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Syalom dan selamat pagi untuk kita semua
Yang saya hormati,
Gubernur/ Wakil Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur;
Ketua/ Wakil Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur;
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XV;
Ketua Sinode GMIT dan GKS;
Ketua Yayasan Universitas UKAW
Rektor/Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat UKAW;
Para Dekan, Dosen, Tenaga Administrasi dan Mahasiswa UKAW
Para orang tua, sanak keluarga dan winisuda yang berbahagia
Singkatnya hadirin yang saya hormati,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
Salam Sejahtera bagi kita semua
Om Swastyastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan
Syalom bagi kita semua
Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas
perkenananNya, telah membimbing dan memberkati UKAW sehingga
kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk merayakan Dies Natalis
yang ke 37, Wisuda Sarjana ke 64 dan Pascasarjan ke 20; begitupun saya
diperkenakan dan dimampukan berdiri disini untuk memyampaikan orasi
ilmiah, dengan judul/tema: Integrasi Revolusi 4.0 dan SRI (System Of
Rice Intensification) sebagai Pengembangan Model Smart Farming
untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur (NTT).
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Hadirin yang saya hormati,

1. Pendahuluan.
Revolusi di bidang pertanian telah memasuki era revolusi 4.0, hal
ini sudah menjadi harapan besar pemerintah saat ini, agar dapat dicapai
secara nasional oleh seluruh wilayah/daerah/propinsi untuk mendukung
ketahanan pangan bagi setiap masyarakatnya.. Secara nasional
Kementerian Pertanian (Kementan) berinisiatif menggenjot produktivitas
pertanian dengan meluncurkan Revolusi Industri 4.0 di bidang pertanian.
Pasalnya, pertanian tak mungkin bisa mencukupi kebutuhan penduduk
yang terus bertambah tanpa teknologi. Hal ini berarti Revolusi Industri 4.0
di bidang pertanian akan meningkatkan produktifitas hasil pertanian
sehingga tercapai kecukupan pangan bahkan mungkin swasembada
pangan.
Kesepadanan rekayasa science (IPTEK) dan rekayasa sosial
yang dimiliki setiap wilayah/daerah/propinsi menentukan pencapaian
revolusi 4.0 di bidang pertaniannya masing-masing. Fokus pemerintah
untuk menciptakan kesepadanan yang tinggi pada kedua aspek tersebut
diyakini dapat membawa masyarakatnya memasuki era revolusi 4.0 di
bidang

pertanian

untuk

mendukung

ketahanan

pangan

wilayah/propinsinya. Kesepahaman yang tinggi memasuki revolusi 4.0 di
bidang pertanian artinya dimaknai dari sisi roh, pikiran dan semangat
yang baru, untuk menghargai fakta sebagai ciptaan (given), mengelolah
fakta dengan pikiran (science), melawan fakta/berpikir terbalik sebagai
bentuk semangat baru. Sebaga akibatnya akan tercipta sikap inovasi,
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kreatif dan berpikir kritis sebagai warna dari makna sebuah revolusi di
bidang pertanian.
Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu propinsi dengan
capain pembangunan di bidang pertaniannya, dapat dikategori berada
pada revolusi 2.0/3.0. Dimana tindakan intesifikasi dan ekstensifikasi
pertaninannya dioptimalkan demi mendukung ketahanan pangan. Namun
demikian pencapaian tersebut masih mengandalkan kemampuan
manusia sebagai operator. Penerapan system monitoring yang teritegrasi
secara online dan otomatisasi dalam bidang pertanian demi mendukung
ketahanan pangan baru dilakukan pada tahun 2016-2018, berupa
kerjasama penelitian dengan Fakultas Teknologi Pertanian-UGM dan
ICCTF BAPPENAS Indonesia. Kegiatan tersebut dipandang sebagai
kegiatan paling pertama/perintis yang menjadi momentum baru bagi
karakter pembangunan pertanian lahan kering NTT, juga menjadi
momentum baru yang berhasil membawa bidang pertanian di NTT
memasuki revolusi 4.0, bahkan mengharumkan nama Propinsi Nusa
Tenggara Timur dan Universitas Kristen Artha Wacana di kanca
internasional (http://sri.ciifad.cornell.edu/countries/indonesia/index.html)

