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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, 

suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.  

Website menjadi salah satu alat penunjang untuk mendapatkan informasi dan 

promosi di dunia internet seperti personal, profil sekolah, profil perusahaan, berita 

pendidikan, bisnis, berita terkini dan semua hal yang dibutuhkan manusia dapat 

diakses melalui internet. Selain itu, website bermanfaat sebagai media yang 

menyediakan informasi-informasi yang bisa dengan mudah diakses, dilihat, dan 

diketahui oleh orang banyak, informasi tersebut bisa diakses selama 24 jam non 

stop, menjangkau daerah yang luas karena media internet yang memungkinkan 

akses dari seluruh belahan dunia, mempermudah komunikasi, meningkatkan 

kredibilitas suatu perusahaan, dan lain-lain. 

PALI singkatan dari Penukal, Abab, Lematang, Ilir yang merupakan sebuah 

kabupaten. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah salah satu kabupaten di 

provinsi Sumatera Selatan. Penukal Abab Lematang Ilir merupakan DOB (daerah 

otonomi baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 

11 januari 2013. Kabupaten PALI dibagi menjadi 5 kecamatan, antara lain : Abab, 

Penukal, Penukal Utara, Talang Ubi, dan Tanah Abang. Kabupaten PALI memiliki 

72 desa yang luasnya mencapai 1.840 km2. 

Banyak kebudayaan seperti adat budaya, tarian, dan lagu daerah yang belum 

diketahui berada di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir oleh masyarakat luas. 

Itu dikarenakan kabupaten PALI ini adalah kabupaten baru tahun 2013. Usaha 

pemerintah kabupaten PALI untuk menarik wisatawan datang dengan 

penyebarluasan aset kebudayaan daerah. Jadi, website adalah salah satu pilihan 

yang tepat untuk mensosialisasikan aset kebudayaan daerah tersebut.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Muara_Enim
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul “Website 

Informasi Kebudayaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)”. 

Yang akan dijadikan bahasan pada Laporan Akhir. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari uraian dari latar belakang diatas penulis dapat merumuskan masalah 

dalam laporan akhir yaitu menampilkan halaman Informasi kebudayaan kabupaten 

Penukal Abab Lematang Ilir di website. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Agar dalam penyusunan laporan akhir ini terarah dan tidak menyimpang dari 

tujuan maka permasalahan yang akan dibahas tentang penggunaan website sebagai  

media untuk menginformasikan adat budaya, lagu daerah, dan lain sebagainya dari 

kabupaten PALI. Laporan ini tidak  membahas masalah coding program. 

 

1.4   Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan website ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat website untuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Pali sehingga bisa 

mengenalkan kebudayaan kabupaten Pali ke masyarakat. 

2. Mempermudahkan memberikan informasi yang lengkap dan detail tentang 

kebudayaan kabupaten Pali yang dapat men-download, ditonton, diputar lagu, 

dan dibagikan. 

  

1.4.2 Manfaat 

Diharapkan dari pembuatan website ini dapat membawa manfaat diantaranya: 

1. Memberikan informasi kebudayaan kabupaten Pali. 

2. Website ini dapat menjadi jembatan pendekatan masyarakat untuk mengenal 

kebudayaan kabupaten Pali.  

3. Dapat menjadi media promosi dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke 

kabupaten Pali. 


