ac~ccls.s. telnli lebih agrcsil' tlalnrn mcnawarkan layanan akses 
kepada informasi global dengan biaya dan kecepatan yang sangat kompetitif 
dibandit~gkan dengan CSM, genercrl systenrs for mobile conjmunication. Hal in i sangat 
didukung ole11 pertilmbuhall pasar dibida~~g teknologi informasi di Indonesia pada saat ini 
telah menggunakan frekucnsi selular yang berbasis rr~ohile rcm'io packet (generasi 2.51, 
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selular digital wideband (generas i 3), system analog (generasi 1 ), advanced mobile phone 
service (AMPS), global system for mobile communication (GSM), general packet radio 
service (GPRS), enhanced data rates for global evolution (EDGE), evolution data only 
(EVDO), code division multiple access (CDMA), wideband CDMA (WCDMA). 

PEMANFAATAN T1 DALAM 13ENYEI)IAAN INFOlPMASII I-IASIL ITENELITIAN 

Sejak talltin 1990 teknologi informasi telalt herkc~nbang pcsat kcrutama dalam 
bcntilk aplikasi-aplikasi u~t~ltinletlin ci;ril inter~~ci. Sc13rlg:li I\ot~scl\~tci~si logis tiilr-i 

perkembangan tersebut jnn~ai-junta1 ilmiah tidak lagi ltanya ciiterbitkan dalam bentttk 
tercetak, tetapi sudah tersedia juga daiarn bentuk elektronik sebagai jurnal elektronik. 
Infonnasi tersebirt di kernas dal;~nl nicclin optik C'II-ROM (off-iil~c.) nlauptrn nlcr-upakan 
bagian (content) dari homepage (on-line) penerbit tertentu, seperti http://www.pustaka- 
de~tan.go.id yang dikelola oleh Pusat Perptistakaati dan Pe~iyebaran Tcknologi Pertanian 
(PU STAKA). 

Untuk memperkuat jaringan kornunikasi global, PUSTAKA telah 
mengupayakan kerjasalna jaringall dengan organisasi di dalarn dan luar negeri yang 
bergerak di bidang pertanian. Penguatan jaringan global rnerupakan strategi pengelolaan 
sumber daya i~~fonnasi yang sangat berkaitan dengan Llnsur sumber,daya teknologi. Hal 
yang paling penting sebagai upaya u n t u k  pengembangan pcnlhaiigunar~ pertanian adalah 
akses terhadap teknologi melalui jaringan global. 

Dalam dasawarsa tcr;lkhir, PlJSTAKA ici;ill ~llcli~l\tihan hc~:jas:lrn:l ticllgan 
sun~ber inlor11.rasi global biclailg pertaniarl seperti ACiltlS (I~rfct-lrrrtwrrrrl 111fo/nlcr/iorr 
Sysfcns ,Jbr Agricu/~urcrl Scin?ce.r c111tl Techrro/o,qv), NFIS  (N(~i ,oot -k  ji)r Fertilizer 
l t $ b ~ / ) t ~ { f i o ~ ~  S'.Y~~~II) da11 CAi<I+S/!:AO (C.'i/rt.et~/ ~ i g ~ ~ i c ~ ~ ~ l i ~ ~ j ~ ~ i i  l<c,sc~~/.c/i li$i)rt)~~riioi~ 
System). Melalui kerjasama ini, PUSTAW tela11 menjadi bagian dari regional nodes 
jaringan infonnasi gtobal bidang pertarliar1 tersebut. Kerjnsama tersebut dilak~lkan 
dengan mengirimkan database yang berisi abstrak hasil penelitian pertanian Indonesians, 
abstrak hasil penelitiar~ tentarig pelnilptrkan ke NFIS, da11 kegi'ltan penelitian yang 
scdnrlg tlilakiikan di Ir~clonesia ke CAIZ IS/I:AO sccara ~>criod ih. I )ctigar~ tlclll ikiitn posisi 
PUSTAKA di dunia it~forrnasi global sernakin kt~at dcnptn pctlggtrnn yang sen.lakiu luas 
haik tli c l : i l i ~ ~ n  matrpttti Ir~ar negcri. 