2. Konsep Revolusi Industri 4.0
Sejak tahun 2011, kita telah memasuki Industry 4.0, yang ditandai
meningkatnya konektivitas,interaksi, dan batas antara manusia, mesin,
dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi
informasi dan komunikasi. Revolusi industri generasi pertama ditandai
oleh penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan
hewan. Kemudian, generasi kedua, melalui penerapan konsep produksi
| DR. Nikodemus P .P .E. Nainiti, MP
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massal dan mulai dimanfaatkannya tenaga listrik. Dan, generasi ketiga,
ditandai dengan penggunaan teknologi otomasi dalam kegiatan industri.
Padarevolusi industri keempat, menjadi lompatan besar bagi sektor
industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan
sepenuhnya (Septianingrum,2017).
Masa depan Indonesia ada pada pertanian, begitu pula NTT, sektor
pertanian adalah sektor terbesar di Indonesia maupun NTT, dengan
sebagian besar masyarakatnya hidup dari bertani (bermata pencahrian
petani). Sehingga, muncul istilah revolusi dalam bidang pertanian yang
keempat (Agriculture 4.0) yang sedang dalam tahap pengembangan saat
ini, harus mendapat perhatian serius. Revolusi pertanian 4.0 merupakan
suatu proses berkelanjutan yang di awali oleh pertanian presisi (precision
agriculture) yang bemaksud membawa teknologi kedalam pertanian
untuk memenuhi tantangan dalam menghasilkan hasil produksi yang
banyak dengan lahan yang sedikit secara berkelanjutan. Teknologi
tersebut telah sampai pada tahap yang lebih jauh, seperti Artificial
Intelligence, Internet of Things, nanotechnology, dan 3D printing yang
membawa manusia kepada teknologi yang termutakhirkan. Beberapa hal
yang menjadi fokus dalam perkembangan terbaru ini adalah penggunaan
teknologi pertanian yang baru seperti hidroponik, vertical farming,
pertanian di gurun dan laut, dan modifikasi genetik. Maka konsep
pertanian yang saat ini dikembangkan adalah konsep pertanian cerdas,
atau yang biasa juga disebut smart farming atau precision agriculture.
Dalam perkembangannya di masa mendatang, revolusi pertanian 4.0
tidak akan lagi terlalu bergantung pada kebutuhan air, pupuk, dan
pestisida. Tetapi, para petani akan menggunakan jumlah minimum untuk
| DR. Nikodemus P .P .E. Nainiti, MP
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menargetkan

suatu

area

secara

spesifik.

Sehingga

sangat

memungkinkan untuk menanam tanaman di daerah yang kering.
3. Pengenalan Teknologi SRI (System of Rice Intensification).
a. Apa itu SRI (System of Rice Intensification)?
System of Rice Intensification (SRI) adalah salh satu alternative
budidaya padi sawah yg lebih hemat air dan rendah emisi. SRI
merupkan sekumpulan cara dalam budidaya padi sawah sebagai
upaya peningkatan produktifitas lahan beririgasi dengan merubah
manajemen tanaman, tanah dan pupuk/nutrisi. SRI pertama kali
dikembangkan oleh seorang pendeta bernama Fr. Hendri de Laulanie
di Madagascar sebagai upaya mengtasi minimnya ketersediaan air di
sana. SRI berkembang pesat diberbagai Negara berkat usaha Prof.
Norman Uphoff dari Cornel University, Amerika Serikat.
Telah banyak penelitian yang juga dilakukan oleh para peneliti
diberbagai Negara dengan membandingkan budidaya pad SRI
dansistem konvensional. Sebagai contoh, SRI dapat meningkatkan
produktifitas lahan 100% di Madagascar (Barison dan Uphoff, 2011),
78% di Indonesia bagian timur khususnya Nusa Tenggara dan
Sulawesi (Sato et al., 2011), 65% di Afganistan (Thomas dan Ramzi,
2011), 42% di Iraq (Hameed et al., 2011), dan 11,3% di China (Lin et
al., 2011). Jumlah anakan padi yang ditanam dengan SRI lebih banyak
dari pada konvensional (Thomas dan Ramzi, 2011). Selain itu,
produktifitas air dengan budidaya SRI juga meningkat signifikan
sebagaimana dilaporkan peningkatan 28% di Jepang dan 40% di
Indonesia bagian timur (Chapagain dan Yamaji, 2010 dan Sato et al.,
| DR. Nikodemus P .P .E. Nainiti, MP
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2011). Selain itu, budidaya SRI juga mampu mengurangi emisi gas
rumah kaca seperti gas metan (CH4), N2O dan CO2 yang terjadi di
lahan padi sawah. Dengan sistem irigasi berselang budidaya SRI
dapat menurunkan emisi gas metan sampai sebesar 46.5% dan
potensi pemanasan global (Global Warming Potential/GWP) sampai
sebesar 46.4%.

