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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun 

laporan ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam laporan ini akan 

membahas mengenai Kerja Praktek (KP) yang dilaksanakan di Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

 Adapun tujuan penulisan laporan Kerja Praktek (KP) ini adalah salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Informatika 

Politeknik Negeri Bengkalis yang telah melaksanakan Kerja Praktek (KP). 

 Laporan Kerja Praktek (KP) ini dibuat dengan berbagai observasi dan 

beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan 

dan hambatan selama melaksanakan Kerja Praktek hingga dalam mengerjakan 

laporan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar 

besarnya kepada : 

1. Bapak Johny Custer, S.T., M.T Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Bapak Danuri M.Cs Selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Politeknik 

Negeri Bengkalis. 

3. Bapak Muhammad Nasir, M.Kom Selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. 

4. Bapak Nurul Fahmi, M.Kom sekalu Koordinator Kerja Praktek Teknik 

Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. 

5. Ibuk Sri Mawani Selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek Teknik Informatika 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

6. Seluruh dosen Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis yang 

telah memberikan saya ilmu saat perkuliahan. 

7. Bapak Dr. H. Suwarto, S.Pd, M.Pd selaku kepala Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

8. Ibuk Imelda, S.Pd., M.Pd, M.Si selaku pembimbing saat Kerja Praktek di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 
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9. Seluruh karyawan yang telah memberikan pelajaran dan membimbing pada 

kegiatan Kerja Praktek di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis. 

10. Seluruh teman teman yang telah membantu memberikan dorongan, motivasi 

dan semangat, sehingga bisa menyelesaikan laporan ini dengan sebaik 

mungkin. 

 Penulis merasa sangat bersyukur selama melaksanakan Kerja Praktek di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis, karena dengan adanya 

pelaksanaan Kerja Praktek ini penulis mendapatkan begitu banyak ilmu 

pengetahuan terkait berbagai bidang, selain itu juga mendapatkan begitu banyak 

pengalaman berharga yang kelak dapat dijadikan pegangan yang akan sangat 

berguna dan membantu di masa yang akan datang terutama didalam dunia kerja 

dengan lingkup yang lebih luas. 

 Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada laporan 

ini. Oleh karena itu penulis mengundang pembaca untuk memberkan saran serta 

kritik yang dapat membangun. Kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan 

untuk penyempurnaan laporan selanjutnya. Akhir kata penulis mengharapkan agar 

laporan ini dapat bermanfaat bgi semuanya. Untuk itu kritik dan saran demi 

kesempurnaan penulis Kerja Praktek (KP) ini sangat penulis harapkan. 

 Bengkalis, 11 Januari 2021 

 

 Penulis 

 

 GENTA PERDANA PUTRA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap 

mahasiswa sebelum menyusun Tugas Akhir di Politeknik Negeri Bengkalis. 

Pelaksanaan KP pada sebuah perusahaan mahasiswa diharapkan dapat menerapkan 

ilmu yang diperoleh semasa belajar di perkuliahan dan mampu menganalisa serta 

memecahkan masalah yang terjadi di lapangan kerja. Selain itu mahasiswa juga 

mendapatkan pengalaman yang berguna untuk dirinya dalam mengenal dunia kerja. 

Dimasa yang pesat dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, 

banyak perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Mereka mulai 

memanfaatkan teknologi terutama internet sebagai media informasi dan media 

promosi. Media informasi merupakan alat untuk mengumpulkan dan menyusun 

kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang bermanfaat bagi penerima  

informasi. 

Pada Bidang Pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis, memiliki beberapa tujuan dan fungsi yang salah satu nya pelaksanaan 

budaya kegemaran membaca. Untuk memenuhi salah satu fungsi tersebut maka 

dibutuhkan sebuah inovasi dan kreatifitas yang dapat meningkatkan kegemaraan 

dan minat membaca masyarakat khususnya anak-anak. Dalam hal ini, dibutuhkan 

peran sebuah teknologi yang dapat menjadi daya tarik membaca seseorang. Maka 

dari itu diusulkan sebuah “BUKU BICARA” yang akan dijadikan sebagai Laporan 

Kerja Praktek. 
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1.2. Tujuan dan Manfaat KP 

1.2.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari Kerja Praktek adalah : 

1. Untuk menerapkan skill serta ilmu penghatuan yang telah diperoleh dalam 

perkuliahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

2. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan selama melakukan kerja 

praktek di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

3. Untuk mengetahui bagaimana cara berinterkasi dengan baik di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

4. Merancang sebuah Buku Bicara yang dapat membantu dan menjadi daya Tarik 

baca seseorang. 