APRDSIASS TI UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS 

Apresiasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemarnpuan peneliti dalam 
memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang penelitiannya. Kegiatan ini 
dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada peneliti tentang bagaimana 
lnemanfaatkan teknologi yang tersedia secara offline atau online untt~k tiljuan 
penelusuran informasi. Keberadaan Internet dan Web secara nyata menyediakan 
cakrawala baru bagi peneliti. Berbagai macam inforinasi individu dan kelolnpok yang 
sangat besar secara potensial menjadi lebih mudah dijangkau daripada sebelurnnya. 
Illternet telah menjadi suatu alat yang berlnanfaat bagi pekerjaari il~niali yang produktif. 
Pe~lelitian saat ini selalu bert~paya mcnernukan bcrbagai inlhrn~asi sebagai clasar untuk  
mendukung penelitian. Penetiti memerlukan infor~nasi yang mutakhir, cepat, mudah 
diperolel~ dan rnurah. Adanya internet melnberikan kemudahan komunikasi antar 
peneliti, yang selanj~ltnya akati n~emperlancal- pertuknran dan perolehan infor~nasi. 
Terpenuhinya kebutuhan peneliti akan informasi, dapat n ~ e i ~ ~ a c u  produktivitas dan I ~ L I ~ L I  

penelitian yang dihasilkan. 
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ICegiaton ini  bcrti\juan untuk incndekatkan infc>nnasi kepada penggirna di tingkat 
petani dan pe~lgelola agribisnis di wilayah terpilih sehingga inforrnasi yang berhubungan 
dengan pemecahan masalah agribisnis di lapangan dapat segera diperoleh. Kegiatan ini 
dilakukan dengan mengumpulkan informasi konloditas strategis tertentu dan 
mengelolauya ~nertjadi paket informasi strategis. 

Pengolahan dnn pe~nanfaatan informasi, telah dilakukan secara komputerisasi 
dengan melnhil;it pangknlnil data yang memuat iilli)rmasi bibiiografis serta abstrak dari 
masing-masing ballan informasi. Infor~nasi strategis merupakai~ informasi-informasi 
teknologi pertanian ungg~~lan yang dibutuhkan di lapangan oleh penyuluh dan petani. 
Infor~nasi strategis ini disebarkan dalain bentuk disket dan dapat diakses secara offline. 
Pada masing-masing Pusat Inforlnasi Ko~noditas Strategis, penyediaian informasi 
stretegis ini dilakukan melalui kerja sama dengan sumber informasi di daerah/BPTP 
yang nlengetahtii secara pasti kehutuhan irlfortnasi di wilayal-inya masiilg-masing darx 
rner~ipu!~y;ii kuwc~~ i tng ;~~~  u u t r l l i  menycbarkan iilovasi sccara Inngsung kcpada pctani clan 
penyuluh. 

Pada tahun 1999-2002 I'USTAKA tefah inembangun setllbilan Pusat Informasi 
Komoditas Strategis yaitu: 

1. Pusat lnforlnasi Komoditas Padi di BPTP Jawa Barat, Lembang 
2. P~isat Informasi Komoditas Apel di BPTP Jawa Timur, Karangploso 
3. Pusnt informasi Kornoditas ltik di BPTP Jawa Tengah, Ungaran 
4 .  I\tlsnL I~~litniiasi Koinoclitas Jeruk, Mnrl,isa, dan Kayu ~nallis di 131"1'1" 

St~rnalcrn 13al-;il, Suknrami 
5 .  Pusat Iiilbrmasi Kon~oilitas Salak cfi I3IYl'l"~llnatera Utara, Gedong 

Johor 
6. Pusat Inbrn~asi Komoditas Kambing di BPTP Bali, Denpasar 
7. Ptrsat tnformasi Komoditas Jagur~g dail Ikan Patin di BPTP Riau 
8. i't~s;~l Inli)rm:~si I<on~otlitas .lambi~ mclc, Kangkung dan Rumpua lalit 

c l i  1 3 i ' ' ! ' j >  N'l ' l i  
9. I ' t~snt I~lli>sii\ii\si Komoclitas Sapi I h l i  di UIY1'1' Sulawesi 'l'enggara 
10. Pusat Informasi Kakao dan Bawang di BP'I'P Sulawesi Tengah 
1 1 .  Pi~sat Inforrnasi ikati Betutu dan Labi-Labi di BPTP Palangkaraya 
12. i\usat Inibrmasi D~ iku  dan Manggis di BIYI'P Jambi 
13. Pusat Informasi Kedelai, Kelapa, Domba, Kambing, Cabai merah, dan 

Mangga, Pisang, Kentang, Ayam, Kacang tanah, dan Tomat di Pusat 
I"erpt~s[;tk;l;ln dnrl Pcnyebaran Teknologi Pertanian, Bogor. 

