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Abstrak 
 
 

Dalam era globalisasi masalah komunikasi menjadi masalah serius dan faktor utama 

dalam menjalin hubungan kerja dan kerjasama antar organisasi/ lembaga. Melalui 

komunikasi seseorang dapat melakukan komunikasi dengan orang lain, organisasi dapat 

melakukan hubungan dengan organisasi lain dan seterusnya . maka telekomunikasi 

secara elektronik dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan murah terutama dengan 

adanya jaringan internet. 

 

Implementasi Website Bappeda Kabupaten Pringsewu akan menjadi media 

komprehensif dan terpercaya sebagai sumber informasi berita seputar informasi 

pemerintahan. Implikasi dari implementasi Website Bappeda akan sangat dirasakan 

besar manfaatnya oleh masyarakat luas dan aparat pemerintah sendiri. Dan kedepan 

aplikasi ini dapat dikembangkan berupa sistem informasi pelaporan terpusat oleh opd 

dikabupaten pringsewu, sehingga semua informasi akan dapat lebih transparan. 

 

 
Kata kunci: Bappeda, Kabupaten Pringsewu,  Website 
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1. PENDAHULUAN 

 

Internet saat ini telah menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari  kehidupan  kita.  

Semua  aspek  kehidupan  telah  mulai  

memanfaatkan  fasilitas   internet,   tidak   

hanya   perusahaan   yang   ingin   

memasarkan  “produknya” secara global, 

tetapi juga pemerintahan, sekolah, 

organisasi,  partai   politik,   yayasan,   

lembaga,   dan   bahkan   individu   juga   

telah  menggunakan  internet  untuk  

mendapatkan  kemudahan  dan  manfaat  

dalam   memberikan   layanan   dan   

informasi,   juga   untuk   kemudahan  

perluasan dan pengembangan bisnis. 

Perancangan dan penggembangan  website  

untuk  kepentingan  manajemen  instansi  

sangat penting karena sebagai sarana 

komunikasi antara pemerintah daerah dan 

masyarakat. 

 

Website adalah salah satu alat penunjang, 

sebagai media informasi  dan promosi di 

internet. Sekarang ini website bukan lagi 

menjadi “barang  mewah”  untuk  instansi  

pemerintah,  perusahaan,  sekolah,  

orgranisasi,  maupun pribadi. Tetapi sudah 

merupakan keharusan bagi mereka yang  

siap untuk “go public”, siap untuk memulai 

perluasan dan pengembangan  usaha 

apapun bidangnya. Website, juga sebagai 

simbol kredibilitas dan  prestige   yang   

menunjukkan   bahwa   bidang   yang   

Bapak/Ibu   pimpin  selangkah    lebih    

maju    dari    kompetitornya    dan    lebih    

siap    dalam  menghadapi pasar global.   

  
2. BAHAN DAN METODE PENGABDIAN 

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat 

metode yang digunakan adalah melakukan 

wawancara dan survey kendala yang 

dihadapi dilapangan. Terdapat beberapa 

tahapan kegiatan yang dilaksanakan. 

2.1 Tahap Persiapan  

Tahap persiapan kegiatan:  

a.  Survei tempat pelaksanaan kegiatan.  

b. Pertemuan dengan pihak terkait tentang 

kendala yang di hadapi dalam sistem 

informasi pembangunan daerah 

c. Persiapan ruangan untuk kegiatan  

Launching dan bimbingan teknis 

penggunaan website 

2.2 Tahap Pelaksanaan Kegiatan  

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terdiri 

dari beberapa kegiatan diantaranya:  

a.  Pembukaan Launching Website oleh 

Kepala Bappeda  

b.  Penggunaan dan Implementasi Website 

Bappeda 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang 

Berjudul Dokumen Pengembangan Tools 

Penyebaran Informasi Bappeda Secara 

Digital. Telah Dilaksanakan pada hari 

Rabu, 16 September 2020 bertempat di Aula 

Bappeda Kabupaten Pringsewu 
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Gambar 1. Tempat Pengabdian Masyarakat 

 

 

3.1 Kendala Yang Dihadapi 

Dalam pertemuan pertama tim pengabdian 

melakukan wawancara kepada pihak terkait 

dalam hal ini pegawai bappeda Kabupaten 

Pringsewu terhadap kendala yang dihadapi 

untuk menyampaikan informasi ke 

masyarakat khususnya masyarakat 

kabupaten pringsewu  

 

Dari permasalahan yang ada maka dibuatlah 

suatu sarana informasi digital yaitu Website 

Bappeda yang dapat menjangkau 

masyarakat luas yang ada didunia maupun 

di daerah sehingga kabupaten pringsewu 

akan lebih dikenal. 

 

3.2 Pembuatan Website dan Penggunaan 

Website 

Setelah mendapatkan kendala yang 

dihadapi oleh Bappeda Kabupaten 

Pringsewu tentang permasalahan 

penyampaian informasi maka tim 

pengabdian dari Universitas Aisyah 

Pringsewu membuatkan website untuk 

Bappeda Pringsewu dan melakukan 

bimbingan teknis atau cara penggunaan 

website tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembukaan Penggunaan 

Website 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengarahan Oleh Kepala 

Bappeda 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pengarahan Oleh Dekan FTI 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Penggunaan Website  
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Gambar 6. Diskusi Penggunaan Website 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Tahapan pelaksanaan bimbingan teknis ini 

diawali dengan melakukan survey kelapangan 

untuk mengetahui kendala yang dihadapi 

kemudian melakukan suatu pengabdian yaitu 

membuatkan website Bappeda yang akan dapat 

menyampaikan informasi secara luas. Dan 

kedepan aplikasi ini dapat dikembangkan berupa 

sistem informasi pelaporan terpusat oleh opd 

dikabupaten pringsewu, sehingga semua 

informasi akan dapat lebih transparan. 
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