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SMART AGRICULTURE

KATALOG

Revolusi 4.0 pada bidang pertanian menerapkan metode “Smart Farming Precision 
Agriculture”. Smart Farming adalah konsep pertanian berbasis pada precision agricul-
ture yang memanfaatkan otomatisasi teknologi didukung oleh manajemen big data, 
machine learning/kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT) demi meningkat-
kan kualitas maupun kuantitas produksi dalam rangka mengoptimalkan sumberdaya 
lahan, teknologi budidaya, SDM, dan sumberdaya produksi yang lain. 



About Us
Kami adalah perusahaan 
teknologi yang bergerak 
dibidang kecerdasan 
buatan, IoT,  robotika, VR/
AR, Software Development, 
dan terknologi lainnya. 
Produk dan Jasa kami 
bergerak diseluruh industri.
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Kepuasan 
pelanggan
adalah yang 
utama

Meengembang-
kan dan mening-
katkan produkti-
vitas, efektivitas, 
efisiensi adalah 
prioritas kami.



Table of Contents

 Smart farming atau smart agriculture (pertanian pintar) adalah metode cerdas 
penggunaaan teknologi dalam pertanian. Penggunaan platform yang dikonektivitas-
kan dengan perangkat teknologi (contoh : tablet dan handphone) dalam pengumpul-
kan informasi (contoh : status hara tanah, kelembaban udara, kondisi cuaca dsb) yang 
diperoleh dari lapang dari perangkat yang ditanamkan pada lahan pertanian. Metode 
menggunakan teknologi informasi dan berbagai teknologi GPS, sistem kontrol, sensor, 
robotika, drone, kendaraan otonom, dan perangkat lunak.
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Keunggulan SMART FARM

Perawatan tanaman yang 
dioptimalkan seperti 

penanaman yang akurat, 
penyiraman, aplikasi pes-

tisida dan panen secara 
langsung mempengaruhi 

tingkat produksi.

Prediksi cuaca dan 
sensor kelembaban 
tanah memungkinkan 
penggunaan air hanya 
ketika dan di mana 
diperlukan. 

Petani dapat memvisual-
isasikan tingkat produk-
si, kelembaban tanah, 

intensitas sinar matahari, 
dan lainnya secara real 

time dan jarak jauh untuk 
mempercepat proses 

pengambilan keputusan.

Data Real-time

Penanganan 
hama

Konservasi Air

Biaya Opera-
sional Rendah

Meningkatkan
Produksi

Meningkatkan
Presisi

Meningkatkan
kualiitas produk

Meningkatkan
Presisi

Mengotomatiskan pros-
es dalam penanaman, 
perawatan, dan pema-
nenan dapat mengurangi 
konsumsi sumber daya, 
kesalahan manusia, dan 
biaya keseluruhan.

Memungkinkan 
petani untuk me-

maksimalkan hasil 
dengan menggu-

nakan sumber daya 
minimum seperti air, 

pupuk, benih, dll.

Menganalisis kualitas pro-
duk dan menganalisa hasil 

panen dengan perlakuan 
yang diberikan petani ke 

tanaman. Hal ini dapat 
mengajarkan petani untuk 
menyesuaikan proses un-

tuk meningkatkan kualitas 
produk.

Penggunaan input sep-
erti berupa pestisida dan 
pupuk sesuai kebutuhan 

berdasarkan informasi 
olahan data pada tablet se-
hingga tidak ada kelebihan 

dalam dosis pengaplika-
siannya karena dipenuhi 

berdasarkan kekuran-
gannya. Dampak baik 

yang ditimbulkan pada 
pengaplikasian pupuk atau 
pestisida sesuai kebutuhan 

akan menjaga kesehatan 
dan kelestarian tanah, 

optimalisasi penggunaan 
input dan saving cost.