b. Prinsip Budidaya Padi Metode SRI.
Prinsip

budidaya

SRI

adalah

untuk

menciptakan

kondisi

pertumbuhan tanaman yang lebih baik, terutama di zona perakaran.
Apabila kondisi lingkungan zona perakaran sehat dan subur maka
tanaman padi akn tumbuh dengan lebih baik pula. Prinsip budidaya
Padi Metode SRI meliuti 5 (lima) hal pokok, antara lain:
1. Tanam bibit mudah berusia kurang dari 12 hari setelah semai
(hss) ketika bibit masih berdaun 2 helai.
2. Tanam bibit satu lubang satu bibit dengan jarak tanam lebar
30x30 cm, 35x35 cm atau lebih jarang lagi.
3. Pindah tanam harus segera mungkin (kurang 30 menit dan
harus hati-hati agar akar tidak putus dan ditanam dangkat.
4. Pemberian air maksimum 2 cm (macak-macak) dan periode
tertentu dikeringkan sampi pecah (irigasi berselang terputus).
5. Penyiapan sejak awal sekitr umur 10 hari dan diulang 2-3 kali
dengan interval 10 hari. Sesapat mungkin menggunakn pupuk
organic dan pertisida organic. (Barison,et.al., 2011).
Secara prinsip, terdapat perbedaan bubidaya SRI dengan system
konvensional seperti ditunjukkan tabel 1.
| DR. Nikodemus P .P .E. Nainiti, MP
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c. Manfaat dan Keunggulan SRI
Salah satu metode bertanam padi yang disarankan adalah SRI
(Sytem of Rice Intensification). Berdasarkan hasil analisa dan penelitin
tentang penerapan SRI, metode ini mempunyai beberapa manfaat dan
keunggulan

dibandingkan

dengan

system

bertanam

yang

konvensional (Hameed, et.al., 2011), diantaranya sebagi berikut:
1. Metode SRI lebih hemat dalam penggunaan input produksi (bibit,
pupuk, dan air).
2. Meningkatnya jumlah produktifitas, ini berhubungan dengan
banyaknya jumlah anakan yang dihasilkn.
3. Menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).
4. Memprioritas penggunaan pupuk organik untuk peningkatan
produksi pertanian.
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Tabel 1. Perbedaan budidaya SRI dan system konvensional (Sato et al., 2011).
No
1

Komponen
Pengolahan lahan

2
3
4
5
6

Kebutuhan benih
Seleksi benih
Kualitas benih
Umur bibit
Penanaman:
-Jumlah bibit
-Posisi akar
Jarak tanam

7

Irigasi

8

Penyiangan:
-Alat bantu
-Frekuensi
-Tujuan

9

Pemupukan

SRI
Konvensional
2 kali
2 kali
- Pertama untuk pembajakan - Pertama untuk pembajakan
- Kedua untuk pelumpuran
- Kedua untuk pelumpuran dan
dan leveling
leveling
- Tidak memerlukan
- Membutuhkan genangan air
genangan air setelah
setelah pelumpuran
pelumpuran
5-8 kg/ha
30-50 kg/ha
Diperlukan
Tidak diperlukan
80-100% tersertifikasi
20-40% tersertifikasi
7-14 hari
21-30 hari
1 bibit perlubang
3-5 bibit perlubang
Tanam dangkal dan posisi
Tanam dalam dan tidak teratur
akar horisotal
Agak rapat, 15x15 cm, 20x20
Agak lebar, umumnya
cm dan kadang-kadang tidak
30x30 cm
teratur
Berselang (kadang basahkering)
Alat rotary weeder atau
manual
2-3 kali selama masa
vegetative
Untuk meningkatkan aerasi
tanah dan memberantas
gulma
Dianjurkan menggunakan
pupuk organic, meskipun
juga bisa menggunakan
perpaduan pupuk kimia dan
organic

Tergenang 5-10 cm
Alat khusus penyiangan atau
manual
1-2 kali selama masa
vegetative
Memberantas gulma
Menggunakan pupuk kimia
berdasarkan yang
direkomendasikan
Depertemen Pertanian

