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Pengertian 

 Istilah sistem informasi menyiratkan suatu pengumpulan data yang terorganisasi 

beserta tatacara penggunaanya yang mencakup lebih jauh daripada sekadar penyajian. 

Istilah tersebut menyiratkan suatu maksud yang ingin dicapai dengan jalan memilih dan 

mengatur data serta menyusun tatacara penggunaannya. Keberhasilan suatu siatem 

informasi  yang diukur  berdasarkan maksud pembuatannya tentu bergantung pada tiga 

faktor utama, yaitu (1) keserasian dan mutu data, (2) pengorganisasian data, dan (3) 

tatacara penggunaannya (Cook,1977). 

 Setiap sistem informasi menyajikan tiga gatra pokok: (1) pengumpulan dan 

pemasukan data, (2) penyimpanan dan pengambilan kembali (retrieval) data , dan (3)  

penerapan data, yang dalam hal sistem informasi terkomputer termasuk penayangan 

(display) (Lynch, 1977). Suatu sistem informasi terkomputer pada asasnya terdiri atas lima 

komponen yang menjadi sub-sistemnya (Knapp cit. Smith et al. , 1987), yaitu (1) 

pelambangan  (encoding) data dan pemprosesan masukan, (2) pengolahan data, (3) 

pengambilan kembali data, (4) pengolahan dan analisis data, dan (5) penayangan data. 

 Suatu sistem informasi dibuat untuk suatu keperluan tertentu atau untuk memenuhi 

permintaan penggunaan tertentu, maka struktur dan cara kerja sistem informasi berbeda-

beda bergantung pada macam keperluan atau macam permintaan yang harus dipenuhi. 

Oleh karena kepentingan yang harus dilayani sangat beraneka, mak macam sistem 

informasi pun sangat beraneka. Namun demikian, sistem informasi mempunyai banyak 

tampakan (features) umum dan menghadapi banyak persoalan yang mirip. Jadi, disamping 

perbedaan yang jelas terdapat banyak persamaan antarberbagai sistem informasi. Suatu 

persamman yang menonjol ialah semua sistem informasi menggabungkan berbagai ragam 

data yang dikumpulkan dari berbagai sumber (Coppock & Anderson, 1987). Untuk dapat 

menggabungkan data yang berasal dari berbagai sumber diperlukan suatu sistem alih rupa 

(transformation)  data sehingga menjadi tergabungkan (compatible). Berapa pun 

ukurannya dan apa pun ruang lingkupnya, suatu sistem informasi perlu memiliki 
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ketergabungan (compatibility) data yang disimpannya (Moore, & Dawson, 1977). 

Ketergantungan dakhil ialah yang merupakan tampakan umum suatu pokok suatu sistem 

informasi. 

 
Perkembangan Sistem Informasi 

 Perkembangan sistem informasi dapat dilihat dari perubahan pada tiga gatra pokok 

yang telah dikemukakan tadi, yaitu (1) cara pengumpulan dan pemasukan data, (2) cara 

penyimpanan dan pengambilan kembali data, (3) cara penerapan data. 

 Sistem informasi tertua muncul setelah manusia mengenal sistem menulis dan 

menggambar. Dengan sistem menulis dan menggambar orang dapat mencatat dan 

menyimpan hal-hal yang difikirkan untuk kemudian dialihkan kepada orang lain. Sebelum 

ini orang menyampaikan buah fikirannya secara lesan, dari mulut ke mulut. Pada waktu itu 

orang belum mengenal cara menyimpan informasi, sehingga jangkauannya dalam matra 

waktu dan ruang terbatas serta keterandalan semata-mata ditentukan oleh daya ingat 

seseorang. 

 Naskah-naskah tertulis yang tertua bertanggal 3.250 SM berupa inskripsi pada 

monumen dan piramid di Mesir. Setelah ditemukan bahan menulis yang ringan, mudah 

dibawa dan lentur ( lempeng lempung, papirus, lontar di Indonesia), barulah naskah-naskah 

dapat disimpan dalam ruangan khusus. Waktu itulah mulai berdiri perpustakaan tertua, 

berarti juga informasi tertua. Bangsa Mesir mengenal perpustakaan sejak 3.200 SM dan 

bangsa Sumeria (bermukim di daerah Irak sekarang) mengenalnya sejak 2.700 SM (Gates, 

1968). Sejak itu perpustakaan menjadi sistem informasi penting. 

 Dengan kepandaian menggambar dan mengukur, orang kemudian dapat membuat 

peta. Dengan istilah sekarang ilmu membuat peta disebut kartografi. Disamping 

menyimpan naskah-naskah tulis, perpustakaan kemudian juga menyimpan peta-peta. 

Perpustakaan menjadi sistem informasi klasik. Istilah klasik berarti sesuatu yang berasal 

dari masa lampau, namun nilainya sampai sekarang tetap tidak usang.  