1.2.2. Manfaat 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek adalah : 

1. Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan skill serta ilmu yang diperoleh 

dalam perkuliahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

2. Dapat mengetahui system kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis. 

3. Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan diluar kampus selama 

melakukan kerja praktek. 

4. Dapat merancang dan menyelesaikan Buku Bicara yang berfungsi sebagai 

media daya tarik minat membaca seseorang. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

KABUPATEN BENGKALIS 

2.1. Sejarah singkat 

 

Sejak pertama kali diresmikan pada 11 Februari 2013, Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bengkalis belum memiliki nama. Setelah berjalan empat 

tahun, delapan bulan, tepatnya pada Senin 23 Oktober 2017, gedung megah di Jalan 

Pertanian, resmi menyandang nama Tuan Guru Haji Ahmad. Tidak banyak yang 

tahu siapakah sosok Tuan Guru Haji. Selain pihak keluarga dekat dan kerabatnya, 

hanya segelintir orang di Negeri Junjungan ini yang mengetahui tokoh ini.  

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis (dikutip dari tulisan H Amrizal dan Riza Fahlevi) 

menyebutkan Tuan Guru Haji Ahmad lahir sekitar tahun 1885 silam di Pangkalan 

Jambi. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai tokoh ulama dan pendidikan di 

Negeri Junjungan Bengkalis. Hal ini terbukti dengan kegigihannya dalam 

mendirikan institusi pendidikan agama di Pulau Bengkalis. 
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Tuan Guru Haji Ahmad, pertama kali datang ke Bengkalis diajak teman-

temannya untuk berdagang. Dari pulau Bengkalis, mereka membawa komiditi hasil 

kebun/ladang masyarakat setempat, seperti buah-buahan, palawija, serta hasil 

kebun lainnya untuk di perdagangkan ke Semenanjung Malaysia. Aktivitas 

perdagangan ini dilakukan selama hampir dua tahun. 

Pada tahun 1914, Ahmad muda pergi ke negeri jiran Kedah, Malaysia untuk 

belajar Islam dengan ulama terkenal di daerah itu. Setelah  menyelesaikan 

pendidikan, Tuan Guru Haji Ahmad menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci 

Mekkah. Menurut cerita H Hasan Ahmad, putranya, dalam perjalanan ke tanah suci 

dari Malaysia, Ahmad berjalan kaki. Pada setiap negeri atau daerah yang lalui, 

Ahmad selalu singgah sambil mencari tambahan biaya dan persediaan. Setelah 

menunaikan ibadah haji, Tuan Guru Haji Ahmad menetap di Mekkah selama lebih 

kurang tiga tahun untuk mendalami ilmu Islam dengan ulama-ulama di sana. 

Sekembalinya di tanah suci, Beliau menikah dengan Rohimah binti Haji Sani, lalu 

menetap di Negeri Perak Malaysia. Di tempat itu, berkat ilmu yang diperoleh 

selama di tanah suci, Tuan Guru Haji Ahmad mengajarkan Islam kepada penduduk 

setempat. 

Pada tahun 1924, Tuan Guru Haji Ahmad kembali ke Bengkalis untuk 

mendirikan sekolah agama. Sekolah yang didirikan dengan sistem halaqah 

bertempat di masjid Paret Bangkong (sekalang masjid raya) yang terkenal dengan 

sebutan Masjid Batu. Tercatat beberapa nama yang pernah menjadi murid Tuan 

Guru Haji Ahmad, diantaranya H Abdul Nur (Andak Dolah), H Zakaria MA, H 

Muhammad Sidik, H Muhammad Toha, H Ismail dan H Umar. H Abdullah Nur 

baru tiba dari Langkat dan H Zakaria dari Pahang. Selain menuntut ilmu dengan 

Tuan Guru Ahmad, keduanya ikut mengajar di sekoleh tersebut. Pada tahun 1937, 

H Zakari mendirikan sekolah Al Khairiyah yang merupakan sekolah/pondok formal 

di Bengkalis. Sekolah tersebut berdiri di tanah wakaf Masjid Raya di Jalan Sultan 

Syarif Kasim (lahan dibangun bekas Panti Asuhan Dayang Dermah). Tuan Guru 

Haji Ahmad juga ikut mengajar sekolah. Namun Al Khairiyah ditutup ketika Jepang 

masuk ke Bengkalis. Tuan Guru Haji Ahmad mengajar Islam pada masyarakat di 



5 
 

berbagai masjid dan surau yang ada di Pulau Bengkalis dan sekitarnya. Meskipun 

tanpa dibayar alias gratis, beliau tetap ikhlas dan senang hari mengabdi. 

