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A. Latar Belakang

Dalam pembangunan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahap II sektor

pertanian tetap memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional. Sektor

ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok, meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani dan pedesaan, dan menyumbang

pada upaya peningkatan eskpor non migas. Sistem komoditas kelapa sawit--
sebagai suatu sistem agribisnis merupakan salah satll komoditas yang berperan

penting dalam mencapai ketiga hal di atas.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui kemitraan usaha seperti

pola PIR terbukti dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan petani.

Demikian pula, di pasar Internasional pennintaan atas CPO (Crude Palm Oil)

meningkat terus dan daya kompetitif CPO terhadap minyak nabati lainnya cukup

tinggi. Karena itu, pengembangan sistem komoditas kelapa sawit dengan

pendekatan agribisnis merupakan upaya yang diharapkan mampu

membudidayakan komoditas ini menjadi salah satu komoditas unggulan untuk

menopang pembangunan pertanian dan pembangunan nasional.

Dalam PJPT I agribisnis kelapa sawit tlImbuh pesat dan hal ini akan terus

berlanjut dalam PJPT II. Apabila pada tahun 1979 luas perkebunan kelapa sawit

hanya 260.939 hektar, maka pada tahun 1995 diperkirakan mencapai 2 juta hektar.

Meskipun hampir 90% luas perkebunan kelapa sawit masih terpusat di Sumatra,

namun perluasan komoditas andalan tersebut kini diarahkan ke Kalimantan,

Sulawesi Tengah dan Irian Jaya. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal
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(BKPM) telihat bahwa hampir 167.000 hektar berada di Kalimantan, disusul

Sumatra (137.000 Ha), Sulawesi (50.000 Ha) dan sisanya Irian Jaya.

Produksi minyak sawit kasar (CPO) Indonesia pada tahun 2000

diproyeksikan mencapai 7,04 juta ton atau meningkat dengan laju sebesar

10 persen per tahun. Produksi tahun 1995 tercatat 4,5 juta ton, sedangkan tahun

ini diperkirakan terjadi peningkatan 300.000 ton sehingga produksi akhir menjadi

4,8 juta ton. Proyeksi produksi minyak sawit dunia diperkirakan akan mencapai

20,52 juta ton pada tahun 2000. Dari jumlah tersebut, Malaysia tetap menjadi

produsen nomor satu dengan perkiraan produksi sebesar 8,96 juta ton. Negara

produsen lain seperti Nigeria diproyeksikan menghasilkan sebanyak 0,93 juta ton,

sedangkan negara-negara Amerika Latin sebanyak 1,1 juta ton.

Usaha perkebunan mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda

dengan sektor usaha lainnya, yaitu :

a. Areal luas, sehingga memerlukan pengawasan yang intensif

b. Terletak di daerah yang umumnya terisolir dan belum memadai

prasarananya

c. Terletak di alam terbuka, sehingga mudah terpengaruh iklim yang sukar

dikendalikan

d. Budidaya sesuatu yang hidup, sehingga memerlukan lingkungan dan

perawatan k.llUsuS

e. Lambat berproduksi dan lambat bereaksi terhadap perbaikan

f. Padat karya, sehingga seringkali harus mendatangkan tenaga dari daerah

lain

g. PengelolaalUlya perlu keahlian teknis dan pengalaman sertafeeling.
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Memperhatikan karakteristik usaha perkebunan tersebllt, maka llntllk

mengllsahakan perkebllnan secara baik agar didapatkan hasil yang optimal

diperlllkan persyaratan-persyaratan tertentll, seperti manajemen yang profesional

dan pengawasan yang intensif baik oleh manajemen intern atall pihak yang

ditunjuk. Untuk menerapkan manajemen yang baik maka diperlllkan kemlldahan

llntllk mengakses informasi. Kemudahan dan kelancaran informasi ini akan

menjadi kllnci keberhasilan dalam pengelolaan perkebunan. Pengaturan informasi

yang ditllangkan dalam suatu sistem informasi akan menciptakan langkah kerja

dan hasil yang optimal. Melailli sistem informasi akan l11ampll dilakllkan proses,

analisa dan menyajikan data secara terpadll dan dinal11is.

Adanya perkel11bangan teknologi inforl11asi yang relatif cepat maka

semaksimal mungkin teknologi tersebllt dapat dimanfaatkan llntllk

mengoptimalkan manajemen khllsusnya manajemen perkebunan. Oleh karena itu,

pemanfaatan sistem informasi yang mampu manganalisa secara menyelllrllh

berdasarkan volume kegiatan dan kapasitas pekerjaan serta dapat menyajikan

informasi secara tepat dan akllrat mlltlak diperlllkan.

Jika pengllmplilan data dan pekerjaan persiapan laporan dikerjakan dengan

bantllan kOl11puter, laporan dapat diterima lebih cepat dengan kalklilasi yang lebih

akllrat. Salah satu bidang terbaru yang didllkung oleh kOl11pllter adalah bidang

kegiatan pengal11bilan kepunrsan. Menggllnakan kOl11pllter llntllk membantu para

l11anajer dalam anal isis data yang bergllna llntllk sistem perencanaan dan

pengawasan agar dapat mengevaillasi keplltllsan yang harlls dial11bil.

Dengan keterbatasan biaya dan teknologi yang ada, akan l11emberikan

pilihan kepada l11anajel11en llntllk membannl terciptanya standar kllalitas yang
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tinggi dan mempertahankannya dalam setiap aspek proyek. Rendahnya mutu dari

sistem komputer baik dari segi perangkat kerasnya maupun lunaknya, pelalihan

staf atau pendokllmentasian akan memberikan hasil tidak seperti yang diharapkan,

dan tidak akan memberikan manfaat dimana secara organisasional diantisipasi

(Siagian, Renville. 1996).

