
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dilihat dan asal-usulnya, kelapa sawit bukanlah tanarnan asli lndonesia, 

tetapi seiring dsngan perkembangannya tanaman kelapa sawit ini rnarnpu 

tumbuh dan berkernbang dengan baik di lndonesia, bahkan telah menjadi salah 

satu komodifas yang diandalkan. Dalarn perekonornian lndonesia, komodiatas 

kelapa sawit rnernegang peranan yang cukup penting dan strategis , karena 

komoditas ini merupakan salah satu andalan surnber devisa non rnigas. 

Disamping itu, komodias ini diharapkan rnarnpu rnemenuhi kebutuhan minyak 

nabati masyarakat, dan rnerupakan surnber pendapatan rnasyarakat 

perkelapasawitan lndonesia. 

Sebagai kornoditas ekspor, kelapa sawit telah rnenghasilkan devisa 

sebesar USD 950 juta pada tahun 1996. Jurnlah devisa yang dihasilkan 

menempati urutan ke lima dalam ekspor non migas setelah kayu, karet, kopi, dan 

udang. Pada rnasa rnendatang peranan kornoditas kelapa sawit kelihatannya 

semakin penting bagi pendapatan negara, walaupun selarna ini devisa yang 

dihasilkan sering beffluktuasi sebagai akibat dari kurang stabilnya tingkat harga 

komoditas ini. Di lain pihak, kornoditas kelapa sawit sangat dibutuhkan dalarn 

jumlah yang rnakin rneningkat baik untuk kebutuhan dalam negeri rnaupun untuk 

konsumsi luar negeri (ekspor). Pangsa pasar rninyak sawit di dalam negeri cukup 

besar dan pasaran ekspomya senantiasa terbuka, apalagi dengan tidak 

terbuktinya isu yang dilancarkan oleh ASA (American Soybean Association). 

Konsumsi minyak sawit dunia yang sangat besar dan semakin rneningkat tidak 
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mungkin terpenuhi oleh produsen utama seperti Malaysia, Nigeria, dan Pantai 

Gading. 

Dalam mengantisipasi perkembangan pasar dunia dan perkembangan 

yang terjadidi negara-negara produsen minyak sawit, maka pemerintah 

indonesia bertekad untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit beserta 

industri pengolahannya. Pihak pemerintah dan swasta terus berusaha 

mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan membuka perkebunan baru 

beserta industri pengolahannya. 

Melihat kondisi geografis dan iklim yang mendukung, maka perkebunan 

kelapa sawit mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di 

lndonesia seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Keadaan ini menjadi 

salah satu keunggulan komparatif yang dipunyai oleh lndonesia yang harus 

dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk bisa bersaing di pasar internasional tidaklah 

cukup dengan mengandalkan potensi alam di atas, tetapi juga harus didukung 

dengan pengelolaan yang baik dan profesional. 

Pada saat ini produktivitas industri agribisnis kelapa sawit Indonesia 

masih kalah dibandingkan dengan Malaysia yang potensi alamnya jauh lebih 

kecil. Rendahnya produktivitas ini salah satunya disebabkan oleh kurang 

efektifnya manajemen pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Tekad pemerintah 

untuk menyamai Malaysia, terutama dalam ha1 produksi minyak sawit, pada 

tahun 2005 perlu didukung dengan perbaikan pengelolaan perkebunan kelapa 

sawit dan industrinya secara baik dan profesional untuk mencapai produksi yang 

efektif dan efisien dengan kualiias tinggi. Perbaikan pengelolaan agribisnis 

kelapa sawit harus dilakukan di level pemerintah maupun pada level perusahaan 

perkebunan. Usaha untuk memperbaiki sistem agribisnis kelapa sawit harus 
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didukung oleh berbagai inforrnasi yang rnenunjang. 

Areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia pada saat ini 

dikalola oleh perkebunan negara, swasta, dan perkebunan rakyat. Perkebunan 

swasta seperti PT Astra Agro Lestari Tbk yang rnernpunyai beberzpa lokasi 

perkebunan yang 'tersebar di Sumatera, Kalirnantan, dan Sulawesi sudah 

rnerasakan periunya pengelolaan perkebunan yang efektii dan profesional. 