Setiap awal bulan Ramadhan, beliau kembali ke Perak untuk berkumpul 

dengan isteri dan anak-anaknya. Setelah Hari Raya Idul Fitri, Tuan Guru Haji 

Ahmad kembali ke Pulau Bengkalis untuk menjalankan tugasnya. Selama mengajar 

di Bengkalis, beliau menikahi dara Bengkalis yakni Khadijah binti H Sulaiman. 

Pada tahun 1930, Tuan Guru Haji Ahmad memboyong keluarganya dari Perak ke 

Bengkalis. Selama di Pulau Bengkalis, sosok Ahmad tak pernah lelah untuk 

melanjutkan aktivitas pendidikan dan dakwahnya. Tantangan terberat yang 

dihadapi selama menjalan dakwah di Pulau Bengkalis, Tuan Guru Haji Ahmad 

menghadapi persoalan di tengah-tengah masyarakat, yakni berkembangnya ilmu 

hitam, khususnya sihir, racun dan sejundai yang menelan banyak korban. Bahkan 

Tuan Guru Haji Ahmad pernah dianjam akan "dibuat" atau "disantau" (diracun).   

Namun berkat kekuatan iman dan agama yang dimilikinya, beliau selamat 

dari perbuatan jahat tersebut. Berkat kegigihannya dalam berdakwah, akhirnya 

secara perlahan-lahan ilmu hitam tersebut berangsur-angsur hilang dari tanah 

Bengkalis. Selain mendirikan tempat pendidikan, Tuan Guru Haji Ahmad juga 

mendirikan sebuah masjid di Pangkalan Batang yang diberinama Masjid Al 

Muttaqin. 

Pada saat penjajahan Jepang, aktivitas pendidikan agama terhenti, karena 

kegiatan atau perkumpulan dilarang. Saat itu, tokoh-tokoh ulama Islam sering 

mendapat teror dan ancaman akan dibunuh. Situasi yang tidak aman dan kondusif 

ini menyebabkan madrasah ditutup dan Tuan Guru Haji Ahmadi kembali ke Perak. 

Setelah pemerintah Jepang angkat kaki dari Indonesia, lantas Tuan Guru Haji 

Ahmad kembali ke Bengkalis dan melakukan aktivitas sebagaimana semula sampai 

menghembuskan nafas terakhir. 

 

 

 

 



6 
 

 

2.2. Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi dari perusahaan : 

2.2.1. Visi 

Terwujudnya masyarakat sadar dan gemar membaca serta tertatanya 

pengelolaan kearsipan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2020 

2.2.2. Misi 

Menjadikan Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi sebagai 

pusat pelayanan informasi dan konsultasi, pendidikan, pelatihan dan rekreasi dalam 

bidang perpustakaan, pusat pengelolaan dan penyimpanan arsip dan dokumentasi. 

2.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut adalah struktur organisasi Dinas Perpustakaan Kabupaten 

Bengkalis : 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis 

 



7 
 

2.4. Ruang Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis 

Untuk kerja praktek saya lakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis yang berlokasi di JL. Pertanian, Senggoro, Kec.Bengkalis, 

Kab.Bengkalis, Riau 28771. Struktur organisasi di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bengkalis terdiri atas :  

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

dibidang perpustakaan dan kearsipan Kepala dalam pelaksanaan tugasnya 

memiliki fungsi : 

a. penetapan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

b. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai 

dengan visi misi Kepala Daerah; 

c. Perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan 

serta menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

d. Pelaksanaan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan 

kualitas sumber daya aparatur pegawai dalam lingkups Dinas; 

e. Penyelenggaraan urusan penataausahaan Dinas; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

2. Sekretariat  

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas–tugas dibidang pengelolaan, pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan 

program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan 

kepegawaian. Sekretarait dalam pelaksanaan tugasnya memiliki fungsi : 

a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan; 