Kegiatan i l l i  i~~enerbitkan enam publikasi yang tnemuat hasii penelitian dau 
pengkajian yang dilakukan oleh peneliti, pustakawan, dan teknisi litkayasa serta 
mertyebarknnnya pad21 pengguna puhlikasi tersebut. Keenam ptthlikasi tersebtlt adalah: 
( 1 )  I ~ I L / ~ ~ I c , v ~ ~ ~ I I  ./o10')1(11 of' / I4q~:l ' jc~~/ / i /r~~/  "7cicnc.e (IJAS), ( 2 )  J~lrnal Penelitian dab] 
1'engemb;ltlgiln I . I )  (3) r i i  I'cl;gcmba,lgall I'orta~,iat~ 
(Warta Litbang Pertanian), (4) Jun.ral Perpustakaan Ikertanian (JPP), ( 5 )  Jur~~al  
Bioteknologi I'crlanirtil (Jt1rt1;il Biotek), dan (6) Bulclin Tek~lik Per-tanian (Bultektan). 
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Pada saat ini, di samping publikasi dalam bentuk tercetak, juga telah diterbitkan 
publikasi elektronik yang disimpan dalarn homepage pustaka yang dapat diakses secara 
on-line dan versi 08-line da1an.r kemasan CD-ROM, Pilihaii penerbitan electronic 
joztrnnl dilakilkan karena tingginya ongkos cetak dan keterbatasan penyebaran geografis 
untuk publikasi tercetak. Daeral~ yang jauh dari pusat akan n~cngliadapi kendala 
penerimaan publikasi tercetak karena tidak terjal-tgkau ole11 pos atau perli~ waktu yang 
lebil~ lama dalaln penerimaannya. 
J~irnal eiektror?ik merupakan publikasi yang dikeinas secasa elektronik dalain bentuk 
CD-ROM maupun honteprtge. Berbeda dengan pitblikasi tercetak, publikasi elektronik 
dalam bentuk CD tnaupun dalaln bagian dari suatu situs atair hot~repc~ge mempunyai 
banyak kelebikan. Kelebihan CD di antaranya adalah dapat diproduksi secara rnassal 
dengan biaya murah, marnpu rnenyitnpan itlformasi dengan kapasitas yang sangat besar, 
menghemat rLrang penyimpanan, dan mudah dibawddipindah dari suatu teinpat ke 
tempat lain. Sedangkan homepage, selain mempttnyai kemamprtan seperti CD-ROM, 
jugs mampu untuk disebarkan ke seluruh dunia tanpa hambatan geografi dan waktu. 
PUSTAKA telah mel~gembangkar~ kedua media tersebut dalam upaya ~ ~ ~ e l ~ y e b a r k a t ~  hasil 
penelitian pertanian. Selain itu, hasi! penelitian Badan Litbang Per ta~~ia~ l  yang 
diterbitkan sejak tahun 1997 nlelalui 6 publikasi tercetak dan diterbitkan oleh 
PUSTAKA juga telal~ tersedia dalanl versi on-line. 

PENGEMBANGAN HOMEPAGE INFORMASI BPTEK PERTANIAN. 

Untuk mendekatkan i n  formasi yarlg dikoleksi I'US'T'AKA kepacia pengguna 
secara Ims, telah dikemhat~gkan hoit~epcrgc yang dapat diakses tnt~gsurtg mclalui internet 
detlgan alamat URL; 1~tt~:l/www.~ustaka-dc11ta11.~~0.id t l a ~ ~  alarnltt c-mail: pilsti~ka 
@pusinka-dc!7tni;1.jio.id r\/lcl;lltli ltonrcyxtgr. Lc~.scfmt i i~li , r~~tasi  clapai clischaskarl 
keseluruh dunia tanpa hambatan geografi dan waktu.'Agar informasi yang dimitat pada 
homepage tersebut selalr~ menyajikar~ inforinasi yang aktual dan sesuai dengan tuntutan 
pengguna, maka situs PUSTAKA secara terus mener-us telnh dilaktrkarl pemutakliiiran 
sccnra bcrliala. 

Dukungai~ kompt~tcr tinti tcknologi ir~fi>i.~tlnsi l ~ i i ~ l l  ~t~cr~il~ctr.ikari ; ~ t l t l i l  yilllg cuktrp 
bcsar ctal;\m tltrnin pcrpustilk:~;~rl, khi~s~isriy;~ tl;tlnril I ~ I C \ V I ~ ~ I I ~ ~ ~ ; I I ~  visi (Ii111 111isi 
IqIJS'I'AKA. Iksn!\an kotnpulcr cti;\rt tckrlologi it~li~i.rnitsi I c r l i i~ ;~~  clcr~g;~r~ I~crkei~~Oiti~gr~y;~ 
c~lck~rotric* foro.?~trl, cr'igifdll lifuur~:~) tlni\ kc~nasa~l in1i)rnlasi rlicrlggr~n;~li;rn rt~crli;~ o j ~ f i k  
dalarn hentuk C O I ? ? ~ N C ~  ~ji.sc dengan fasilitas ~ c c ~ t i  o t l l y  riwtjlor:)) (!<OM) Inapuil write c r / t ~ /  
re-write (RW) dokumen. 

