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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelestarian Lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi 

keberlangsungan kehidupan mahluk hidup di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang. Kelestarian Lingkungan itu bisa diwujudkan dengan tetap 

menjaga hal-hal seperti sumber air yang bersih, hutan yang terjaga, lingkungan 

yang tidak tercemar, bebas dari limbah berbahaya dan beracun, kegiatan 

pertambangan yang sesuai prosedur dan sesuai izin pertambangan.  

Di masa ini, Permasalahan dalam perusakan lingkungan baik itu 

Pembakaran Hutan yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, Tambang 

Ilegal yang tidak memiliki izin dan pada tempat yang tidak semestinya, 

Perambahan Hutan pada hutan lindung, Ilegal Loging pada Hutan Lindung, 

Perusakan Lingkungan seperti membuang sampah dan limbah berbahaya pada 

tempat yang tidak semestinya dan mencemari lingkungan dan lain sebagainya 

masih banyak terjadi di sekitar kita baik itu disengaja maupun tidak disengaja. 

Permasalahan yang timbul pada perusakan lingkungan yang tidak diawasi 

dan ditangani dengan baik maka hasilnya adalah permasalahan yang multi 

dimensi dimana permasalahan akan berdampak pada dimensi sosial, masyarakat, 

lingkungan dan ekosistem seperti tambang illegal yang bisa merambah ke hutan 

lindung yang merusak ekosistem dan bisa menyebabkan banjir lalu juga bisa 

mengakibatkan kerugian pada masyarakat, Limbah berbahaya dan beracun yang 

dibuang sembarangan bisa mencemari tanah atau air yang dan berdampak bagi 

kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem yang ada pada tempat pembuangan. 

Maka dari itu perlu adanya system aplikasi pengaduan bagi masyarakat 

yang merupakan  komponen yang terdampak langsung dari aktifitas perusakan 

lingkungan tersebut sebagai sarana pengawasan dan penanganan yang baik 

dimana masyarakat bisa dengan mudah untuk melaporkan perusakan lingkungan 

yang terjadi disekelilingnya dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa 
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menerima pengaduan masyarakat dengan cepat, tepat dan efisien untuk segera 

ditangani dengan baik.  

Tetapi permasalahan pada pengaduan masyarakat terhadap pengrusakan 

lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung pada saat ini masih menggunakan sistem manual. Proses 

pengaduan masih berdasarkan aduan baik itu secara langsung ke kantor ataupun 

melalui surat yang ditujukan kepada dinas sehingga dirasa kurang efektif dan 

efisien di zaman sekarang yang dimana kecepatan, efisiensi dan efektifitas 

menjadi hal yang utama agar suatu hal dapat dilaksanakan dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan sangat terbantu jika pembuatan 

system Aplikasi Android untuk data masyarakat dibuat dan dipublikasikan. Oleh 

karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul ” APLIKASI 

PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT KEBAKARAN HUTAN,  

TAMBANG ILEGAL, PERAMBAHAN HUTAN, ILEGAL LOGGING,  

PERUSAKAN LINGKUNGAN, LIMBAH LINGKUNGAN BERBASIS 

ANDROID PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”. 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “ Bagaimana merancang dan membuat Aplikasi Pengaduan Masyarakat 

Terkait Kebakaran Hutan, Tambang Ilegal, Perambahan Hutan, Ilegal Logging, 

Pengrusakan Lingkungan Dan Limbah Lingkungan Pada Dinas Lingkungan 

Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berbasis Android? ” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam memberikan penjelasan dari permasalahan guna memudahkan 

dalam menganalisis, maka terdapat pembatasan masalah yang diberikan antara 

lain:  

1. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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2. Standar pengaduan untuk pelanggaran perusakan lingkungan berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.8 Tahun 2018 

tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.  

3. Kategori pengaduan kerusakan lingkungan sesuai Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung diklasifikan dengan kategori sebagai berikut 

seperti kebakaran hutan, tambang illegal, perambahan hutan, illegal logging, 

perusakan lingkungan dan limbah lingkungan.  

4. Sistem ini hanya sebatas proses pengaduan dan tanggapan, tidak membahas 

hasil tanggapan laporan pengaduan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membuat Aplikasi Pengaduan 

Masyarakat Terkait Kebakaran Hutan, Tambang Ilegal, Perambahan Hutan, Ilegal 

Logging, Perusakan Lingkungan Dan Limbah Lingkungan Pada Dinas 

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berbasis 

Android. Sedangkan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Dari adanya aplikasi ini membuat pengaduan masyarakat terkait kebakaran 

hutan, tambang illegal, kebakaran hutan, tambang illegal, perambahan hutan, 

illegal logging, pengrusakan lingkungan dan limbah lingkungan menjadi lebih 

cepat dan lebih mudah. 

2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait kebakaran hutan, tambang 

illegal, kebakaran hutan, tambang illegal, perambahan hutan, illegal logging, 

pengrusakan lingkungan dan limbah lingkungan secara langsung dari lokasi 

kejadian secara realtime menggunakan handphone. 

3. Dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dengan mudah dan 

cepat dalam melakukan tindaklanjut terhadap pengaduan yang dilakukan oleh 

masyarakat.  

4. Dari pihak masyarakat mendapatkan pelayanan prima dan juga membantu 

pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 (tidak 

bergerombol). 

1.5 Sistematika Penulisan 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang teori atau definisi tentang rancangan 

aplikasi yang dibuat dan batasan pemrogaman yang akan digunakan untuk 

mengembangkan rancangan aplikasi ini. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam menyelesaikan 

kasus pelaporan dan penindaklanjutan sistem pengaduan masyarakat, perancangan 

yang berisi semua metode yang berhubungan dengan topik yang dibahas dan akan 

digunakan dalam pembuatan aplikasi sistem  ini, serta penganalisaan masalah 

yang ada pada penerapannya sehingga dapat diberikan suatu solusi optimal 

terhadap permasalahan yang ada. 

 

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan sistem yang berisikan konsep, alur, 

dan pola pikir program dalam bentuk flowchart, bagaimana sistem pengajuan 

SHU ini nantinya akan bejalan, dan tahap-tahap yang akan diperlukan dalam 

menjalankan sistem pengajuan SHU ini dengan disertai  metode atau teknik yang 

digunakan dalam melaksanakan penelitian serta menyelesaikan masalah yang 

dimulai dari perancangan data sampai kepada terselesaikannya masalah. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari laporan, menjawab 

pertanyaan yang ada pada rumusan masalah serta saran yang dapat diberikan 

pengguna rancangan ini. 

 