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas; 
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c. pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan 

aset; 

d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan 

hubungan masyarakat; 

e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 

f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; 

dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

3. Bidang Pengembangangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan 

Perpustakaan 

Seksi Pengembangan koleksi, pengolahan dan pelestarian bahan 

perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan koleksi 

bahan perpustakaan, alih media, konservasi, pembaikan dan pelestarian 

bahan perpustakaan; Seksi Pengembangan koleksi, pengolahan dan 

pelestarian bahan perpustakaan dalam melaksanakan tugas melaksanakan 

fungsi: 

a. Pengkoordinasian penyelegaraan pelayanan perpustakaan dengan 

perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat; 

b. Menyusun kebijakan pengembangan koleksi; 

c. Pelaksanaan hunting, seleksi, inventarisasi, dan desiderata bahan 

perpustakaan; 

d. Pelaksanaan pengembangan koleksi bahan perpustakaan melalui 

pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan; 

e. Penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan 

transliterasi (alih aksara), translasi (terjemah), dan sejenisnya; 

f. Femetiean naskah kuno dan koleksi daerah (local content) di 

wilayahnya; 

g. Pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi 

daerah (local content); 

h. Penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan pustaka perpustakaan; 
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i. Penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, 

dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan; 

j. Pelaksanaan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data; 

k. Penyusunan literature sekunder; 

l. Pelaksanaan survey kondisi dalam perpustakaan; 

m. Pelaksaan pelestarian isi/ nilai informasi bahan perpustakaan dalam 

bentuk mikrofilm maupun digital 

n. Pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kena sama; 

o. Penempelan identitas pada kotak microfiim/ digital; 

p. Pemasukan data pada computer, pemeliharaan dan penyimpanan 

master reprografi, potografi,dan digital; 

q. Pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan ; 

r. Pelaksanaan pemutihan,deasidifikasi,mandiing dan filling dan 

perpustakaan; 

s. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

t. Penyusunan laporan kegiatan diibidang tugasnya; 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

4. Bidang Pelayanan Alih Media dan Otomasi Perpustakaan 

Seksi Layanan, Otomasi, dan Kerja Sama Perpustakaan dipimpin oleh 

Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan: 

a. pengoordinasian penyelenggaraan layanan perpustakaan dengan 

perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat; 

b. penyelenggaraan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan 

referensi, layanan pinjam antar perpustakaan; 

c. penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling); 

d. penyusunan statistik perpustakaan; 

e. pelaksanaan bimbingan pemustaka; 



10 
 

f. pelaksanaan stock opname dan penyiangan bahan perpustakaan 

(weeding); 

g. pelaksanaan promosi layanan; 

h. penyediaan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka 

terhadap koleksi perpustakaan; 

i. pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka; 

j. pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak, dan 

pangkalan data; 

k. pengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan; 

l. pengelolaan dan pengembangan website; 

m. pelaksanaan inisiasi kerja sama perpustakaan; 

n. pengelolaan dan penyusunan naskah perjanjian kerja sama; 

o. pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan; 

p. pengembangan dan pengelolaan kerja sama jejaring perpustakaan. 

q. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

r. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

5. Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran 

Membaca 

Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran 

Membaca dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan 

Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan perpustakaan,pembinaan dan pengembangan tenaga 

perpustakaan serta kegemaran membaca. Bidang Pengembangan 

Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dalam 

melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi; 

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi 

pengembangan semua jenis perpustakaan, inplenentasi 
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norma,standar, prosedur,dan kriteria (NSPK), pendataan 

perpustakaan,koorninasi pengembangan perpustakaan .dan 

pemasyarakatan/ sosialisasi,serta evaluasi pengembangan 

perpustakaan ; 

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan 

meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan 

teknis,peningkatan kemampuan teknis kepustakawan ,penilaian 

angka kredit | pustakawan,koordinasi 

,pemasyarakatan/sosialisasi,serta evaluasi pembinaan tenaga 

perpustakaan; 

c. Pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca 

meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran 

membaca, koordinasi, pemasyarakatan/ sosialisasi,dan bimbingan 

teknis serta evaluasi kegemaran membaca; 

d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan 

tugas dan fungsinya 

6. Bidang Kearsipan 

Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, akuisisi 

dan pelestarian kearsipan. Dan juga memiliki Fungsi : 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang 