Dengan teknologi 
smart agriculture 
dapat membantu 
mendeteksi hama 
yang mengganggu 
produksi petani. 
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SOFTWARE SMARTFARM

REMOTE MONITORING DATA ANALYTICS WEATHER STATION

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT QUALITY ASSURANCE DATA MANAGEMENT

• Akuntansi perkebunan
• Cash Flow produksi
• Analisis produksi
• Laporan Penjualan, 

untung rugi, arus 
modal, dll

• Analisis Investasi
• Barcode untuk recog-

nisi produk
• Optimasi sumber daya

• Pemantauan langsung 
proses produksi, pekerja, 
kesehatan buah/sayur,kondi-
si perkebunan (pH, suhu, 
kelembaban, intensitas 
cahaya, dll), dan kepatuhan 
keamanan

• Mendeteksi bahaya re-
al-time seperti benda asing 
dari lingkungan produksi, 
peralatan, atau input karena 
penanganan manusia

• Otomatiskan peringatan un-
tuk potensi risiko & kontam-
inan, dll.

• Analisis kesehatan buah/
sayur,

• Tangkap warna, bentuk, 
& tekstur tanaman (sehat, 
busuk, matang (siap pe-
tik), mentah, dll)

• Otomatisasi deteksi dini 
& ukur stres tanaman, 
penyakit, kerusakan

• Identifikasi gulma, 
spesies invasif, & hama

• Integrasi sistem dengan 
robot memetik buah 
dan memisahkan sesuai 
kualitas

• Inventarisasi popu-
lasi tanaman & ukur 
volume

• Manajemen SDM/ 
Pekerja

• Manajemen Inventory
• Data pelanggan
• Data Penjualan
• Rekaman data visual 

untuk riwayat dan 
perbaikan

• Penelusuran data 
produksi dari mendapa-
tkan benih hingga 
penjualan akhir

• Manajemen Alur bisnis
• Timbangan IOT
• Pencatatan dan peme-

liharaan
• Manajemen Resiko

• Prediksi cuaca
• Analisis cuaca untuk 

waktu yang tepat 
untuk pembibitan, 
penanaman, panen, 
dll yang optimal

• Membaca cuaca saat 
ini

• Mengukur curah hujan
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Rumah kaca atau green 
house pintar yang iklim 
yang dibutuhkan oleh 
tanaman dapat dise-
suaikan. Smart green 
house juga dilengkapi 
sensor-sensor seper-
ti sensor kelembaban, 
suhu, volume air, kelem-
baban tanah, karbon 
dioksida, intensitas 
cahaya, dll untuk me-
monitoring dan mengon-
trol. Pengirigasian juga 
dilengkapi timer yang 
dpat membantu pengali-
ran air sesuai waktu dan 
saat dibutuhkan oleh ta-
naman. Atap juga dapat 
disesuaikan dan dioto-
masikan buka dan tutup 
sesuai kebutuhan. pH 
air juga dapat dikenda-
likan sesuai kebutuhan 
tanaman. Semua ini bisa 
dimonitor secara mobile 
dimanapun anda bera-
da.

Navigasi drone ini juga 
otonom. drone ini dapat 
memonitor warna daun 
dari permukaan tum-
buhan, suhu, prediksi 
cuaca, membantu pen-
ebaran bibit, polinasi, 
membuat analisa, dan 
lain-lain. Perbedaan 
monitoring drone dan 
mapping drone adalah 
monitoring drone ter-
bang lebih rendah dari 
pada mapping drone.

Luasnya lahan dan ket-
ersediaan sumber air 
menjadi masalah dalam 
irigasi pertanian. Maka 
dari itu drone irigasi 
menjadi solusi untuk pe-
mecahan masalah terse-
but. Smart Drone dapat 
mengirigasian air mau-
pun pupuk cari ke tem-
pat atau daerah yang 
sulit dijangkau. Smart 
Drone ini dilengkapi 
dengan Autonomous 
navigation yang mem-
buat drone bisa dengan 
navigasi otonom.