Sebagai salah satu unit kerja penyedia inforlnasi di lingkup Departemen 
Pertaninn, homtepr~ge yang dikelola oleh PUSTAKA sccnra terus rnencnis telah 
lnelakukan pemutaklliran terl~adap informasi yang tersedia meiiputi: 

9 PnformnsiAGRIS, yaitu informasi yang berisi tentang teknologi atau hasil 
penelitian pertania~~; 

9 Informnsi CARIS, yaitu inibrrnasi tentang kegiatan penelitian yang sedang 
berjalan. Infonnasi penelitian yaiig sedang berlangst~ng di suatu un i t  kerja sangat 
penting untuk diketahui oleh unit kerja penelitian lainnya, misalnya ilntuk 
mengl~indari duplikasi kegiatan penelitian yang sekaligus dapat menghelnat 
ketersediaan anggaraiii, di samping untuk mendorong adanya kerjasaina 
penelitian.; 
Cerrrelsr Conterrt, merupakan informasi ynng inenltint dafiar isi terbaru dari 
berbagai jurnal ilmial~ dari luar negeri yang dilanggan ole11 PUSTAKA; 

9 Dnflar CD-ROM, merupakan koleksi CD yang dimiliki PUSTAKA; 
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J i ~ r ~ l n l  elektrotzik, yang me1 iputi: Inu'onesitrn Journal of Crop Science (IJCS), 
sejak tai~un 2000 berubah nalna menjadi /nt/onesian Journal of Agriculturul 
Science (IJAS); Jur~ial Penelitian dan Pengembangan Pertanian (JPPP); Buletin 
Teknik Pertanian; Jurnal Bioteki1010gi Pertanian; Jurnal Perpustakaan Pe&anian 
(JPP); dan Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Warta Litbang 
Pertanian). 
Selain nlelaynni pcneliti mcialui hoirtcptlge yang berisi informasi mutakhir, 

PUSTAKA juga menyediakan jasa layanan penelusitran secara elektronis. Layanan 
penelusuran inforlnasi merupakan salah satu bentuk layanan yang ditujukan bagi peneliti 
yang berkunjung maupun yang tidak dapat datang ke PUSTAKA. Peneliti dapat 
merninta iilformasi dari suatu subyek bidang tertentu yang diinginkan rnelalui surat 
elektronis atau e-maif. 

Prostdtng Semrnor Nosionol Teknolog~ lnovatrf Pascapanen untuk Pengembongan Industri Berbasis Pertanran 

Kegiata~i ini  mcmbcrikan inlbrmasi tentang keberadaan teknologi pertanian 
berikut kcisti~llcwa;~~l d;ru iicki~nungarinyn kcpada tllasyarakal luas 1ile1alui berbagai 
media baik cetak maupun elektronik. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat 
memilih teknologi yang paling tepat derjgan kebutuhan masingmasing untuk 
ineningkatkan usahatnnilly:~. Kcgialtui ini jug)  berri?juan untuk memperkenalkan 
lembaga penghasil teknologi lingkilp Badan Litbai~g Pertanian, serta membentuk citra 
positif terhactap Badan I.ithn11g Pertanian. 

Pada saat ini, kegiatan prornosi dilakukan dengan memproduksi VGD, 
pembuatan naskah untuk siaran televisi dan radio, pembuatan brosur/poster, dan 
berpartisipasi dalam pameran. Kegiatan protnosi i11i harus dilakukan dengata sasarar-1 
pellgguna di dala113 maupun di lrrar negeri. Pengembangan unit komersialisasi perlu 
ditingkatkan dengan mempeluas jaringan pelayanaii, dan apabila dibutuhkan denga'n 
menan~bah cabang unit pelayanan di daerah dan di luar negeri. Pemanfaatan CD-ROM 
dalam upaya prolnosi teknologi dapat dilakukan dengan mengemas teknologi spesifik 
lokasi yang dillasilkn~l oieli RPTP tlalam berit~ik CD-ROM. Teknologi yang dikernas 
dala~n bahasa pop~~le r  dan dikemas dalam format multimedia ini dapat dimanfaatkan 
oleh pengguna ~lmum maupun petani sebagai tutorial dalam melakukan kegiatan 
agribisnis. Dengan demikian kebutuhan teknologi oleh petani dan pelaku agribisnis 
lainnya dapat terpenuhi. Selain itu, materi tutorial ini juga dapat di upload dalarn 
homepage. 