Sistem [nformasi berbasis kompllter yang digunakan PT. Kirana Sekernan

dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan perkebunan masih cukup

sederhana. Realisasi lapangan dibllat secara manual di kantor kebun, selanjutnya

baru dilakukan entry data di kantor pusat yang terletak di Jan1bi. Penyajian

laporan realisasi lapangan berupa label-tabel, oleh karenanya apabila data realisasi

lapangan yang dilaporkan cukup banyak maka dapat menghambat dalam

memahami laporan tersebut. Disamping itu, apabila akan membllat peta realisasi

lapangan masih dilakukan secara manual sehingga prosesnya akan lama. Apabila

terdapat penambahan realisasi lapangan sehingga datanya cukup banyak, maka

pembuatan peta tersebut dapat menjadi kurang akurat. Alur penyampaian data

realisasi lapangan hingga ke manajer atau direksi, dapat dilihat pada Gambar J.

Data -. Asisten
~

Kantor -. Kantor
~

Manager/
Lapangan Wilayah Kebun Pusat Direksi

Gambar 1. Alur Penyampaian Dala Realisasi Lapangan di Kebun
PT. Kirana Sekernan

Pengembangan sistem informasi yang akan dilakllkan adalah merupakan

penggabungan antara data spasial (peta) dengan data kontekstllal (angka). Output

dari pengembangan sistem informasi ini adalah suatu peta yang dapat memberikan

suatu informasi tentang realisasi lapangan berdasarkan kavling-kavling yang ada.

Disamping itu, pada peta tersebut juga dapat diberikan warna atau asiran yang
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berbeda. Warna atau aStran tersebut dapat membedakan macam pekerjaan

sehingga dapat membantu pengguna untuk memahami isi dari infonnasi tersebut.

Data realisasi lapangan tidak ditampilkan seluruhnya dalam peta tersebut,

namun yang ditampilkan hanya berupa infonnasi yang terdapat pada kavling yang

diperlukan. Dengan demikian, dalam penyampaian laporan data realisasi lapangan

dapat lebih mudah dipahami dan akan sangat berguna dalam melakukan monitor

terhadap pembangunan perkebunan dan akan membantu manajemen dalam

mengambil suatu keputusan.

B. Perumusan Masalah

Pengawasan terhadap realisasi lapangan sangat diperlukan agar

pembangunan perkebunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan

yang kurang efektif dapat menyebabkan terjadinya kerugian terhadap waktu

sehingga dapat juga berpengaruh terhadap biaya. Untuk mengatasi kondisi

tersebut, maka diperlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu pihak

manajemen dalam melakukan pengawasan lapangan.

Dengan demikian perumusan masalah dalam penelitian ini adalah

"Bagaimana merancang suatu sistem informasi yang dapat mendukung

pengawasan lapangan dengan lebih komprehensif dan eksploratif me\alui

pengolahan data tekstual maupun spasial?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk :

a. Melakukan anal isis suatu sistem infonnasi pengawasan lapangan

perkebunan kelapa sawit yang berbasis komputer
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b. Membuat desain sistem informasi tentang penyaJ Ian laporan

realisasi lapangan

c. Membuat prototipe sistem informasi berbasis komputer yang

mengintegrasikan data geografi spasial (peta) dengan basis data

tekstual berupa atribut yang relevan.

2. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam pembuatan sistem informasi 1111,

antara lain:

a. Mempermudah dalam pengolahan, penYllllpanan dan penyaJlan

peta realisasi lapangan secara visual dan apabila terdapat

perubahan terhadap realisasi lapangan secara cepat dapat dilakukan

pembaharuan (update)

b. Membantu manajemen untuk dapat melakllkan pengawasan dan

mengambil keputusan yang lebih cepat dan akural.

c. Menghasilkan desain sistem informasi untuk dijadikan landasan

pengembangan sistem informasi di PT. Kirana Sekernan

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perkebunan kelapa sawit pola KKPA, yang

berlokasi di Jambi. Perkebunan kelapa sawit PT. Kirana Sekernan mempunyai

6 (enam) wilayah dengan total luas kurang lebih 4.000 Ha, nanlUn dalam

penelitian ini hanya diambil I (satu) wilayah saja. Pengambilan model hanya

menggunakan I (satu) wilayah dari 6 (enam) wilayah yang ada dengan

pertimbangan bahwa wilayah tersebut sudah dapat mewakili karena data yang

terdapat pada wilayah tersebllt struktllrnya sama dengan wilayah lain.
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Wilayah yang dijadikan sample adalah wilayah I dengan luas kurang lebih

931 Hektar, mempunyai jumlah kavling sebanyak 275 kavling dan areal lainnya

masuk dalarn wilayah Inti. Pembuatan sistem informasi manajemen pada

perkebunan PT. Kirana Sekernan juga dibatasi pada data realisasi pekerjaan di

lapangan yang meliputi pembukaan 1ahan (land clearing), penanaman Legumenae

Cover Crop (LCC), penanaman kelapa sawit, pemeliharaan, legalitas kavling,

sensus dan konversi. Data realisasi pekerjaan lapangan yang diarnbil dari

PT. Kirana Sekernan dibatasi sampai dengan periode bulan Mei 1998.

Dalarn penelitian ini tidak akan dilakukan studi kelayakan terhadap sistem

yang akan dibangun, tetapi hanya berkonsentrasi kepada pengembangan desain

dan prololipe sistem. Aspek yang harus di-moniloring terhadap pembangunan

perkebunan kelapa sawit adalah realisasi lapangan, biaya-biaya, logistik dan

tenaga kerja. Namun dalam pembuatan sistem informasi ini dibatasi hanya

meliputi realisasi lapangan.
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