Penerapan IoT untuk 
monitoring. Pema-
sangan sensor-sensor 
untuk mengumpulkan 
data-data dari kebun 
dan membaca cuaca. 
Jenis-jenis data yang 
dapat dikumpulkan. Mis-
al seperti temperatur/ 
suhu, kelembaban,  ke-
cepatan angin, kondi-
si hara tanah, pH, dan 
lain sebagainya. Ini juga 
dapat di automasi den-
gan pem

AGRICULTURE
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PRODUK & JASA



Tugas Agriculture ro-
bot yang kami tawarkan 
dilengkapi dengan te-
knologi AI dan bekerja 
secara autonomous. 
Robot yang kami tawar-
kan dapat memanen dan 
memetik buah. Robot 
ini juga dapat memilah 
buah busuk maupun 
segar. Robot pertanian 
juga dapat dipakai untuk 
pengendalian gulma, 
pemotong autonomous, 
pembibitan, penyempro-
tan, fenotipe, menyortir, 
bahkan mengemas.

Kami mengembangkan 
autonomous tractors 
untuk membantu persia-
pan lahan untuk petani. 
Data membuktikan den-
gan penggunaan au-
tonomous tractors bisa 
menghemat bensin se-
besar 5%. Dengan wak-
tu lebih cepat, mengh-
indari overlapping, dan 
lain-lain.

Autonomous Drone for 
mapping digunakan un-
tuk mapping keadaan 
yang luas dari atas ke-
bun secara menyeluruh. 
Drone ini dapat digu-
nakan untuk menganali-
sa kondisi lahan secara 
menyeluruh. Mapping 
drone juga dapat digu-
nakan untuk mappinng 
lahan.

Luasnya kebun atau 
ladang dari sumber air 
menjadi masalah. Pen-
jadwalan penyiraman 
bisa terlambat, dan mo-
bilitas lain yang tidak 
mendukung produksi 
kebun. Disinilah smart 
Irrigation masuk menja-
di solusi. Smart Irriga-
tion menyalurkan air ke-
seluruh wilayah kebun 
melalui pipa-pipa yang 
di automisasi. Automis-
asi ini bisa dengan pen-
jadwalan jam maupun 
kondisi dari lahan perta-
nian atau pertanian.
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“Without acces to modern farming techniques or machinery, 
let alone science-based climate and weather data, farmers’ 
livehoods hinge precariously on changing environment that 
they’re strunggling to understand.”

- U.S. Agency for international development



Agri-Robotic

Artificial Intelligence
of Things

Monitor kebun dan 
tanaman anda dari jauh. 
Meskipun saat anda 
bepergian. 

Teknologi kami dapat 
membaca & menganalisa 
kondisi cuaca, karbon, 
ph, suhu, intensitas 
cahaya, dll.
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Biarkan Agri-robot 
memetik buah anda dan 
memisahkannya antara  
yang segar dan yang 
busuk. Bahkan saat anda 
tertidur. 

Agriculture
Software

Smart Drone Farm dapat 
menganalisa keadaan
lahan dari permukaan, 
membaca cuaca, sekaligus 
menyiram cairan pupuk 
maupun air dari atas, dll 
secara autonomous.

SMART 
DRONE FARM
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SMART 
METERING

SMART
IRIGATION

Automasi irigasi air keseluruh 
kebun. Bisa dilakukan secara 
otomatis pada jam tertentu 
ataupun menyesuaikan 
keadaan tumbuhan. Tidak 
perlu khawati lagi meski 
sedang bepergian. 

Memantau dan mengatur 
kadar pH, oksigen,
karbon pada tanah, 
kelembaban, suhu, 
itensitas cahaya, dan lain-
lain.
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Automasi sistem secara 
menyeluruh sistem 
irigasi, pemupukan, 
mapping, dll

Autonomous
Tractors

Deteksi dan analisa seluruh 
permukaan lahan dengan 
drone pintar. lihat hasilnya 
secara live.