4. Smart Farming (Pertanian Cerdas)
Pertanian Cerdas adalah kunci untuk masa depan pertanian.
Pertanian Cerdas juga dapat memberikan manfaat besar dalam hal
masalah lingkungan, misalnya, melalui penggunaan air yang lebih efisien,
atau optimalisasi perawatan dan input. Pertanian Cerdas memiliki potensi
nyata untuk menghasilkan produksi pertanian yang lebih produktif dan
berkelanjutan, berdasarkan pendekatan yang lebih tepat dan hemat
| DR. Nikodemus P .P .E. Nainiti, MP
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sumber daya. Smart Farming merepresentasikan penerapan Teknologi
Informasi dan Komunikasi modern (ICT) ke dalam pertanian, yang
mengarah pada apa yang disebut Revolusi Hijau Ketiga. Setelah revolusi
pemuliaan tanaman dan genetika, Revolusi Hijau Ketiga ini mengambil
alih dunia pertanian berdasarkan aplikasi gabungan solusi TIK seperti
peralatan presisi, Internet of Things (IoT), sensor dan aktuator, sistem
penentuan posisi geografis, Big Data , Kendaraan Udara Tak Berawak
(UAV, drone), robotika, dll (Las I., E. Surmaini, A. Ruskandar. 2008).
Smart Farming memberikan petani dengan nilai tambah dalam
bentuk pengambilan keputusan yang lebih baik atau operasi dan
manajemen eksploitasi yang lebih efisien. Dalam pengertian ini, pertanian
cerdas sangat terkait, dengan tiga bidang teknologi yang saling
berhubungan antara lain:
•

Sistem Informasi Manajemen: Sistem yang direncanakan untuk
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data
dalam bentuk yang.

•

Precision Agriculture: merupakan informasi dan teknologi pada
sistem pengelolaan pertanian untuk mengidentifikasi, menganalisa,
dan mengelola informasi keragaman spasial dan temporal di dalam
lahan untuk mendapatkan keuntungan optimum, berkelanjutan, dan
menjaga lingkungan. Tujuan dari PF adalah mencocokkan aplikasi
sumber daya dan kegiatan budidaya pertanian dengan kondisi tanah
dan keperluan tanaman berdasarkan karakteristik spesifik lokasi di
dalam lahan. Hal ini kemudian menjadi sangat menarik karena untuk
mencapainya
mendukung

diperlukan
ketepatan
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kepentingan pengelolaan lahan pertanian. Penggunaan sistem
pertanian presisi/smart farming ini paling tidak memberikan beberapa
keuntungan yang cukup menarik antara lain a) menghemat tenaga,
dengan sistem ini lahan yang diolah hanya yang akan diatanami saja.,
b) menghemat pupuk, karena pemberian pupuk telah berdasarkan
informasi presisi mengenai kondisi tanah dan fase pertumbuhan
tanaman dan c) lebih ramah lingkungan, tentu karena dengan sistem
ini pupuk diberikan dengan ketepatan yang tinggi akan kebutuhan
tanaman, maka nyaris tidak ada pupuk yang terbuang sia-sia dan
mencemari lingkungan.
•

Otomasi dan robotika pertanian: Proses penerapan robotika,
kontrol otomatis, dan teknik kecerdasan buatan di semua tingkat
produksi pertanian, termasuk peternakan dan farmdrones.

Smart Farming adalah konsep manajemen pertanian yang menggunakan
teknologi modern untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk
pertanian. Petani di abad 21 memiliki akses ke GPS, pemindaian tanah,
manajemen data, dan teknologi Internet of Things. Dengan tepat
mengukur variasi dalam suatu bidang dan menyesuaikan strategi yang
sesuai, petani dapat sangat meningkatkan efektivitas pestisida dan
pupuk, dan menggunakannya secara lebih selektif.
5. Pengembangan Revolusi 4.0 dalam Bidang Pertanian di NTT.
Pengembangan Revolusi 4.0 dalam Bidang Pertanian di NTT adalah
sebuah langkah maju di dalam bidang pertanian untuk mendukung
ketahanan pangan wilayah. Revolusi 4.0 terkait langsung bagaimana
mendapatkan informasi data-data secara akurat tentang unsur-unsur
| DR. Nikodemus P .P .E. Nainiti, MP
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penting bagi keberhasilan produktifitas dalam suatu kegiatan bidang
pertanian. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam revolusi 4.0 dicirikan
penggunaan alat pantau Field Monitoring System (FMS) unsur-unsur
penting bagi produksi pertanian yang bekerja secara otomatisasi, online
karena berbasis IT. Hasil pantauan datanya reel time dan dapat
dipertanggungung jawaban secara ilmiah. Revolusi 4.0 dipandang
sangat baik oleh karena data-data hasil analisis sangat falid dan update
kepada petani untuk memberikan perlakuan yang tepat bagi pencapain
produksi hasil yang tinggi, peluang gagal tanam dan panennya kecil
bahkan tidak terjadi.
Universitas Kristen Arha Wacana Kupang khususnya Prodi
Mekanisasi Pertanian Fakultas Teknologi Pertanuan UKAW, dalam kerja
sama penelitian dengan FTP UGM Yogyakarta, ICCTF-BAPPENAS
Indonesia, tahun 2016-2018, telah melakukan 2 (dua) kegiatan penelitian
yakni: Pertama; kerjasama lembaga antara FTP UGM Yogyakarta,
ICCTF-BAPPENAS Indonesia, melakukan integrasi revolusi 4.0 dan SRI
berbasis IT yakni Field Monitoring System (FMS) yang otomatisasi dan
online untuk memonitor lahan, tanah, tanaman, iklim secara cerdas di
bidang pertanian (smart farming). Hasil penelitian direspon positif oleh
Gubernur NTT periode lalu yakni Bapak Frans Lebu Raya, dan berkenan
melakukan panen raya dengan hasil panennya meningkat 200%
dibanding hasil panen sebelumnya. Keberhasilan terserbut maka pada
tahun yang sama 2018 diminta untuk dilakukan skill up ke kabupaten lain
yang menjadi sentra pertanian (padi) untuk mendukung ketahanan
pangan NTT. Skill Up atau Replikasi dari hasil kegiatan pertama dilakukan
di Kabupaten Sumba Timur. Dimana pada MTI kegiatan di
| DR. Nikodemus P .P .E. Nainiti, MP
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Sumba Timur berhasil dan telah