 Dalam hal sistem informasi klasik ini pun negara-negara sedang berkembang 

sangat tertinggal dibandingkan negara-negara maju. Ketinggalan ini dapat dilihat dari 

jumlah judul naskah tulis tiap juta penduduk yang terbit setiap tahun. Menurut statistik 

tahun 1986 angka-angkanya sebagai berikut (Anon., 1989): 
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Negara-negara maju   504 

 Eropa, termasuk USSR 578 

 Amerika Utara   397 

Negara-negara sedang berkembang   58 

 Asia      67 

 Amerika Latin dan Karibia 129 

 Negara-negara Arab    36 

 Afrika      23 

Rerata dunia    167 

 

Dari angka-angka tahun 1983 sebesar 3.000 judul terbit (Usman, 1984) dan jumlah 

penduduk sebanyak 156.372.000 dapatlah dihitung bahwa Indonesia baru mencapai 19 

judul tiap juta penduduk. 

 Simpanan volum perpustakaan terbesar dunia dalam jutaan ialah sebagai berikut 

(Anon., 1989): 

Perpustakaan Negara V.I. Lenin, Moscow   30 

Perpustakaan Congress, Washington, D.C.   22 

Perpustakaan Museum Inggris, London   15 

Perpustakaan Akademi Ilmu Pengetahuan USSR, Leningrad 12 

Perpustakaan Universitas Harvard, A.S.   11 

Perpustakaan Nasional, Paris     11 

Perpustakaan DPR Jepang, Tokyo     8 

Perpustakaan Alexandria, Mesir     4 

 Untuk bandingan, menurut keadaan tahun 1989, jumlah volum yang tersimpan di 

Perpustakaan Nasional di Jakarta k.l. 450.000, di semua perpustakaan yang ada di UGM 

389.187 dan di Perpustakaan Fakultas Pertanian UGM 27.231 (Rektor/Ketua Senat, 1990). 

Menurut keadaan tahun 1983, jumlah judul naskah tulis tiap juta penduduk yang terbit 

setiap tahun di Indonesia ialah 19 (Usman, 1984). 

 Pengumpulan dan penyajian data yang terujukkan dengan ruang yang dikerjakan 

dengan kartografi sudah lama dikenal. Bentuknya berupa peta tematik. Setiap peta 

merupakan suatu sistem informasi yang menggabungkan berbagai ragam data yang 

terujukkan dengan ruang, yang diperoleh dari berbagai sumber. Meskipun banyak badan 

tetap mengumpulkan peta atau membuat peta, namun orang makin sadar bahwa 
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menggabungkan dan membandingkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda-beda 

secara manual itu sulit, dan karena itu memakan waktu banyak. Kabutuhan waktu banyak 

ini sering menjadi kendala bagi para pengambil kabijakan dan pembuat keputusan, karena 

tindakan harus ditetapkan dalam waktu singkat. Disamping itu penyimpanan data dalam 

bentuk peta tidak luwes, dalam arti kata tidak dapat disusun dan dianalisis ulang untuk 

menyajikan informasi lain. 

 Untuk menghilangkan pada sistem manual, diciptakan sistem mechanical yang 

melibatkan pekerjaan memilih dan tabulasi kartu-kartu tertindik (punched cards). Jumlah 

data yang digabungkan lebih banyak daripada yang dapat dilakukan dengan sistem manual. 

Juga pengambilan kembali data lebih lentur, sehingga dapat melayani berbagai keperluan. 

 Sekarang makin banyak digunakan sistem informasi terkomputer, meskipun 

metode pengumpulan data tetap seperti semula. Yang berubah ialah struktur data yang 

dapat menyimpan dan mengolah data dalam jumlah banyak, mengotomatkan penanganan 

data yang mempercepat produksi informasi, dan memproduksi serta menganalisis secara 

lebih lentur (Coppock & Anderson, 1987). Dewasa ini sistem informasi geografi (GIS) 

dipandang sebagai suatu sub-sistem utama dari sistem informasi terkomputer. Ada banyak 

macam GIS, yang di Amerika Serikat saja terdapat 54 macam (Smith et al., 1987). 

 Suatu GIS yang dikembangkan oleh International Institut for Aeroscope Survey and 

Earth Science (ITC) di Enschede, Belanda, diberi nama Integrated Land and Watershed 

Management Information System (ILWIS) (Valenzuela, 1988). Yang termasuk GIS juga 

ialah berbagai sistem informasi tanah (SIS) (Moore & Bie, 1977). 

 

Kegunaan 

 Setiap orang yang berkepentingan dengan penanganan dan penganalisisan data 

yang terujukkan dengan suatu matra tertentu (ruang, waktu dan/atau lingkungan) 

memerlukan suatu sistem informasi. Mereka itu ialah pengelola lahan dan sumberdaya, 

peneliti pasar, perencana, administrator, pembuat kebijakan, dsb. (Coppock & Anderson, 

1987). Fungsi suatu sistem informasi ialah meningkatkan kesanggupan seorang pengguna 

membuat keputusan dalam penelitian, perencana, dan pengelolaan (Smith et al., 1987). 