Kebutuhan ini muncul untuk rnengantisipasi sernakin meningkatnya persaingan 

bisnis perkebunan kelapa sawit dan pengaruh kondisi ekonorni seperti fluktuasi 

harga jual CPO yang akhir-akhir ini kurang menguntungkan. Salah satu aspek 

penting dalarn pengelolaan perkebunan ini adalah tersedianya informasi yang 

rnernadai untuk kegiatan pengelolaan perkebunan. lnforrnasi tersebut sangat 

berguna untuk kegiatan operasional seperti perencanaan, pengawasan, 

perneliharaan, dan pernasaran. Oleh karena itu diperlukan suatu sistern inforrnasi 

yang terintegrasi yang rnenunjang fungsi-fungsi manajernen. 

Areal perkebunan yang dirniliki oleh PT Astra Agro lestari Tbk tersebar di 

berbagai ternpat di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dalarn areal yang cukup 

luas dengan tanarnan kelapa sawit dalarn jurnlah yang sangat banyak. 

Konsekuensi dari kondisi perkebunan tersebut adalah kebutuhan akan informasi 

yang handal untuk kegiatan operasional perkebunan seperti untuk perenCanaan, 

perneliharaan, dan pengawasan. Kegiatan operasionallproduksi perkebunan 

selalu terkait dengan informasi lokasi. Oleh karena itu untuk mendapatkan 

inforrnasi lokasi yang akurat dibutuhkan data spasial (keruangan) yang 

rnenggarnbarkan kondisi areal perkebunan secara detail. 

Pada saat ini, sistern informasi yang ada di PT Astra Agro Lestari Tbk 

rnasih belurn dipergunakan secara optimal, disarnping belurn rnernpunyai sistern 
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informasi yang terintegrasi. Untuk meningkatkan kemampuan sistem informasi 

terutama untuk kebutuhan operasionallproduksi, diperlukan informasi spasial 

yang akurat yang rnenunjang pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalarn 

rangka mernenuhi kebutuhan informasi spasial, bam-baru ini pemsahaan telah 

rnelakukan pengarnbilan data peta secara detail yang diarnbil dari foto udara di 

beberapa lokasi perkebunan di Surnatera, dan rnenyusul untuk lokasi 

perkebunan yang lainnya. Hingga saat ini data tersebut rnasih tersirnpan dalarn 

bentuk peta manual, sehingga belurn dapat dipergunakan bersarnaan dengan 

sistern informasi berbasis kornputer yang ada. Dengan kondisi ini, PT Astra Agro 

Lestari Tbk memerlukan pengembangan sistem informasi yang berbasis data 

spasial (peta digital) yang terintegrasi dengan sistern inforrnasi yang sudah 

pernah dibuat. Dengan dikembangkannya sistern inforrnasi yang terpadu yang 

memanfaatkan semua potensi yang tersedia, diharapkan mernbantu 

pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efisien untuk rneningkatkan produksi 

dan kualitas. 

. . 
B. ldentifikasi Masalah 

.A. 

. . 
Sebenarnya ada berbagai permasalahan yang dihadapi dalarn kerangka 

pengernbangan sistem informasi ini. Mengingat terbatasnya waktu yang tersedia 

untuk penyelesaian penulisan tesis, rnaka permasalahan yang melandasi 

pengembangan sistem informasi ini perlu dibatasi pada poin-poin berikut: 

1. PT. Astra Agro Lestari Tbk belurn memanfaatkan selumh data yang 

dimiliki, khususnya data spasial, untuk rneningkatkan kernarnpuan 

sistern informasinya. 
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2. Pemeriksaan laporan kegiatan di perkebunan memerlukan waktu 

yang lama, karena sistem informasi belum terfokus pada data 

lapangan yang terkait erat dengan informasi lokasi. 

3. Sistern pelaporan kegiatan di perkebunan secara substansial belum 

rnernenuhi harapan rnanajemen. 