mengharumkan nama Universetas

Kristen Artha Wacana dan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
kanca

di

Internasional lewat publikasi kegiatan yang dilakukan (http://

sri.ciifad.cornell.edu/countries/Indonesia/index.html).
Kegiatan Kedua; kerjasama perorangan Staft FTP-UKAW-FTP UGM
dan PUPR Prop. NTT, menciptakan alat untuk memonitor debit berbasis
IT yakni alat Field Monitoring System (FMS) yang otomatisasi berbasis
anroid dan online untuk memonitor kondisi reel time debit air irigasi, yang
akan dikembangkan untuk semua daerah irigasi di NTT. Alat ini adalah
alat yang baru pertama di Indonesi, yang hak ciptanya adalah PUPR NTT
dan dalam proses dipatenkan. Alat tersebut diberi dengan nama “HAIK
LONTAR”, yang dimaknai sebaga alat” Hitungan Air Irigasi Kekinian
(HAIK) Langsung Online Nyata Tanpa Ada Ragu (LONTAR). Kedua hasil
yang dicapaian kegiatan tersebut, menempatkan UKAW Kupang sebagai
pelaku revolusi 4.0 dalam bidang pertanian di NTT khususnya FTPUKAW.
a. Field Monitoring System untuk Lahan, Tanah, Tanaman, dan Iklim.

gg

Gambar 1. Field Router.
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Gambar 3. Skema Field Monitoring System.

Ada 5 sensor yang terpasang dilahan, yaitu sensor radiasi matahari
(Pyranometer), arah dan kecepatan angin (anemometer), kelembaban
dan suhu udara, hjan, dan kelembaban tanah (termasuk suhu dan
daya hantar listrik tanah). Seluruh sensor terkoneksi dengan data
logger Em50. Pengukuran dilakukan setiap 30 menit sekali dan seluruh
data akan tersimpa di data logger tersebut. Data tersebut akan diambil
secara rutin setiap hari oleh FieldRouter dan dikirim ke server melalui
jaringan internet GSM. Selain data, FieldRouter juga akan mengirim
foto lokasi setiap pukul 12.00 – 12. 30 WIT. Sebagai pengguna, dapat
mengakses seluruh data baik berupa data numeric, grafik maupun
gambar/foto melalui website yang telah dibangun.
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Gambar 4. Installasi sistem monitoring di Kupang, NTT.

Perfomansi sistem monitoring
1. Sistem Informasi berbasi Website
Dengan sistem

monitoring

yang dikembangkan, seluruh data

monitoring termasuk data numeric, data grafik dan gambar kondisi
lokasi

dapat

diakses

melalui

website,

http://data01.x-

ability.jp/FieldRouter/vbox0170/,. Interface dari website tersebut dapat
dilihat pada Gambar 5. Didalam website tersebut, seluruh data akan
diupdate setiap hari sehingga sistem monitoring ini disebut quasi realtime monitoring system. Dibandingkan sistem real-time, quasi real-time
monitoring lebih hemat energi dan biaya untuk pengiriman data ke
| DR. Nikodemus P .P .E. Nainiti, MP
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server mengingat sistem hanya bekerja 30 menit sehari hanya untuk
mengirim data ke server (Arif et al., 2014).

Gambar 5. Interface sistem informasi di Kupang, NTT.