Kearsipan 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Bidang Kearsipan 

c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis 

pelaksanaan pengelolaan kearsipan daerah 

d. penyusunan konsep pengembangan kearsipan 

e. pelaksanaan kegiatan pendataan, analisis, evaluasi dan rekomendasi 

bahan arsip; 
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f. pengoordinasian penyelenggaraan akuisisi kearsipan dengan 

perangkat daerah, BUMD, instansi terkait dan masyarakat 

g. pelayanan konsultasi teknis layanan, akuisisi dan pelestarian arsip 

h. pengelolaan laboratorium konservasi. fumigasi, reparasi dan restorasi 

kearsipan 

i. pelaksanaan digitalisasi dan pelestarian informasi arsip 

j. penataan, penyimpanan, pelestarian, pendosiran dan pengamanan 

arsip; 

k. pelaksanaan penyusutan fisik arsip perangkat daerah 

l. pelaksanaan kerja sama bidang kearsipan 

m. pengelolaan ruang penyimpanan arsip 

n. pelaksanaan akuisisi dan asistensi arsip dari perangkat daerah, 

BUMD, instansi terkait dan masyarakat 

o. pelaksanaan pengamanan dan/atau penyelamatan arsip masyarakat 

yang bernilai guna sejarah bagi daerah dan bangsa 

p. pelaksanaan peliputan dan wawancara sejarah 

q. pelaksanaan penggalian dan penyusunan naskah/buku sumber arsip 

r. pelaksanaan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif yang memiliki 

retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun serta pengelolaan arsip vital 

s. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pengelolaan sumber daya 

kearsipan 

t. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kearsipan 

u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bidang Kearsipan. 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA KERJA PRAKTEK 

3.1 Uraian  Tugas yang Dikerjakan 

Kerja Praktek dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak pertengahan bulan 

november sampai dengan awal bulan januari 2021 di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bengkalis. 

Adapun tugas yang dikerjakan antara lain : 

 

3.1.1 Bagian Pengembangan 

1. Pengecekan dan Pemeliharaan Jaringan lokal 

Setiap jaringan yang terhubung atau terkonfigurasi perlu dilakukan pengecekan 

dan pemeliharaan agar terhindar dari gangguan jaringan. 

 

Gambar 3.1 Server 

2. Pemasangan dan Pemantauan aplikasi kunang-kunag 

Aplikasi kunang-kunang merupakan aplikasi management internet 

perpustakaan yang terhubung dengan perpustakaan nasional dan kominfo. 
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Gambar 3.2 Aplikasi Kunang-Kunang 

 

3. Melakukan Konfigurasi Aplikasi Lapor 

Layanan disediakan pemerintah Indonesia untuk menyampaikan aspirasi, 

pengaduan dan permintaan informasi terkait pelayanan publik. 

4. Cetak Kartu Anggota Perpustakaan 

Mencetak kartu anggota perpustakaan. 

 

Gambar 3.3 Pencetakan Kartu Anggota 

 

 

 



15 
 

3.1.2 Perancangan Buku Bicara 

1. Resource 

Mencari sumber-sumber sebagai acuan dalam merancang Buku Bicara dan 

komponen-komponen yang dibutuhkan. 

2. Merancang Sistem Buku Bicara 

Pembuatan system kerja dari Buku Bicara menggunakan Arduino sebagai IDE nya 

dan C++ sebagai bahasa dalam membuat perintah nya. 

3. Merancang Case Buku Bicara 

Pembuatan case Buku Bicara yang sesuai dengan sistem. 

 

3.2 Target Yang Diharapkan 

Adapun target yang diharapkan selama melakukan kerja praktek ini adalah : 

1. Dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama melakukan kerja 

praktek. 

2. Dapat mempelajari bagaimana sistem pekerjaan dalam Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian. 

 

3.3 Perangkat Yang Digunakan 

Perangkat lunak/perangkat keras yang digunakan untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah : 

Perangkat lunak (Software) : 

1. Browser digunakan untuk mengakses aplikasi Kunang-kunang dan 

Lapor.go.id. 

2. Aplikasi Kunang-kunang digunakan untuk melihat grafik dan pembuatan 

survey penggunaan internet perpustakaan. 

3. Microsoft Word 2010 digunakan untuk membuat laporan-laporan yang 

dibutuhkan. 