I>ISNGEMIIANQ;AN JASA lNFOlBMASl IPTEK PERTANlAN 

Kegiatan i i l i  bertt!junn untuk melnyani para pengguna informasi baik yang 
herki~~!ju~ig lie I'I IS'I'AKA ~n;~r~ptrn yarig lncmcsitil inli,rmztsi melalui sarana komunikasi. 
!,ily;lll;lll illli)l.lll:~si I\cSl);lt!;l I)cllggalil;l tlii)crik;tll d;tIi1111 I ) ~ t l l l l k  I;lyiltli\tt SCCilltt 1\\:11l1111~ 

1nat1pi111 elektronis. I'ada saat ini, sebagian besar penggunir infbrrnasi memesan infomlasi 
melalui surat ataupun tclcpon clan e-mail. 

Unttlk pcnggurlivyarlg dlttnng ke PUS'fAKA, l a y a r ~ a ~ ~  diberikan dala~n bentuk 
layan,an informasi manual (din~ana pengguna mencari inforrnasi rneialui katalog 
manual), maupun layanan secara elektronik (dimana pengguna mendapatkan layanan 
melati~i katalog bukulmqjalal~ yang tersedia dalain honre/)c~ge pistaka yang dapat diakses 
~nelalui LAN). Selain i tu ,  terdapat pula layanan Jasa Kesiagaan informasi da1-r Jasa 
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Penyebaran I nformasi Terpil ill. Layanat1 ini dapat digrtnakan i~ntu k r~~endapatkan 
informasi yang mutakhir melalui peugiriman abstrak niajaiah ilmiah liiar negeri dan 
pembuatan pangkalan data daftar isi majalal~ ilmiah terboru clalam I~ortteptrge jugs 
disediakan. 

Jasa penelusuran secara elektronis dilakukan juga ~nelalui CD-ROM rnaupun 
~nelalui internet. CD-ROM yang dimiliki ole11 PUSTAKA meliputi: AGRIS, 
AGRICOLA, PROQUEST, Food and firman Nutrition, CAB Abstracts, CIARLBRS, 
Journul qf Biological Chemistry da1.1 TEEAL dalarn bentuk ,fill/texr, NTIS, TROPAG, 
dan Statistik IndonesiaJBPS. PUSTAKA juga rncmiliki pangkalan data hasil penelitian 
pertanian yang ~neint~at inforn~asi liasil penelitian pertaniarl Incloncsia clan Czrrrenr 
C'onter~t on Disketle atau CCOD yailg merupakan daf'rar isi ~najalnl~ i l ~ t i i n l i  tcrbaru. 

KEGIATAN PENGOLAHAN DAN 13ELESTARIAN hlATERI ENFORMAS1 

Teknologi infom~asi juga diterapkai~ dalam kegiatan pengolailan dan pelestarian 
materi informasi. Dalam kegiatan pelestarian bahan pustaka, pe~nanfaatan teknologi 
informasi digunakan ~ ~ n t u k  penyimpanai~ ballan pustaka ke dalarn CD-ROM. CD-ROM 
memiliki kelebihan dibandingkan dengan penyimpanat~ bahan pustaka secara 
konvensional, yaitir dapat nlenyimpan informasi secara efektif, mernini~nalkat~ ruang 
tempat penyimpanan, refarif rnurah, dan mudah dalarn ditelusur. 

Pada saat ini, PUSTAKA telah rnulai meiaksanakan upaya pelestarian bahan 
pustaka dalarn ber~tuk CD-ROM yalig dilakukan guna rnenlhack-tp isi koleksi pustaka 
dari resiko kerusakan. CD-ROM ini telah diiengkapi dengan fasilitas peilelusuran 
sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari kembali informasi yang diperiukannya. 
Pengguna juga mendapatkan ken~udahan daiarn t-r~endapatkan ir~formasi secara lengkap 
karena inforrnasi yang diberikan kepacfa penggilna bukan llnnya infosinasi bibliografis 
saja, tetapi telah dilengkapi dengan keselur~~han ir-rformasi seperti yang ada dalam versi 
tercetaknya. 

PENVEDIAAN DAN PENVEBAMN INFORMASH PENEEITHAN PERTANIAN. 