Melalui website tersebut, satu gambar kondisi lokasi dan nama
Datalogger (Kupang1) dapat dilihat. Sedangkan gambar kondisi
sebelumnya dapat dilihat dengan menekan tombol “calendar” (Gambar
5). Gambar – gambar tersebut disajikan dalam bentuk kalender.
Dengan bentuk kalender tersebut, pertumbuhan tanaman dapat
dimonitor dengan baik. Pada umumnya, pertumbuhan tanaman padi
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dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase awal, vegetatif, pertengahan dan fase
akhir (Mohan and Arumugam, 1994; Vu et al, 2005).
Pada tahap awal, tanaman hampir tidak kelihatan dan gambar tanah
dilahan mendominasi. Hal ini disebabkan tanam bibit muda dan umur
benih muda yang digunakan dalam budidaya SRI. Sebaliknya, mulai
fase pertengahan sampai fase akhir, tanaman tumbuh pesat dan
menutupi seluruh permukaan tanah. Hasil ini menunjukkan bahwa
penggunaan tanaman tunggal per lubang dengan bibit yang sangat
muda menghasilkan produksi bahan yang lebih kering dibandingkan
sistem pertanian konvensional dengan tiga tanaman per lubang ( Sanoh et al., 2014). Gambaran lahan berguna sebagai informasi untuk
memperkirakan kondisi tanaman menggunakan analisa plant spectral
profile untuk manajemen tanaman yang lebih baik (Doi et al., 2013).
Selanjutnya, ada dua tipe data yaitu data numerik dan data grafis. Data
numerik merepresentasikan data lingkungan yang terukur oleh sensor
setiap 30 menit. Sedangkan data grafis merepresentasikan perubahan
dinamis dari setiap parameter lingkungan. Data numerik dapat ditaksir
dengan menggunakan tombol “CSV” dan data akan terunduh secara
otomatis. Sementara itu, data grafis dapat dicari dengan menggunakan
tombol “M”. Contoh dari kedua data numerik dan grafis dapat dilihat
pada Gambar 6.
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Gambar 6. Data yang disajikan pada sistem informasi: a) data pertumbuhan
tanaman, b) data gambar, c) data numerik

Tabel 2. Hasil Uji Coba SRI di Kabupaten Kupang NTT

Lokasi

Sistem
budidaya

Baumata
Tarus

Produktivitas (ton/ha)
MT 2
2016

MT 1
2017

MT 2
2017

SRI

5

8,4

12

Konvensional

4,1

5,6

4.8

SRI
Konvensional

6,4
5,5

12
5.8

12.5
5.6

2. Perubahan Dinamis parameter lingkungan
Gambar 6 menunjukkan perubahan dinamis dari rata-rata harian suhu
dan kelembaban relatif selama musim tanam. Suhu dan kelembaban
relatif berfluktuatif dan memiliki korelasi negatif. Selama Juli November 2016, tren suhu udara meningkat dari 26oC ke 30oC. Suhu
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terendah dan tertinggi berturut-turut adalah 25.1oC dan 30.4oC. Hal itu
terjadi pada tanggal 19 Agustus dan 9 November 2016

Gambar 7. Perubahan dinamis suhu udara dan kelembaban udara.

Sementara itu, tren kelembaban relatif meningkat selama akhir Juli
hingga pertengahan Agustus 2016. Di sisi lain, tren ini menunjukkan
penurunan selama September dan November 2016. Kelembaban
relatif terendah dan tertinggi terjadi pada tanggal 16 Agustus 2016 dan
16 November 2016 ketika nilainya mencapai 61,3% dan 83,4% secara
berturut-turut.
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Gambar 8. Perubahan dinamis radiasi matahari dan evapotranspirasi.

Gambar 8 menunjukkan perubahan dinamis dari radiasi matahari dan
evapotranspirasi selama musim tanam. Radiasi matahari dan
evapotranspirasi memiliki tren yang sama dan berkorelasi positif.
Artinya bahwa radiasi matahari menjadi faktor utama dalam proses
evapotranspirasi baik dari permukaan tanah dan tanaman (Hargreaves
dan Allen, 2003). Selama akhir Juli-November 2016, tren radiasi
matahari dan evapotranspirasi meningkat dan mencapai maksimum
pada 14 November 2016 masing-masing nilainya yaitu 27,18 MJ / m2 /
d dan 7.19 mm. Di sisi lain, radiasi matahari dan evapotranspirasi
terendah adalah 9,51 MJ / m2 / d dan 2.28 mm pada 14 Agustus 2016.
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Gambar 9. Curah hujan harian dan perubahan kelembaban tanah Harian.

