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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi informasi, maka 

sangat di perlukan sarana yang dapat menunjang dan mengikuti arah langkah 

perkembangan untuk kecerdasaan bangsa. Sebagaimana diketahui untuk 

melaksanakan sarana dan prasarana informasi demi meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan seseorang untuk menambah pengetahuan dalam menggunakan 

pustaka baca dengan baik, merupakan prestasi seseorang yang paling berharga. 

Haruslah disadari bahwa sebuah perpustakaan bisa meningkatkan 

pengetahuan dan modal dasar untuk membangun sumber daya manusia yang 

handal sejak dini, bagi karyawan atau pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai peranan penting dalam suatu 

instansi pemerintah. Disaat perkerjaan yang sangat ditekuni bisa tercapai tujuan 

untuk membangun daerah yang maju dengan pengetahuan yang berkualitas dan 

berkompeten. Dimana birokrasi dalam instansi pemerintah untuk melayani 

masyarakat dapat tercapai dan diterima sebagaimana semestinya. 

Bahan-bahan pustaka sebagai sumber sebagai informasi menambah 

wawasan pengetahuan setiap pegawai untuk menjalankan kinerja didalam 

instansi. Hal tersebut dilakukan karena perpustakaan belum memanfaatkan  

perpustakaan dengan metode online yang mampu secara efektif untuk   

melakukan kegiatan kerjanya, dengan adanya perpustakaan menggunakan metode 

online diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM pegawai Dinas Kehutanan, 

yang ingin mendapatkan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan 

Dinas Kehutanan. 

Oleh karena itu penulis ingin membangun sebuah informasi kepustakaan 

dengan metode online supaya minat baca bagi seseorang pegawai, khususnya 

pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercapai dalam 

tujuan apa yang diinginkan setiap individu dalam membangun daerah dengan 

adanya informasi-informasi yang di pelajari dalam perpustakaan online. 
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1.2. Masalah  

Pada buku-buku yang ada diperpustakaan Dinas Kehutanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, kurangnya perhatian dari pengawas perpustakaan, 

sehingga buku-buku yang ada diperpustakaan tidak tersusun dengan rapi dan 

tidak teratur, ditambah lagi dengan ruangan nya yang sempit membuat kurang 

nya rasa nyaman dalam membaca diperpustakaan tersebut, sehingga proses 

minat baca terabaikan dan kurang efektif. Dengan hal ini penulis merasa perlu 

menerapkan perpustakaan dengan metode online dengan menggunakan content 

management system(CMS)Drupal, sehingga pegawai Dinas Kehutanan dengan 

mudah,cepat , dan akurat dalam mengakses informasi diperpustakaan Dinas 

Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung. 

1.3. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan pembuatan laporan Kerja Praktek (KP) adalah 

Membangun Sebuah Perpustakaan Digital Berbasis Web pada Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga diharapkan : 

a. Dengan adanya perpustakaan digital berbasis web proses pencarian data 

diperpustakaan Dinas Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung, menjadi lebih 

cepat,mudah dan efisien 

b. Membantu meningkatkan SDM yang berkompeten. 

c. Mempermudah pegawai Dinas Kehutanan dalam mengakses informasi yang 

ada diperpustakaan Dinas Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung. 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk melakukan pembahasan tentang tujuan penulisan, maka 

diperlukan adanya pembatasan suatu masalah. Penulis membatasi masalah yang 

dibahas dalam proses membangun perpustakaan digital berbasis web tidak 

menggunakan berupa pendataan anggota,peminjaman, dan laporan dalam 

perpustakaan. Dalam hal ini penulis hanya menyampaikan sebuah informasi 

Katalog buku-buku digital yang ada diperpustakaan digital berbasis web pada 

Dinas Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung. 
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1.5. Manfaat  

Adapun manfaat pembuatan laporan Kerja Praktek ini : 

a. Memberi kemudahan pada pegawai Dinas Kehutanan dalam mencari 

informasi diperpustakaan Dinas Kehutanan Kepulauan Bangka Belitung. 

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam 

menjalankan tugas sebagai pegawai sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 

(TUPOKSI ). 

c. Membantu pegawai untuk mendapat informasi yang jelas,mudah,dan akurat 

dengan sistem Perpustakaan Digital Berbasis Web. 

d. Dapat membantu mayarakat untuk mengetahui sumber-sumber referensi 

khususnya tenteng kehutanan. 

1.6. Metode Penelitian  

Dalam proses penyusunan penulisan ini diperlukan adanya data dan 

informasi yang digunakan sebagai sumber penulisan. Metode pencarian data 

yang digunakan dalam pembuatan laporan Kerja Praktek (KP) ini adalah: 

a. Studi Lapangan 

1) Observasi 

Dalam hal ini penulis secara langsung melihat atau mengadakan 

pengamatan ke bagian-bagian yang ada hubungannya dengan informasi 

perpustakaan, Khususnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

2) Wawancara 

Pada kegiatan ini diajukan pertanyaan lisan serta tulisan dalam usaha 

untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh serta untuk mengetahui 

masalah yang terkait dalam Membangun perpustakaan digital berbasis web 

pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

3) Studi Pustaka 

Selain kegiatan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, 

Penulis juga mencari data dan informasi dari perpustakaan dengan 
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mempelajari buku-buku, atau diktat-diktat yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan Kerja Praktek ini. 

b. Analisa Data 

Pada metode ini data yang terkumpul menjadi instrument pengumpulan 

data dan data akan dianalisi dengan fokus pada Perpustakaan Digital Berbasis 

Web di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Agar penulis dapat menjelaskan isi laporan Kerja Praktek ini secara 

terurai dengan baik dan akurat, maka penulisan perlu disusun secara terstrukur 

dan sistematik, oleh karena itu Penulis membaginya ke dalam lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Bab-bab tersebut adalah : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan latar belakang penulisan, batasan 

masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  GAMBARAN UMUM  

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah singkat 

terbentuk instansi pemerintah dinas kehutanan Prov.babel, 

struktur organisasi beserta tugas dan wewenang masing-masing 

bagian, serta penjelasan mengenai masing-masing unit kegiatan 

yang ada. 

 

 

 

BAB III PELAKSANAAN TUGAS 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Waktu dan 

Tempat Penelitian, Konsep Model Data, Metode Pengumpulan 

Data, Analisa Data yang digunakan untuk Membangun 
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Perpustakaan Digital Berbasis Web pada Dinas Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 

BAB IV  HASIL ANALISA DATA 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Kebutuhan Sistem, 

Tujuan Analisa Data, Membangun Halaman Website, 

Implimentasi Sistem, dan Manfaat Implimentasi Sistem untuk 

Membangun Perpustakaan Digital Berbasis Web pada Dinas 

Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang 

menguraikan kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran-saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan 

kemajuan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

untuk meningkat SDM untuk pelayanan kepada masyarakat dan 

membangun daerah dengan adanya  perpustakaan digital berbasis 

web bisa tercapai tujuan tersebut. 

  


