
F
orest Watch
Indonesia memiliki
peran strategis

dalam proses
demokratisasi
pengalokasian dan
pengelolaan sumberdaya
hutan dengan cara
mengembangkan
transparansi informasi
kehutanan yang
mendorong keterlibatan
publik dalam proses-
proses politik yang
berkaitan dengan
pengurusan sumber daya
hutan. Salah satu sarana
dalam menjalankan peran
strategis tersebut adalah
dengan membangun
perpustakaan.
Perpustakaan Forest
Watch Indonesia
terbentuk pada awal
tahun 2000 dan berada di
bawah Divisi Database.

Frionny Nainggolan, FWI BogorApa yang dapat kami sediakan di Perpustakaan FWI?
Perpustakaan FWI mengumpulkan berbagai macam bentuk koleksi

yang memuat informasi di bidang kehutanan khususnya dan

lingkungan hidup umumnya, baik itu dalam bentuk buku, laporan,

tulisan/makalah, modul, majalah/buletin, CD data dan Film. Koleksi

ini diperoleh dari hasil pertukaran, pemberian atau sumbangan dari

individu, lembaga lain, maupun dari instansi pemerintah. Beberapa

koleksi merupakan terbitan FWI, dan sebagian kecil diperoleh dengan

cara pembelian. Saat ini ada sekitar 4119 judul koleksi yang sudah

terdatabasekan, yang terdiri dari : 1500 judul buku, 2119 judul

tulisan/laporan, 123 judul majalah/bulletin, 138 modul, dan 50-an

judul CD/film.

Koleksi perpustakaan FWI juga mencakup profil perusahan-

perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan seperti HPH, HTI dan
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industri kehutanan. Informasi mengenai profil ini terdapat dalam:

- Rencana Karya Tahunan (RKT)

- Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Kayu

Hulu.

- Direktori yang dikeluarkan oleh PT, Capricorn Indonesia Consult

Inc. (CIC)

Di perpustakaan FWI juga terdapat Atlas Hutan Indonesia, baik

dalam format cetak berukuran A3, maupun dalam format digital dalam

bentuk CD. Di dalam Atlas Hutan Indonesia ini bisa didapatkan

informasi mengenai luas dan distribusi hutan, peta fragmentasi hutan,

peta perubahan tutupan hutan, peta kehilangan hutan, dan peta

kawasan konservasi.

Hampir seperti perpustakaan kebanyakan, masing-masing koleksi

perpustakaan FWI di kelompokkan atau diklasifikasikan menurut

subjek dan diberi kode yang menjadi dasar pemberian nomor panggil

untuk setiap koleksi. Database koleksi yang ada dikelola

menggunakan perangkat lunak WINISIS. Selain melakukan

pengelolaan seluruh koleksi cetak kedalam aplikasi WINISIS, untuk

koleksi buku masih diinventarisasikan ke dalam buku induk,

sedangkan majalah ke dalam kartu registrasi. Khusus untuk koleksi

CD informasi dan film didatabasekan dalam program Microsoft

Access. Hal terakhir dalam proses pengelolaan adalah memberikan

nomor panggil pada setiap koleksi dan menyusun koleksi yang ada di

dalam rak sesuai dengan kelompok dan klasifikasinya. Semuanya

merupakan usaha FWI untuk memberikan pelayanan terbaik dalam

penelusuran informasi bagi siapa saja yang memerlukan.

Untuk penyebarluasan informasi kehutanan dan menjalin hubungan

yang baik dengan perpustakaan LSM lain yang bergerak di bidang

lingkungan hidup, mulai akhir tahun 2001 Perpustakaan FWI

bergabung dalam Jaringan Perpustakaan Lingkungan Hidup (JPLH).

Katalog dari jaringan perpustakaan ini dapat diakses melalui

di alamat www.jplh.or.id yang merupakan salah satu

langkah awal dalam mewujudkan perpustakaan digital, sehingga

masyarakat luas tidak hanya dapat mengakses katalognya saja, tetapi

dapat juga menelusuri berbagai koleksi pustaka yang diinginkan.

Bagaimanakah perpustakaan FWI dikelola?

Apakah Perpustakaan FWI mempunyai jaringan dengan

perpustakaan lain?

Library

Catalogue Online ,

Kapankah pelayanan kami bisa anda nikmati?

Anda tertarik menjadi anggota Perpustakaan FWI?

Yang akan melayani anda...

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Perpustakaan Forest Watch Indonesia (FWI) terbuka

bagi staf FWI dan umum setiap hari kerja Senin hingga

Jum'at Pukul 10.00-16.00 WIB. Adapun jenis layanan

yang diberikan adalah :

- Layanan sirkulasi yaitu layanan peminjaman dan

pengembalian buku. Layanan ini diperuntukkan

khusus bagi anggota perpustakaan FWI,

sedangkapengguna luar tidak diperkenankan

meminjam pulang koleksi, hanya sebatas baca

ditempat. Koleksi perpustakaan yang dapat

dipinjam adalah koleksi buku teks dan tulisan

atau makalah.

- Layanan permintaan dan pengiriman fotocopy

koleksi via pos.

- Layanan fotocopy.

Keanggotaan Perpustakaan FWI terbuka bagi

semua kalangan, antara lain:

1. Staf FWI

2. Anggota FWI

3. LSM

4. Mahasiswa

5. Instansi pemerintah

6. Masyarakat umum.

Untuk sementara, perpustakaan FWI hanya

menerima anggota baru yang bersomisili atau bekerja di

wilayah Bogor. Bagi anda yang berada di luar wilayah

Bogor dapat memanfaatkan layanan fotocopy yang kami

sediakan untuk bahan pustaka yang diperlukan.

Bagi anda yang berminat untuk menjadi anggota,

anda dapat mengajukan permohonan kepada petugas

Perpustakaan FWI, dengan syarat:

1. Fotocopy tanda bukti diri yang masih berlaku

2. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan

3. Menyerahkan foto ukuran 2x3 dan 3x4, masing-

masing 1 lembar.

Perpustakaan FWI dikelola oleh satu orang staf dan

berada dibawah Divisi Database. Latar belakang staf

pengelola perpustakaan bukan dari disiplin ilmu

perpustakaan, namun hambatan tersebut dapat diatasi

melalui proses belajar dalam pengelolaan dan

pengembangan perpustakaan FWI. Proses pengelolaan

perpustakaan kedepan akan terus diperbaiki melalui

efisiensi dan efektifitas waktu kerja. Hal ini kami lakukan

untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna

layanan kami.

Perpustakaan Forest Watch Indonesia

Jl. Sempur Kaler 26, Bogor 16129

T: 0251-323664 ; F: 0251-317926

CP: Frionny Nainggolan ; E-mail: frionny@fwi.or.id

Silahkan datang, semoga bahan pustaka

yang anda cari dapat kami sediakan...

Pelayanan
dan Keanggotaan

Perpustakaan FWI

intip hutan 15I
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