Sebagai lokasi penelitian, Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT)
memiliki curah hujan yang rendah seperti terlihat pada Gambar 8.
Jumlah curah hujan selama satu musim tanam hanya 62,2 mm.
Intensitas hujan tertinggi terjadi pada 25 September 2016 dengan total
curah hujan yaitu 19,2 mm. Untuk kelembaban tanah, tren ini
berfluktuasi

yang

ditunjukkan

dengan

irigasi

berselang

yang

diaplikasikan di lapangan. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh curah hujan
hanya pada September 2016 dan akhir November 2016 sebelum
panen. Jumlah tertinggi kelembaban tanah adalah 75,8% yang
menunjukkan kondisi jenuh pada 30 Oktober 2016. Sebaliknya, jumlah
terendah adalah 46,8% pada 6 Agustus 2016.
Selama satu musim tanam, pengembangan IT sistem monitoring
lapangan bekerja dengan baik, dan semua data numerik terkirim ke
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server. Tidak ada data yang hilang selama percobaan. Kinerja ini lebih
baik daripada eksperimen sebelumnya di area yang berbeda, dimana
ada beberapa data hilang karena masalah koneksi (Arif et al., 2014).
Selain itu, sistem ini cocok untuk lahan padi yang khas di Indonesia
dimana biasanya dilakukan di daerah terbuka dan jauh dari rumah
petani. Dengan demikian, sulit untuk menemukan sumber listrik untuk
pemantauan lapangan terus menerus. Jadi, dengan menggunakan
pantauan quasi real-time lebih efektif dalam penggunaan listrik dan
tidak tergantung pada sumber listrik dari rumah petani.
Sistem ini lebih baik daripada monitoring real-time menggunakan
server lapangan yang telah dipasang di sawah sistem SRI di Indonesia
seperti yang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya (Setiawan et al
2010 Gardjito et al 2008.). Pada penelitian tersebut menunjukkan
bahwa sistem bekerja dengan baik hanya beberapa bulan dan
mengalami beberapa masalah terkait dengan stabilitas. Beberapa data
gambar hilang ketika listrik di rumah petani turun dan koneksi internet
terganggu. Situasi ini terjadi beberapa kali terutama ketika hujan lebat
dan petir. Oleh karena itu, real-time monitoring kurang sesuai
diaplikasikan untuk memantau sawah khususnya di Indonesia.
Dalam pemantauan ini, relatif mudah untuk menentukan setiap
tahapan pertumbuhan tanaman. Selain itu, data numerik menunjukkan
nilai yang sesuai dari kedua parameter meteorologi dan tanaman. Data
ini penting untuk analisis lebih lanjut khususnya untuk mengevaluasi
efek dari sistem irigasi pada produktivitas lahan dan air, dan
menjelaskan sistem air optimal untuk memaksimalkan produktivitas
lahan dan air dengan menampilkan analisis keseimbangan air.
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3. Produktivitas Air sistem SRI
Tabel 3 menunjukkan keluaran dari analisis neraca air selama satu
musim tanam. Hal itu menunjukkan bahwa sistem pertanian padi SRI
membutuhkan air yang lebih sedikit dibandingkan pertanian padi
konvensional. Penggunaan air dapat disimpan hingga 12%. Sistem
pertanian padi konvensional dengan irigasi tergenang berkontribusi
untuk meningkatakan perkolasi dalam yaitu 16.7% dibanding sistem
pertanian padi SRI.
Menariknya, meskipun nilai evapotranspirasinya rendah selama satu
periode tanam, sistem tanam SRI menghasilkan gabah yang lebih
banyak

dibandingkan

menunjukkan

bahwa

dengan
sistem

sistem
tanam

konvensional.

SRI

lebih

Hal

efektif

ini

dalam

pengembangan jumlah anakan dan malai. Kunci dalam sistem tanam
SRI adalah kondisi aerobik terutama pada periode pertengahan musim
dan kondisi ini lebih efektif dalam mencegah pembungaan yang steril
terutama pada fase pembungaan (Bouman et al 2005). Selain itu,
sistem tanam SRI akan menyediakan ketersediaan oksigen dan air
secara optimal dengan alternatif sistem irigasi basah dan kering (Yang
and Zang, 2010).
Data iklim yang diperoleh diinterpretasikan untuk mendapatkan
evapotranspirasi

(Et)

dengan

Hargreaves dan Allen, 2003).

| DR. Nikodemus P .P .E. Nainiti, MP

model Hargreaves

(Wu,

1997;

22

Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-37 UKAW

Juga data iklim diinterpretasikan untuk keseimbngan air (Water
Balance) dengan program Excel Solver (Arif et.al., 2012);

ΔS (t) = P(t)+I(t)+Gw(t)-Qr(t)-DP(t)-ET(t)
Dimana, ΔS adalah perubahan simpanan air dilahan ekuivalen dengan
tinggi muka air (mm), P adalah curah hujan (mm), I adalah irigasi (mm),
Gw adalah groundwater (mm), Qr adalah runoff/drainase (mm), DP
adalah perkolasi (mm), ET adalah evapotranspirasi (mm) dan t adalah
waktu (hari). Pada analisis ini diasumsikan bahwa air masuk ke lahan
hanya berasal dari hujan dan irigasi, sedangkan groundwater dan
runoff dianggap nol karena nilainya cukup kecil.
Serta interprestasi produktifitas air (Water Productivity) di setiap
pengukuran (Bouman et.al., 2005).