Perkembangan teklloiogi inConnasi tclall mnrnl3u met~yccliakan peluang 
pemat~faatan informasi secara cepat dan efisien. Sejak tahun 1090 tekrlologi informasi 
telah berkembang dengan pesat terutalna dalam bentuk aplikasi-aplikasi multitnedia dan 
internet. Sampai saat ini ada sekitcir dira juta jaringan iriformasi yang terkait dengan 
internet. Aplikasi intenlet seperti Uscrter new.vgi-oi11). Tc/irc./,  1'7'1' tl;ln f?t/~rri/ merttpakan 
altelnatif i ~ t l t i ~ k  memperlancar kornunikasi yang ccpat dan rcl;~til' murah  bagi individu 
pelnakai maupun organisasi profesi. 

Se.jalari dengan berkembnngnya teknologi infi>cn~nsi, I'I ISTAI<A tclah 
n~encanangkan ilrittlk ri~engernbangkan perpustakaan cligital ynng rncngclola kolcksi- 
koleksi dokumen, gambar, darl multimedia dala11-1 forrnat digital. Layanan pencarian 
informasi dilakukan secara online baik untuk ~iovvnloctct rtlaupun zq)/otrd informasi. 
Secara fisik, perpustakaall digital telah membuka pelirar~g yang sangat ~~lenguntungka~~ 
~111ti1k pengembangan pcrpt~sfnkanil, jaringan infi)r~i~itsi, ~)ublil\nsi t l n~ l  pcnycbarait 
teknologi server yang terliubi~ng kc jaringan kornputer (intcrnctlintranet) dan dapal 
<!ikt~ii.jtirigi 24 jari~ scliari. i ' \ lSTAKA ~~l7:lgiti 1 7 l l ~ : l ~  I ~ C I . ~ I ~ I S I ~ I ~ ; I ; I I ~  p c r t a ~ ~ i ; ~ ~ ~  ji~ga tclall 
~ilcmarllikntkan tcknologi irtli)rrilasi clalani kcgintnllnyir itaih i lu I~ltcr~icl ~ l ~ ~ i ~ p t ~ r r  

n~ultimedia elektronis. Le~rsc~tl /inc nlelupakan salah satti car;l i ~ ~ l t l i k  mcngatasi n~asalah 
biaya dalam akscs internct yarlg n~asi i~ dirasakail mahal bngi schogian bcsar- masyarakat 
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penggtlila di Il~cloltcsia. L~~rwctl Line dianggap lebill I ~ I ~ I I ~ L I I ~ ~ L I I ~ ~ ~ ~ ~ I I  kare~~a 
~ l~e~l~ungkinka t~  pemakaian sccara bersama-sama tanpa garigguan dan lebih 111ural-1 karena 
biaya billn~laii lebih rc~ltlali. 

1'enggtliiaan ni i~ltimeclia juga terus dikembangkaii di PUSTAKA dengan 
menggunakan teknologi ~nt~ltimedia yang mernungki~.tkar dilakukannya manipulasi teks, 
grafik, video, dan suara secara terintegrasi dalam CD-ROM maupun jaringan informasi. 
Hal ini sangat menguntungkan untuk rnendukutlg penyebarail teknologi secara efisien, 
cepat, dall murah dibandingkan dengall media cetak. 

Perpustakaal~ yang mengaplikasikan teknologi inforinasi dalaln kegiatannya 
membutuhkan pengeloiaan sutnber daya inforrnasi yang inernadai dengan kapasitas yang 
memur~gkinkan bagi penggnlia untuk ~nelldapatkatl layanall i~lforrnasi yallg dibutuhkan. 
Sumber daya informasi din~aksud adalah sumber daya manusia (human capital), sumber 
daya teknologi (tec.ln~o/o~q)) cry~itnl), dan u n i t  kon-rersialisasi yang ~ n e n d ~ ~ k ~ l n g  
operasio~~nlisasi kcgiatni~ layirnan pci+pustakaan. Bcberai~:~usal~a telal~ dilakukan 
PUSTAKA untuk dapat mengikuti perkeinbatlgall teknologi informasi dala~n kegiatan 
perpustakaall dinntarnnp;~: 

I . S~III~I>L'I. cI11yi1 I I ~ ; I I ~ I I S ~ : ~  c k b l i i ~ n  hidatig '!'I ferils dilirigkatkan pengetahuan cla~t 
kc:illliaiinya scs~riti clengalt kemnjuan tckrlologi yang acla dalam met!jawah 
t t t ~ i t t t t : ~ ~ ~  kcbut\~l\ai~; 

2. Penirighrttni~ hetcrsctliaan peratatan dari komponen penduku~~g lainnya 
3. Kualitas pelnyannn ditingkatkan teri~ta~na dalaln penyediaan ruangan, 

fksilitas, r-IlaLrpun tcnaga pustakawan sehingga dapat ~nemberikan 
kualitas pelnyannn yang prinla kepada pengguna daialn memanfaatkan 
koleksi yang sudall tersedia. 

