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3. TEKNOLOGI HYPERSPECTRAL UNTUK PEMETAAN SENTRA PRODUKSI
PERTANIAN
Deskripsi Kegiatan:

Beras merupakan pangan strategis, dan ketersediaannya berpengaruh terhadap stabilitas
nasional. Oleh karena itu tingkat produksinya senantiasa dipantau. Estimasi tingkat produksi
dengan 'eye estimate" yang digunakan sekarang ini sering meleset, padahal ini terkait
dengan keputusan melakukan impor atau tidak. Faktor ketidakakuratan ini harus diantisipasi
agar kestabilan dan ketahanan pangan nasional terjaga. Dalam kaitan ini akan dilakukan
pengkajian menggunakan aplikasi teknologi hiperspektral untuk pemetaan sentra produksi
pertanian, untuk mengetahui perkiraan luas lahan pertanian yang berpotensi panen, serta
memperkirakan cadangan pangan yang tersedia untuk beberapa bulan ke depan (hingga
masa panen) menggunakan model prediksi yang handal, dengan ketelitian yang tinggi serta
menghemat waktu. Untuk melengkapi kegiatan ini, metode ini juga dikemas dengan valuasi
ekonomi pertanian berbasis spasial dalam rangka memahami dan mengantisipasi resiko yang
akan terjadi akibat dari produksi yang dicapai.

Tujuan Kegiatan:
Menciptakan paket teknologi yang layak terap dalam mendukung program ketahanan
pangan, mulai dari proses karakterisasi, proses pemodelan sampai dengan proses valuasi
sumberdaya pertanian, dengan memadukan teknologi GlS, NRA, dan Hyperspectral RS
untuk melakukan prediksi kondisi tanaman padi, prediksi luas dan masa panen, prediksi
produksi padi yang lebih cepat dan akurat, serta valuasi terhadap sumberdaya lahan
pertanian di daerah potensi pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan
nasional.

Sasaran 2012:
• Pembaharuan pustaka spektral untuk 4 varietas tanaman padi
• Pengembangan metode prediksi cuaca dengan aplikasi radar cuaca
• Pengembangan metode prediksi luasan panen padi skala propinsi
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• Pengembangan metode prediksi panen padi skala propinsi
• Penyempurnaan perangkat lunak HyperSRlSoft
• Pembangunan modul perangkat lunak valuasi sumberdaya lahan padi untuk optimasi
pemanfaatan lahan skala propinsi
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