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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan 

peningkatan yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu 

perusahaan atau organisasi untuk menunjang kinerja dari perusahaan atau 

organisasi tersebut agar dapat berjalan dan bekerja dengan baik. Salah satu bukti 

perkembangan teknologi saat ini adalah telah berkembangnya suatu inovasi terkait 

proses monitoring alur pengolahan data atau kegiatan kinerja dari suatu instansi 

pemerintah yang biasa disebut monitoring dengan menggunakan sistem yang 

berbasis web yang dapat memudahkan dalam melakukan akses monitoring dari 

suatu pengolahan data terkait yang dibutuhkan (Gudda, 2011). 

Monitoring atau pengawasan adalah merupakan suatu tindakan pengawasan 

atau pemeriksaaan kegiatan perusahaan atau instansi untuk menjamin pencapaian 

tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan melakukan tindakan korektif 

yang diperlukan dalam memperbaiki kesalahan yang ada sebelumnya (Gudda, 

2011). Salah satu proses pengolahan data yang akan membutuhkan suatu 

pengendalian dalam tahapan kinerjanya dalam hal ini adalah proses pemberian 

ganti kerugian pembebasan lahan proyek jalan Tol area Bakauheni – Terbanggi 

Besar. Pemberian ganti kerugian untuk kepentingan umum seringkali menjadi 

masalah berlarut-larut sehingga menyebabkan tertundanya pembangunan.  

Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam pemberian ganti kerugian 

pembebasan lahan untuk kepentingan umum adalah sering terjadinya tindak 
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manipulasi data pembayaran dari Pemerintah kepada Masyarakat dan sering 

terjadinya keterlambatan pemberian ganti kerugian yang menjadikan masyarakat 

tidak percaya kepada Pemerintah. 

Salah satu instansi yang membutuhkan informasi terkait proses pemberian 

ganti kerugian atas pembebasan lahan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

memiliki suatu tanggung jawab penuh terkait proses pembangunan suatu wilayah 

hal inilah yang menyebabkan dibutuhkannya suatu sistem yang dapat membantu 

pengawasan kegiatan dan meningkatkan kinerja dari Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Lampung, dalam hal ini terkait proses 

pemberian ganti kerugian pembangunan jalan tol yang berada pada wilayah 

Bakauheni – Terbanggi Besar. 

Sebagai salah satu pengajuan solusi dalam melakukan penyelesaian 

permasalahan proses pembayaran ganti kerugian masalah pembebasan lahan 

adalah menerapkan suatu sistem monitoring yang berfungsi untuk melakukan 

proses monitoring pembayaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Provinsi Lampung apakah proses penerimaan pembayaran 

sudah diterima ataukah belum pada masyarakat, menggunakan berbasis website 

agar proses monitoring dapat dilakukan dimana dan kapan saja, kemudian output 

yang dihasilkan berupa data warga yang sudah menerima atau belum menerima, 

jumlah data warga, dan bentuk-bentuk ganti kerugian yang diterima oleh warga. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul “Sistem 

Informasi Monitoring Pemberian Ganti Kerugian Pembebasan Lahan Untuk 
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Kepentingan Umum Studi Kasus Pembebasan Tanah Ruas Jalan Tol 

Bakauheni – Terbanggi Besar”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana mempermudah proses monitoring pembayaran ganti kerugian 

pembebasan lahan kepada warga? 

2. Bagaimanakah merancang Sistem Informasi Monitoring Pemberian Ganti 

Kerugian Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Studi Kasus 

Pembebasan Tanah Ruas Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah hanya pada: 

1. Lokasi pengamatan pembahasan penelitian adalah warga wilayah bakauheni 

– terbanggi besar. 

2. Menggunakan konsep monitoring. 

3. Hanya membahas masalah terkait proses pemberian ganti rugi. 

4. Menggunakan bahasa pemprograman PHP. 

5. Menggunakan database MySql. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengelola dan memudahkan proses monitoring data pemberian ganti 

kerugian dari pemerintah kepada warga wilayah bakauheni – terbanggi 

besar terkait proses penerimaan pemberian ganti kerugian pembebasan 

lahan. 

2. Untuk merancang suatu sistem yang bertujuan untuk menerapkan 

perkembangan teknologi pada pihak Pemerintah terkait. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat  dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Agar dapat menyediakan informasi yang lebih baik dari hasil 

pengolahan data menggunakan sistem monitoring. 

b. Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi 

informasi yang dapat diterapkan pada Pemerintah dan masyarakat 

terkait. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penulis mampu mengembangkan kemampuannya dalam merancang 

dan membangun Sistem Informasi Monitoring Pemberian Ganti 

Kerugian Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Studi Kasus 

Pembebasan Tanah Ruas Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar. 
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b. Bagi Masyarakat dan Pemerintah 

 Manfaat bagi masyarakat dan pemerintah khususnya dapat 

memudahkan dalam mengakses dan melakukan aktifitas monitoring 

data pemberian ganti kerugian lahan karena didukung dengan sistem 

monitoring. 

c. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

Diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan referensi untuk 

proses belajar bagi mahasiswa serta dapat menjalin kerjasama dengan 

perusahaan – perusahaan, organisasi dan instansi pemerintah di dunia 

kerja. 

 

I.6.    Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan 

penelitian proposal skripsimenggunakan metode sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan bagian humas 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi 

Lampungyang bersangkutan mengenai data-data yang dibutuhkan dalam 

penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan dalam lampiran. 

2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengamatan langsung dan mencatat secara sistematika 

terhadap unsur-unsur yang diamati dalam kegiatan yang alur yang dilakukan 

untuk mendukung pengembangan sistem dalam penulisan laporan ini.  



6 
 

 

3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk 

mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan selanjutnya, contoh 

dokumen yang diperoleh adalah contoh laporan terkait data pembayaran 

ganti rugi lahan masyarakat wilayah bakauheni – terbanggi besar. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Sistem Informasi Monitoring Pemberian Ganti Kerugian 

Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Studi Kasus Pembebasan Tanah 

Ruas Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar, sepengetahuan penulis belum 

pernah dilakukan dan untuk membuktikannya penulis melampirkan jurnal seputar 

monitoring proses pembayaran. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 

 