4. Arduino IDE digunakan sebagai text editor atau IDE dalam merancang Buku 

Bicara 

5. Sistem operasi yang digunakan adalah Windows 10. 
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Perangkat Keras (Hardware) : 

1. Komputer digunakan dalam pekerjaaan agar efektif dan efisien.  

2. Scanner digunakan untuk menscan buku dan dokumen kantor. 

3. Printer di gunakan mencetak dokumen kantor. 

 

3.4 Kendala Yang dihadapi 

Selama melaksanakan Kerja Praktek (KP) di Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Bengkalis, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam 

mengerjakan yaitu kurangnya pengetahuan tentang informasi terbaru dan mengatur 

strategi dalam mengelola sebuah kegiatan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan 

berjalan kurang efektif. 

Adapun beberapa kendala yang dihadapi penulis, diantaranya adalah: 

1. Kurangnya Fasilitas Alat Scan sehingga pekerjaan pengetrian buku menjadi 

lebih lama. 

2. Terbatasnya kualitas mesin cetak maka penulis matikan printer terlebih dahulu 

dan berhenti sejenak proses mencetak. 

3. Kurangnya persediaan komputer sehingga harus menunggu karyawan kantor 

selesai. 

 

3.5 Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah dilakukan dengan berdiskusi kemudian mencari cara 

bagaimana menyusun kegiatan agar terstruktur dan bisa menimbulkan kenyamanan 

serta kelancaran kegiatan tersebut. 
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BAB IV 

PERANCANGAN BUKU BICARA DINAS PERPUSTAKAAN DAN 

KEARSIPAN KABUPATEN BENGKALIS 

 

Perpustakaan adalah suatu lembaga media baca dan saat ini sebagai pusat 

pengetahuan dan teknologi. Pada saat ini jumlah minat baca masyrakat di 

perpustakaan khususnya perpustakaan tuan guru haji menurun dari biasanya, 

apalagi pada masa pandemi saat ini. Ini diakibatkan karena kurangnya hal-hal 

menarik yang ada di dalam buku bacaan dan apalagi anak-anak tidak dibiasakan 

membaca buku di usia dini dan mereka lebih tertarik bermain game di smartphone. 

Untuk itu Perpustakaan Tuan Guru Haji yang dikelola oleh Dinas 

Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Bengkalis mencoba membuat suatu 

inovasi yang bisa meningkatkan minat baca di masyarakat seperti misalnya buku 

yang bisa berbicara. Karena hal itu saya mengajukan sebuah inovasi baru yaitu 

“BUKU BICARA” yang dapat membantu dalam media pembelajaran baik PAUD 

dan Taman kanak-kanak (TK). 

Buku Bicara ini diharapkan dapat membentuk karakter dan etika seorang 

anak melalui sebuah dongeng yang diceritakan oleh Buku Bicara sebagai media 

pembelajaran pada tingkat paud dan TK. Melalui Buku Bicara ini diharapkan para 

difabel tuna netra dapat menikmati sebuah cerita dongeng dan juga dapat 

membacanya melalui huruf braille di Buku Bicara. Buku Bicara bukan hanya 

sebagai buku cerita dongeng tetapi juga bisa dikembangkan seperti buku yang berisi 

nasehat-nasehat (gurindam), juz amma, dan lain-lainya. 

 

4.1 Perancangan Buku Bicara 

Adapun beberapa tahap dalam merancang buku bicara 

 

4.1.1 Perangkat Yang Digunakan 

Terdapat beberapa perangkat dibutuhkan dalam perancangan Buku Bicara: 

1. Arduino uno/mega 

Arduino merupakan sebuah perangkat mikrokontroler yang bersifat terbuka 

atau open source. Arduino biasanya digunakan untuk perancangan alat yang 

butuh perintah system seperti IoT (Internet of Thing). 
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Gambar 4.1 Arduino Uno 

 

2. Module dfplayer mini/mp3 

Dfplayer mini merupakan perangkat audio yang support dengan dengan 

format audio mp3. Dfplayer mini juga terdapat beberapa library yang 

support dengan mikrokontroler arduino. 

 

 
Gambar 4.2 DFPlayer Mini mp3 

 

3. Magnet 

Magnet adalah suatu objek yang memliliki medan magnet dan medan 

magnet ini lah yang akan saling tarik menarik atau tolak menolak. Dalam 

perancangan buku bicara ini magnet digunakan sebagai saklar atau media 

data inputan. 