 GIS terutama dikembangkan untuk tatagunalahan dan pengelolaan sumberdaya 

alam. Ada juga yang dibuat untuk kegunaan masarakat umum dan usaha swasta. GIS 

merupakan suatu teknologi baru dan menjadi alat yang perlu untuk menganalisis dan 

mengalihkan secara grafis pengetahuan tentang dunia. GIS digunakan untuk membantu 
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pembuat keputusan dengan jalan mengunjukkan (indicate) berbagai alternatif dalam 

perencanaan pembangunan dan  pengawetan serta  pengacuan (modelling) kesudahan 

potensialdari sederetan skenario. Dengan demikian, perencanaan menjadi lebih makul 

(rational) (Smith et al., 1987). 

 ILWIS digunakan untuk memintakatkan (zone) penggunaan lahan  dan pengelolaan 

DAS berdasarkan asas salingtindak antara manusia dan sumberdaya alam (Valenzuela, 

1988). ILWIS sudah dicobakan di DAS Komering, Sumatera Selatan. SIS dapat digunakan 

untuk klasifikasi tanah, mengharkatkan kemampuan tanah, menelaah morfogenesis, dsb. 

(Moore & Bie, 1977). 

 

Sistem Informasi dan Pembangunan Pertanian 

 Arti pembangunan pertanian secara umum ialah proses penegmbangan yang 

berlangsung kini untuk mengubah keadaan sekarang menjadi keadaan lain yang lebih baik 

bagi masa depan (Weitz, 1971). Jadi, pembangunan pada asasnya bersifat antisipatif, 

berbenah diri untuk membuat hari depan yang lebih baik, maka pembangunan menuntut 

bahwa orang selalu berkembang, mengembangkan keterampilan baru, dan menguasai 

pengetahuan baru (Mosher, 1966). 

 Menumbuhkan sikap antisipatif, mengembangkan keterampilan baru,  dan 

menguasai pengetahuan baru memerlukan sistem informasi yang andal. Dalam hal 

pembangunan pertanian, sistem informasi yang utama ialah GIS. GIS di Indonesia masih 

sangat terbatas, baru dicoba dikembangkan untuk beberapa daerah di Sumatera. Sebetulnya 

data dasar tentang keadaan fisik lahan, agroekologi, dan demografi Indonesia sudah 

terkumpul cukup banyak, namun belum disusun dan diolah menjadi suatu sistem informasi 

yang baik. Data dasar yang tersedia itu pun belum dimanfaatkan secara tuntas. 

 Tanpa mengesampingkan fakta keberhasilan peningkatan produksi pertanian yang 

membanggakan, terutama keberhasilan berswasenbada beras, pembangunan pertanian di 

Indonesia pada dasarnya masih berlangsung di atas landasan intuisi dengan sistem trial and 

error.  Oleh karena keterbatasan sistem informasi, pembangunan pertanian belum 

menggunakan acuan-acuan yang merangkum kekhususan  wilayah masing-masing dan 

yang memuat skenario untuk mengantisipasi keadaan pada masa mendatang. Keberhasilan 

pembangunan pertanian sampai sekarang ini masih terbatas pada peningkatan hasil panen 

dan belum menyentuh peningkatan produktivitas dan kejituan usahatani. Padahal tujuan 

utama pembangunan pertanian adalah keterlanjutan dan progresivitas sistem pertanian. Hal 
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ini hanya dapat dicapai dengan membangun usahatani sebagai wahana salingtindak antara 

sumberdaya fisik (tanah, iklim, cahaya matahari, air dan waktu), sumberdaya ekonomi 

(tenaga kerja, daya, uang tunai dan pasar), dan sumberdaya manusia (petani sebagai 

pembudidaya, pengelola, pemegang buku, pembeli sara produksi dan menjual hasil panen). 

Ketiga sumberdaya itu berada menurut tempat dan berubah menurut waktu. 

 Untuk membangun usahatani sehingga tangguh dalam menghadapi persaingan 

dengan pengguna-pengguna lahan bukan – pertanian, penggunaan acuan-acuan pengimak 

(simulator) proses menjadi perlu sekali. Akan tetapi hal ini hanya dapat dikerjakan kalau 

tersedia GIS. Dengan GIS dan acuan pengimak sistem pembangunan pertanian menjadi 

dinamis, sehingga selalu teradaptasikan denagn keadaan yang berubah dan 

keterlanjutannya terjamin. Sekarang sudah tampak bahwa sistem pembangunan pertanian 

yang telah mengantarkan kita mencapai swasembada beras pada tahun 1984, tidak lagi 

terpercaya untuk mempertahankan swasembada itu. Ketiadaan GIS memaksa kita 

menerapkan teknologi kejap (instant technology) untuk bagaimanapun juga 

berswasembada beras. Dalam keasikan mengejar sasaran pragmatik tersebut kita telah 

melupakan pembuatan landasan pacu yang kokoh berupa sistem informasi, yang 

seharusnya merupakan prasyarat.  
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