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ABSTRACT
Most of Gondangmanis village officials do not fully understand the use or management of the Website
because the existing IT facilities in the village do not yet support both in terms of human resources or
infrastructure facilities so that it has an impact on not maximizing Website training that has been
attended by Gondangmanis village officials. As a village that develops agro-tourism, websites in the
digital era with increasingly even use of the internet throughout the country facilitate the dissemination of
information about various things including marketing tourist attractions commonly known as E-Tourism.
The target in the training for the socialization of the creation and operation of the Village Website this
time involved all members of the village apparatus of Gondang Manis Kec. Bandar Kedung Mulyo. This
activity aims (1) Increase the knowledge and ability of village officials in making websites, (2) Increase
the ability of village officials in operating and managing websites. The method used in this activity
through the form of training can flexibly create or operate a village website. The result of community
service activities of making and training on the operation of the Gondangmanis agro-tourism village
website is the creation of a village website and there are several staff who are able to manage the village
website properly and correctly.
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ABSTRAK
Perangkat desa Gondangmanis sebagian besar belum memahami sepenuhnya dalam penggunaan atau
pengelolaan Website yang dikarenakan fasilitas IT yang ada di desa belum mendukung baik dari segi
SDM atau fasilitas sarana prasarana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pelatihan Website
yang pernah diikuti oleh perangkat desa Gondangmanis. Sebagai desa yang mengembangkan
Agrowisata, website di era digital dengan penggunaan internet yang semakin merata di seluruh penjuru
negeri mempermudah penyebaran informasi mengenai berbagai hal termasuk memasarkan tempat wisata
yang biasa di sebut dengan E-Tourism. Sasaran dalam pelatihan sosialisasi pembuatan dan
pengoperasian Website Desa kali ini melibatkan seluruh anggota perangkat Desa Gondang Manis Kec.
Bandar Kedung Mulyo. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
perangkat desa dalam pembuatan website, dan (2) meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam
pengopersian dan pengelolaan website. Metode yang digunakan pada kegiatan ini melalui bentuk
pelatihan secara fleksibel dapat membuat atau mengoperasikan website desa. Hasil kegiatan pengabdian
kepada masyarakat pembuatan dan pelatihan pengoperasian wesbite desa agrowisata
Gondangmanisadalah terciptanya website desa dan terdapat beberapa staff yang mampu mengelola web
desa secara baik dan benar.
Kata Kunci: Website Desa; Kemampuan; Pengelolaan.
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PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, sekarang ini dengan
kebutuhan akan adanya sistem informasi berbasis komputer pun semakin meningkat hampir semua
bidang dan pekerjaan untuk menyampaikan informasi menggunakan teknologi komputer . Perkembangan
teknologi dan informasi menjadi hal yang sangat penting dalam dunia, karena masa informasi adalah
masa yang canggih dan kompleks, kemudian penuh dinamika dan perubahan terus-menerus. Kondisi
seperti ini menuntut berkembangnya teknologi informasi yang canggih dan menghasilkan informasi yang
cepat, efisien, dan efektif.
Perkembangan teknologi informasi dan tekonologi komputer dalam bidang ilmu pengetahuan,
pendidikan, bisnis, administrasi perkantoran, komunikasi, pemerintahan dan kegiatan lain, dalam
kehidupan sehari-hari memegang peranan yang cukup besar di negara ini dalam proses pembangunan
secara menyeluruh. Internet merupakan salah satu sarana yang mendukung bagi masyarakat untuk
mencari atau mengetahui segala informasi yang dibutuhkan. termasuk juga website yang saat ini sedang
popular. Dengan menggunakan Website, kita dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain itu
layanan website tersebut dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan, instansi-instansi pemerintahan,
pendidikan dan sebagainya.
Perangkat desa Gondangmanis sebagian besar belum memahami sepenuhnya dalam penggunaan atau
pengelolaan Website yang dikarenakan fasilitas IT yang ada di desa belum mendukung baik dari segi
SDM atau fasilitas sarana prasarana sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pelatihan Website
yang pernah diikuti oleh perangkat desa Gondangmanis.