 

 
Gambar 4.3 magnet neodymium 

 

4. kabel jumper 

kabel ini memiliki fungsi sebagai media penghubung antara perangkat dan 

pin yang digunakan. 
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5. PVC Foam Board  

Papan PVC merupakan lembaran padat yang memiliki kedua permukaan 

halus dan juga terdapat banyak variasi ketebalan mulai dari 1 mm sampai 

20 mm. Disini papan pvc digunakan sebagai lembar halaman buku bicara. 

 

 
Gambar 4.4 PVC Foam Board 

 

6. Akirilik  

Akrilik digunakan sebagai casing atau body buku bicara. 

 

 
Gambar 4.5 Akrilik Putih Susu 

 

 

 

 

 

4.1.2 Perancangan System Buku Bicara 

Ada beberapa tahap dalam perancangan buku bicara  
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1. penginstalan tool arduino IDE 

Software yang digunakan untuk memprogram arduino. Software ini 

menggunakan bahasa C dan C++ untuk memprogramkan mikrokontroler 

arduino.  

2. penulisan sitstem 

Terdapat beberapa library yang digunakan untuk merancang system buku 

bicara 

a. Software serial, merupakan library sebagai komunikasi antar pin digital 

b. DFRobotDFPlayer mini, merupakan library yang support dengan 

arduino yang mana perintah-perintah mp3 seperti play, stop dan next 

bisa dibaca dan dimengerti oleh mikrokontroler.  

3. sketsa sistem  

 
Gambar 4.6  Rancangan Sistem Buku Bicara 

 

 

 

 

 

4.1.3 Perancangan Casing Buku Bicara 

Pada tahap ini merupakan perancangan casing dan peletakan perangkat-

perangkat yang digunakan 
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1. Pembuatan casing menggunakan mesin CNC 

Mesin adalah mesin pemotong dan ukiran, yang dikontrol dengan melalui 

computer dengan menggunakan bahasa numeric. Mesin CNC digunakan 

untuk memotong akrilik yang nantinya akan digunakan sebagai casing atau 

body buku bicara. 

a. mesin cnc,  

2. Sketsa casing  

 

Gambar 4.7 Rancangan Case Buku Bicara 

 

4.2. Hasil Kerja 

 Buku Bicara ini sudah selesai dikerjakan. Mulai dari  pembuatan system, 

perangkaian alat, perancangan case atau body, penyusunan tata letak perangkat di 

dalam casing hingga tahap pengujian Buku Bicara. Pembimbing lapangan juga 

setuju dengan hasil Buku Bicara yang telah diusulkan. Berikut beberapa gambar 

dari hasil pembuatan Buku Bicara : 
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Gambar 4.8 Hasil Buku Bicara 

 

 

Gambar 4.9 Halaman Buku Bicara 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kabupaten Bengkalis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Kerja Praktek dapat mengimplimentasian dari ilmu yang telah 

didapatkan selama proses perkuliahan. 

2.  Pelaksanaan Kerja Praktik juga dapat menambahkan pengetahuan, keahlian 

dan pengalaman yang dapat membantu, memahami dunia kerja sebenarnya. 

3. Perancangan Buku Bicara di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Bengkalis ini dapat meningkatkan minat baca seseorang dalam membaca 

sebuah buku khususnya anak-anak, dapat membentuk karakter dan etika 

seorang anak melalui sebuah dongeng yang diceritakan oleh Buku Bicara. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan Kerja Praktek 

dan tugas yang diberikan adalah Buku Bicara yang telah dibuat ini masih dapat 

dikembangkan lebih baik lagi. Pada Buku Bicara pada saat ini terdapat banyak 

kekurangan seperti besarnya ukuran body Buku Bicara, masih terlihat nya kabel-

kabel disamping pengait lebar kertas sebaiknya Buku Bicara ini dapat 

dikembangkan lebih baik lagi sehingga memiliki bentuk yang lebih effisien. Selain 

itu Buku Bicara ini diharapkan ditahap selanjutnya terdapat huruf braille yang dapat 

membantu seorang tunanetra dalam membaca sebuah buku yang tidak hanya bisa 

dibaca tetapi juga bisa didengarkan. Selain itu pengembang juga dapat menambah    

perangkat Iot untuk mempermudah proses pembelajaran anak-anak TK atau PAUD. 
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