fkcrigc~tih:illgi~i iilfia~rrt~hlur saligal dibutullkarl it~itirk I ~ I C I I L I I ~ _ ~ ~ ~ I I ~  perp~tst;ikaar~ 
digital. Infrastrukttrr PUSTAKA saat ini belum maksimat iintuk operasionalisasi 
perpustakaan digilal. Sara~~u dan prasarana harus berorientasi pada kebutuhan inlovasi 
teknologi dan pasar global. Pengembangan hardware dan softbvare yang memadai periu 
ditunja~lg dengan perlggunaan jaringan telepon broad band untuk memudahkan akses ke 
internet dengan kecepatan tinggi. Di masa mendatang strategi pengembangan 
infrastriiktur perlu senantiasa dikaji guna mengantisipasi perkembangan teknologi yang 
sedemikian cepat. Pengembangan infrastruktur perlu dibarengi dengan sistem total 
quality managenzent, dimana setiap komponen yang terkait dengan jaringan informasi 
11arus mengikuti standar-standar yang berlaku dan dilakukan evalirasi pada saatsaat 
tertentu. 

Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumberdaya manusia yang telah 
dilniliki PUSTAKA perlu terils dilakukan. Dalam era teknologi informasi ini, kegiatan 
pendidikan d21.r pelatih;~n mcnipakan salah satu irpaya u~ituk menghadapi tantangan 
kilalitt~s s~il~tbcrdayn t ~ l t t i ~ h  di;\rilllki111 13tlCjit ik l inl  yilltg kol-rdusif gu11a rnerlirr~jang 
keberh:tsila~i ~>clnksananri pc~.ptistakaan digital. Suinbcr daya manusia di bidang 
infor~natika, r~~ariqje~tlcn i~lthrm;~si, dall teknologi inl'onnasi perlu diperkuat. Peningkatan 
kualitas sumber cfaya ~nol~irsia diaraf~kan pnda kematnpuan dalai13 menerapkan tek~iologi 
infor~nasi ~tllttik mengelola infor~nasi yang dapat dimanfaatkan oleh petlgguna dalarn 
skala inter~lasional. 

Pengembangan perpustakaan di masa yang akan datang akan mencakup 
perpustakaan digital dimana proses pengadaan, pengolahan hingga layanan informasi 
dilaksanakan secarn clektrol~is. Pengembangan koleksi pustaka sebagai upaya untuk 
:neningkatkan sumber daya informasi akan dilaksanakan dalarn bentuk pengadaan 
p~iblikasi eleklronik bnik den&an sister11 langganan rnelalui internet maupun 
langganLtn/pembelian junlttl clektronik dalalill beltttrk CD-ROM fulltext. 

Layanan perpustakaan yang diseleitggarakatl PUSTAKA akan mengarah pada 
layanan mandiri, dimana pengguna yang datang ke PUSTAKA disediakan berbagai 
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ragaln fasilitas ~rntuk mengakses infor~nasi secara elektronis ke suin ber informasi oj'jli~~e 
maupurl online. Pengguna niengakses sendiri secara Inngsting informasi yang 
diperlukannya, kenludiall menyilnpan inforinasi yang scsuai clengan inelakukan 
download atau mencetak dengan biaya yang telah ditetapkan. Akses ke homepage 
PUSTAKA untuk mendapatkan informasi-infonnasi strategis yang dibutuhkan ole11 
pe~lggilila dapat dilak~tkarl dengan sistern latlgganan atau pembayaran langsung inelai~~i 
internet. 

Guna memenuhi kebutt~han penggiina akan inl'ormasi teknis cii lapangan, 
PUSTAKA telah mengembangkan i~lforrnasi dalarn bcnt~ik CD-ROM atati pangkalan 
data dalam ho~rrepnge yang dapat diakses. Isi lroiirq)c<qe clapnl clisinpkarl sccnrn oi~liilc 
oleh PUSTAKA melalui pei~gelnbangan jaringan informasi bekerjasama dengan 
berbagai sumber informasi di daerah yang mengetahui secara persis kebutuhan i~~formasi 
di lapangan. Proses koordit~asi informasi secara elektronis ctapat dilakukan melalui 
komunikasi dengan pengguna secara online lnelalui Internet, ntatl dari pengguna 
inrlps[~rlg kc p;lknr tcknologi mcl;llui lio~~f'crcusi scc;lr;l ot~li/ io.  I<o~~I'crcilsi irilitrmnl 
d i i ak~~ka~t  k a l ) i ~ ~  s:!jn clan c l i ~ i ~ i i r t ~ i  s;!i;t clcllg:~ri ~)csc~. i ;~  y;itig ~iti; i l \ clil):tt;isi olclt s(a(us bail; 
cfari dalam ncgeri mairpun lunr  11cgel.i. CJrl!trk iitr llonlcyclgt. I'I JS'I'AKA scyogyanya 
memuat direktori pakar yang langsut-rg dapat dil~ubungi. I%alinr-pakar dapat ciil~ubungi 
setiap saat dirnanapur~ berada secara lat-tgsung, karena telah memiliki peralatan 
komunikasi yang memungkinkan ~rnti~k dihubungi secara visual. 