C. Perurnusan Masalah 

lnformasi yang diperlukan oleh pengelola perkebunan kelapa sawit di 

tingkat operasional maupun rnanajerial, terutama pada divisi produksi, banyak 

sekali terkait dengan lokasi ternpat perkebunan berada. Proses pengambilan 

keputusan pada divisi operasional sangat terbantu dengan adanya informasi 

yang berefensi pada lokasi, seperti pada proses perencanaan, pemeliharaan, 

dan pengawasan di perkebunan. 

Untuk memecahkan berbagai permasalahan terutama yang berkaitan 

dengan divisi produksi, PT Astra Agro Lestari Tbk memandang perlu untuk 

mengembangkan sistern informasi yang bebasis data spasial yaitu basis data 

yang terkait dengan objek-objek di lokasi perkebunan kelapa sawit. 

Dari permasalahan yang ada, maka dapat dikembangkan rumusan 

masalah yang dauangkan dalarn beberapa pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana memanfaatkan data spasial' untuk pengembangan 

sistern informasi. 

2. Data dan informasi apa saja yang diperlukan untuk pengembangan 

sistem informasi yang akan dibangun. 

3. Bagairnana mengintegrasikan data spasial dengan data dan 

informasi non spasial yang berkaitan. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk : 

1. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap sistem informasi yang 

sudah ada. 

2. Melakukan analisis kebutuhan untuk sistem ihforrnasi yang 

dikemoangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

3. Mengintegrasikan sistem informasi spasial yang dikembangkan 

aengan sistem informasi yang sudah ada pada divisi-divisi 

operasional melalui pengembangan prototipe. 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian ditekankan pada proses pengembangan sistern yang 

digunakan sebagai sumber informasi dan alat bantu pengambilan keputusan 

dalarn kegiatan manajemen dan operasional. Proses pengembangan sistem 

dilakukan dengan rnetoda Rapid Application Development (RAD) rnenggunakan 

prototyping. Tahaptahap yang ditempuh dalam pengembangan sistem ini adalah 

analisis dan perancangan sistern secara cepat, serta pengembangan prototipe 

yang rnelibatkan pengguna secara langsung. 

Pengembangan sistem informasi spasial untuk pengelolaan kelapa sawit 

di PT Astra Agro Lestari Tbk dibatasi aspek informasi pengelolaan perkebunan 

yang meliputi : 

1. lnformasi panen tandan buah segar (TBS) harian. 

2. lnforrnasi kegiatan pernupukan. 
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3. lnformasi hama dan penyakit tznaman. 

4. lnformasi infrastruktur perkebunan kelapa sawit. 

Pertimbangan pemilihan kegiatan pengelolaan perkebunan diatas 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta urnpan balik dari calon 

pengguna, mengingat aspek-aspek tersebut secara langsung rnernpengaruhi 

pernasukan dan pengeluaran keuangan dalarn jumlah yang besar. 3iaharapkan 

dengan adanya sistern iniorrnasi yang baik akan rneningkatkan efisiensi pada 

aspek-aspek kegiatan pengelolaan perkebunan diatao. 

lnformasi panen difokuskan pada data dan informasi panen harian 

beserta kegiatan pengangkutannya. lnforrnasi pernupukan dibatasi pada 

informasi rekomendasi pemupukan , pelaksanaan pernupukan, dan penilaian 

terhadap hasil kegiatan pernupukan. Untuk informasi harna dan penyakit 

tanaman dibatasi pada deteksi hama dan penyakii serta pengendaliannya. 

Sedangkan untuk infrastruktur perkebunan, penelitian difokuskan pada 

pemantauan pembangunan, perencanaan, dan pemeliharaan infrastrtuktur yang 

meliputi jalan angkutan, jembatanlgorong-gorong, dan fasilitas bangunan. 

Data yang digunakan dalam pengernbangan sistem adalah data yang 

bersifat spasial berupa peta areal lingkungan perkebunan dan data atribut yang 

berkaitan dengan obyek-obyek geografis beserta data lainnya. Prototipe sistern 

yang dikembangkan dibangun berbasis perangkat keras PC dengan sistern 

operasi windows 95/98 atau windows NT, dengan perangkat lunak Arcview dan 

bahasa pemrograman Avenue. 
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