SMART 
GREENHOUSE
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Spare part mudah
didapatkan
spearpart atau komponen yang 
kami gunakan tersedia di pasar 
Indonesia. Apabila kami meng-
gunakan spear part dari luar 
negeri dalam prosesnya kami 
sudah menyediakan spearpart 
atau komponen cadangan jadi 
anda bisa membeli melalui 
kami ataupun instansi lain. 
Apabila componen kami buat 
sendiri maka kami bisa mem-
buat komponen tsb.

Follow up Setiap Bulan

Setelah produk berada di tan-
gan end user dan serah terima 
di tanda tangani. Kami akan 
mengecek setiap bulan selama 
satu tahun kepada operator 
untuk menanyakan apabila 
terdapat masalah mengenai 
produk kami. 

Quality Tested
Setiap produk, komponen, spearpart 

sudah melalui proses quality check 
up sebelum dan sesudah produk 

berada di tangan user.  Setiap bulan 
selama satu tahun kami juga akan 

melakukan quality check setiap bulan. 
Semua teknologi sudah diuji melalui 
serangkaian simulasi, prototype, dan 
industrial testing sebelum sampai di 

tangan klien.  Kami memastikan agar 
produk sampai ke tangan costumer 

dengan kualitas terbaik. Bahkan kami 
menyesuaikan setiap komponen yang 

dipakai sesuai environment, waktu 
pemakaian, tugas, suhu, noise, dll. 

Global Service & Development

Semua teknologi sudah diuji melalui 
serangkaian simulasi, prototype, dan 
industrial testing sebelum sampai di 

tangan klien.  Kami memastikan agar 
produk sampai ke tangan costumer 

dengan kualitas terbaik. Bahkan kami 
menyesuaikan setiap komponen yang 

dipakai sesuai environment, waktu 
pemakaian, tugas, suhu, noise, dll. 

Kami memberikan garansi 1 tahun 
untuk produk kami, selama itu setiap 
bulan kami akan melakukan follow up 
untuk menanyakan apabila terdapat 
keluhan, kendala, ataupun masalah 
terhadap produk kami. Service dasar 
bebas biaya. Apabila terdapat 
spearpart yang harus diganti, maka 
dibebankan setelahnya.

Engineer Berpengalaman

spearpart atau komponen yang 
kami gunakan tersedia di pasar 

Indonesia. Apabila kami menggu-
nakan spear part dari luar negeri 

dalam prosesnya kami sudah 
menyediakan spearpart atau 

komponen tsb. Jadi apabila terjadi 
kerusakan, user bisa memesan 

langsung dari kami. Apabila 
componen kami buat sendiri maka 
kami bisa membuat komponen tsb.

Pelayanan kami 24/7

Setelah produk berada di tan-
gan end user dan serah terima 
di tanda tangani. Kami akan 
mengecek setiap bulan selama 
satu tahun kepada operator 
untuk menanyakan apabila 
terdapat masalah mengenai 
produk kami. 

Garansi 1 tahun

Kami menyediakan servis onsite di 
seluruh Indonesia. Produk dan Jasa 

kami juga melayani seluruh pe

Service On Site

Kenapa kami?
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Build your Farm with a little 
investment
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Start from 
IDR 700K

Anti Karat

Tahan Lama

Garansi Service 1 Tahun

Industrial Grade

Pelayanan 24/7

Service On Site

Professional Developer

Global Development

Service On Site

Flexible Payment

“Investment in Agriculture are the best weapons against hunger 
and poverty, and they have made life better for billions of 
people.”

- Bill & Melinda Gates Foundation

Pelayanan ramah

Berpengalaman

Proaktif & cekatan

Premium Quality

100% Karya Anak Bangsa

Melayani meeting online
& offline (Visit on site)



Bellezza BSA, Jl. Permata Hijau No.106, Kec. Kby. 
Lama, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

+ 62 811 5019 595
+ 62 781 6666 300

info@pascalcreative.co.id
sales@pascalcreative.co.id

CONTACT US