Pada masa datang publikasi I~anya disa-jikan secara elektroriis dalain bentuk CD- 
ROM marlpun dalam l~omcprtgc ynng dapat ciiakscs mclaliii intcrnci. Pr~blikasi clcktronik 
irli dapat diperjualbelika~~ secara umum sebagai kontribusi PUS'I'AKA untuk negara. 
Proses pengolahan p~~blikasi dnri pengirin-ian nnskah, evaluasi naskah, dail proses 
perbaikan naskah Jilga aka11 ctilakukan secara elektronis. Pcrtein~inn Dcwail Redaksi dan 
Redaksi Pelaksana dapat dilakukarl setiap saat melaiui jaringan informasi online. Melalui 
kegiatan ini, penulis dapat langsung berhubungan dengan redaksi pelaksaua dan dewan 
redaksi, sehingga proses seleksi dan perbaikan naskah mel~jacli lebih cepat. Selain itu 
program pelatillan penillisan ilmiah dilakukan melaltri te/ccorfi<ii.ei~ce. Perieliti dapat 
langsung menghubungi pakar-pakar pel-tulisan iltnial-t tanpa dibatasi ruang dan wakttl. 
Dengan demikian, produktivitas para penillis sernakin tinggi dan pirblikasi elektronis 
semakin meningkat mutunya. 

PENUTUP 

Masyarakat ~ ~ m i r m  dan pengarl~bil kebijaksanaan hartis juga diberikan gambaran 
yang seluas-luasnya mel~ge~iai pewanfaatan secara cf'cktif teknologi yang telah 
berkembang pesat sebagai klinci keberhasilan dan kelangsungan pembangnnan. Sebagai 
perpiistakaan digital bidang pertaninn, PUSTAKA harus rnampil men~beriknn perlgertial~ 
kepada masyarakat urn11111 dnn pcngambil k c b i l j a k ~ i t ~ ~ a ~  bnhwa strmher clayn informasi 
yang telah dikelola de~igan mengguclakan tekilologi i~tforlnasi merupakan inovasi yang 
dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Dengan r~ienil~gkatnya perliatian dan 
kemampuan para pelnimpin dan masyarakat pada uinumnya terhadap teknologi 
informasi yang dikembangkan PUSTAKA untuk mengelola si~tnberdaya informasi 
pertanian, maka pengelolaan darn petnar~faatan sumberdaya informasi akan berkela~~jutan 
dan berkembang ses~lai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dalam pelaksanaal~ kegiatan pengelolaan perpi~stakaarl digital, permasalaliian 
selalu muncul pada setiap unsur ma~~ajernen, baik dari segi sulnber daya manusia, 
teknologi, niaiiptln infrastruktt~r.. Aiialisis pcr*masalall:trl dnn np;lya pcmccahan 
permasalahan hanis selalu di laku kan secara period ik agar masalall dapat segera diatasi 
dan dicarikan solusinya tanpa menghambat pengelolaan suniberdaya inforinasi secara 
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keselurulian. 
Hal penting yang hariis dilakukan PUSTAKA sebagai sumber infor~nasi 

l>crIil~li;i~l ittlillall s : ~ r ; ~ ~ \ ; ~ / p ~ ; i s i t s ; ~ ~ t : ~  mcmpcrsinpli:\t1 knntltingan inhrmasi dnn pclnynnan 
yang mainpir nle~nc~~lrlli liebuttthan penggilna. IJpayn i n i  perlu dilakukan secam 
p~.oi'csional schirtpg;~ i~>fi>~.niilsi yi1n.g dikelola dnlali~ bcragam bc~lttrk clail isi dapnt 
~lig~iil:\lii111 ole11 ~)c~lggui~ i~  scc:ira !titidolt, ccl)iit, Lep;it clan siap puliai. Sclain ilti 
PUSTAKA juga akan mcngantisipasi setiap perkembangan teknologi informasi sehingga 
setiap perkembangan baru dari hasil penelitian iPTEK pertanian dan diusahakan tlntuk 
segera dapat disebarliatt tiengan cepat, tepat dan menarik. 
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