
Peranan Teknologi Dalam Pengembangan 
Pangan 

Pendahuluan 

Dari sudut pandang petani, Pertanian Cerdas harus memberi petani nilai tambah dalam bentuk 

pengambilan keputusan yang lebih baik atau operasi dan manajemen eksploitasi yang lebih 

efisien.

Informasi Dunia Pertanian dan peternakan terkini 

Jurnal Terkait Teknologi Pertanian Modern Kimia Pangan Eksperimental, Produksi 

Perikanan & Ternak, Mikrobiologi Makanan & Industri, Ciencia e Agrotecnologia, Patologi 

Tumbuhan, Bersepeda Gizi di Agroekosistem, Penggunaan dan Manajemen Tanah. 

Precision Agriculture for Development (PAD), sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di 
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Boston, misalnya, menggunakan pesan teks untuk mengajari para petani di Kenya barat 

cara menggunakan kapur pertanian - yang membantu memerangi keasaman tanah - serta 

cara memerangi cacing army yang jatuh , hama yang merusak tanaman dan 

menghancurkan mata pencaharian. Dengan menyediakan teknik yang lebih akurat untuk 

menanam dan menanam tanaman, pertanian presisi memungkinkan petani untuk 

meningkatkan efisiensi dan mengelola biaya. Perusahaan pertanian presisi baru sedang 

mengembangkan teknologi yang memungkinkan petani memaksimalkan hasil dengan 

mengendalikan setiap variabel pertanian tanaman seperti tingkat kelembaban, tekanan 

hama, kondisi tanah, dan iklim mikro. 

 

Pertumbuhan pasar terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan untuk hasil 

panen yang lebih tinggi, meningkatnya penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dalam pertanian, dan meningkatnya kebutuhan untuk pertanian cerdas-iklim. Sebuah 

laporan baru-baru ini yang berjudul Menuju Pertanian Cerdas: Pertanian Merangkul Visi IoT 

”, oleh konsultasi pasar teknologi Beecham Research, telah menyarankan bahwa teknologi 

IoT akan memiliki peran penting untuk dimainkan dalam membantu memenuhi 

permintaan makanan dari populasi global yang tumbuh. Studi ini mempelajari 11 inovasi 

pertanian: perlindungan tanaman, irigasi tetes, toleransi kekeringan, toleransi panas, 

manajemen kesuburan tanah terintegrasi, pertanian tanpa-guna, efisiensi penggunaan 

nutrisi, pertanian organik, pertanian presisi, irigasi sprinkler, dan pemanenan air. 

 

Laporan, Ketahanan Pangan di Dunia Kelangkaan Sumber Daya Alam: Peran Teknologi 

Pertanian, meneliti 11 praktik dan teknologi pertanian dan bagaimana mereka dapat 

membantu petani di seluruh dunia meningkatkan keberlanjutan penanaman tiga tanaman 

pokok utama dunia — jagung, beras , dan gandum. Teknologi mengubah dunia, dan 

pertanian sedang mengejar ketinggalan. Pengenalan segala sesuatu mulai dari peralatan 

pertanian otomatis hingga beragam sensor Internet of Things (IoT) yang mengukur 



 
 

 
3 

kelembaban tanah dan drone yang melacak tanaman telah mengubah bisnis pertanian. 

Smart AKIS adalah proyek penelitian yang didanai Eropa yang bertujuan menilai 

penggunaan & mempromosikan adopsi Teknologi Pertanian Cerdas di Pertanian Uni Eropa 

yang melibatkan petani, industri mesin pertanian, akademisi, pusat penelitian, teknik 

pertanian, dan badan publik. 

 

Pendekatan digital dalam pertanian disebut "pertanian presisi", yang bertujuan untuk 

mengukur kebutuhan tanaman atau ternak setepat mungkin untuk dapat menerapkan 

"jumlah yang tepat pada waktu yang tepat". Setelah revolusi pemuliaan tanaman dan 

genetika, Revolusi Hijau Ketiga mengambil alih pertanian berdasarkan aplikasi gabungan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti peralatan presisi, Internet of Things, sensor 

dan aktuator, sistem penentuan posisi geografis, Big Data, Tanpa Awak Aerial Vehicle 

(UAVs, drone), robotics, dll. Kami melihat penggunaan teknologi dan alat modern yang 

lebih besar di pertanian berbasis tanah yang lebih kecil, dan visi tersebut dianut sepenuh 

hati di Rivendale, ”kata Jack Algiere, direktur pertanian di Stone Lumbung Pusat Pangan dan 

Pertanian, sebuah pertanian nirlaba di Pocantico Hills, NY, yang telah menjadi advokat 

terkemuka untuk pertanian berkelanjutan di pertanian kecil. 
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