WP = Y/∑(I + P)
Dimana, WP adalah produktivitas air (g gabah/kg air), Y adalah
produktivitas lahan (ton/ha), I adalah irigasi (mm) dan P adalah curah
hujan (mm).
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Tabel 3. Analisis keseimbangan air dan produktivitas air
Conventional

SRI Rice

Simbol

Rice Farming

Farming

mm

P

62

62

mm

I

611

546

Evapotranspirasi

mm

ET

662

602

Perkolasi

mm

DP

44

38

Produksi

ton/ha

Y

6.4

12.5

WP

0.95

0.90

Parameter

Unit

Air masuk
Curah Hujan
Irigasi

Air

Keluar

Produktivitas air

g benih/kg air

Sistem pertanian padi SRI dengan kondisi yang lebih kering daripada
pertanian konvensional membutuhkan lebih sedikit air irigasi (Tabel 3).
Dengan demikian, hasil gabah lebih banyak dan pemberian air irigasi
lebih sedikit., SRI memiliki produktivitas air yang lebih tinggi daripada
konvensional. Tercatat produktivitas air untuk SRI dan praktek
konvensional masing-masing yaitu 0.95 dan 0.90. Hal ini menunjukkan
bahwa SRI lebih efisien dalam penggunaan air daripada pertanian
konvensional. Dengan demikian SRI memiliki manfaat dan nilai yang
diperoleh dari penggunaan air.
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b. Field Monitoring System untuk Debit Air Irigasi.

Gambar10. Field Router.

Gambar 12. Sensor Water Level dan
Flow Intake Pembagi
Data.
Bendungan Irigasi.
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Gambar 11. Sensor water level dan
flow di pintu pembagi
Tersier.

Gambar 13. Hand Phone Android
Untuk Monitoring
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Gambar 14. Contoh Luaran FMS Data Website Debit dalam Tabel dan Grafik
Daerah Irigasi Manikin Hasil bacaan pada HP Android.
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6. Penutup.
Hadirin yang saya hormati,

Integrasi Revolusi Industri 4.0 di bidang pertanian khususnya
dalam teknologi System of Rice Intensification (SRI) sangat sesuai
dengan kondisi iklim Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memiliki musim
hujan yang pendek (3-4 bulan basah) dan musim kemarau yang panjang
(8-9 bulan kering). Integrasi Revolusi 4.0 dan SRI yang dicobakan di
Kabupaten Kupang NTT, memberi hasil peningkatan dari 6-8 ton/ha
menjadi 12-12,5 ton/ha, ha karena jumlah anakan yang banyak, dengan
air irigasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan (menurunkan emisi
rumah kaca). Hal ini menunjukkan bahwa SRI merupakan budidaya padi
alternatif yang menjanjikan bagi ketahanan pangan (padi) NTT.
Pengembangan model smart farming di Nusa Tenggara Timur
(NTT) dengan pengembangan dan aplikasi alat system monitoring yang
terintegrasi dengan internet adalah satu momentum baru yang sangat
penting karena dapat melihat memantau iklim mikro setempat dimana
saja kita berada secara online dan real time. Data-data yang diperoleh
lebih update dan terpercaya dalam kegiatan analisis dan kajian
pengembangan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan Nusa
Tengara Timur (NTT). Untuk itu dibutuhkan dukungan SDM petaninya,
yang update dengan teknologi internet (generasi tua diganti generasi
mudah yang lebih familier dengan internet). Selain itu pula dibutuhkan
dukungan pemerintah untuk aplikasi dan pengembangan alat system
monitoring di seluruh wilayah NTT yang menjadi sentra pertanian.
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Pengembangan alat monitoring bersifat tidak terbatas, dan
kedepanya mampu dikembangkan FTP-UKAW khususnya Prodi Teknik
Pertanian dan Biosistem untuk dapat diaplikasikan untuk memonitor
kegiatan budidaya tanaman lain seperti holtikultura dan palawija, maupun
marungga/kelor seteleh melakukan beberapa revisi dalam kajian awal.
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