Sebagai desa yang mengembangkan Agrowisata, website di era digital dengan penggunaan internet yang
semakin merata di seluruh penjuru negeri mempermudah penyebaran informasi mengenai berbagai hal
termasuk memasarkan tempat wisata yang biasa di sebut dengan E-Tourism. E-Tourism pada dasarnya
adalah digitalisasi dari seluruh industri dan infrastruktur wisata. Beberapa keuntungan dari e-tourism
adalah pengurangan musim, komunikasi yang lebih sukses dengan pelanggan dan peningkatan pemesanan
dan penjualan secara umum. Penggunaan Internet telah selamanya mengubah struktur dan prinsip industri
wisata. wisatawan sekarang dapat dengan mudah memilih tujuan mereka, membandingkan harga dan
mengelola pertukaran keuangan mereka. Teknologi informasi dan komunikasi dan Internet, jika
digunakan dengan bijak, dapat menjadi alat strategis yang sangat inovatif di tangan para pengusaha
wisata, yang akan membantu mereka meningkatkan posisi fasilitas mereka (Pitoska, 2013).
Sasaran dalam pelatihan sosialisasi pembuatan dan pengoperasian Website Desa kali ini melibatkan
seluruh anggota perangkat Desa Gondang Manis Kec. Bandar Kedung Mulyo. Kegiatan ini bertujuan
untuk (1) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa dalam pembuatan website, dan (2)
meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pengopersian dan pengelolaan website.

METODE
Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat pembuatan dan pelatihan pengoperasian
website desa agrowisata Gondangmanis ini melalui beberapa tahapan kegiatan dengan rangkaian yang
tersebut di bawah ini. Sasaran kegiatan pelatihan dan pengoprasian website adalah perangkat desa

Gondangmanis di wilayah Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang. Kegiatan ini
dilaksanakan di lembaga Pemerintahan Desa Gondangmanis dengan 3 peserta yaitu perangkat
Urusan Tata Usaha / Operator Desa Pada kegiatan ini menggunakan narasumber dan instruktur
dari tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah yang
cukup berpengalaman dalam bidang Pembuatan Website.
Metode pendekatan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pada masyarakat ini meliputi metode
pelatihan dengan learning by doing. Metode yang digunakan pada kegiatan ini melalui bentuk pelatihan
secara fleksibel dapat membuat atau mengoperasikan website desa. Melalui kegiatan pelatihan ini dapat
diharapkan menyelesaikan permasalah yang dihadapi oleh mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang teknologi informasi ini bertujuan agar
perangkat desa dapat mengoperasikan dan mengelola website tersebut, sehingga Desa Gondangmanis
tidak tertinggal oleh zaman yang semakin maju dan modern khususnya di bidang IT. Dutton & Helsper
(2007, dalam Burhalis, et al. (2011), melaporkan bahwa responden paling banyak melakukan aktivitas
penelusuran yang dilakukan secara online adalah membuat rencana perjalanan (84%), dilanjutkan dengan
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mendapatkan informasi tentang festival/ event lokal (77%), mencari berita (69%), mencari informasi
kesehatan/ pengobatan (68%) pada tahun 2007. Revolusi Internet dan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) telah memiliki implikasi yang sangat besar bagi industri wisata. Hal ini sesuai dengan pendapat
Hanief, et al (2018), yang menyatakan bahwa pengelolaan wisata berbasis teknologi informasi merupakan
pola baru yang dilakukan oleh pemerintah, dengan semakin majunya teknologi informasi yang sangat
cepat dan aplikastif maka akan sangat membantu desa Gondangmanis melakukan pengelolaan wisata
berbasis teknologi. Rangkaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu pada awal
program kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi awal
melalui ijin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan Kepala Desa Gondangmanis bapak Luqman
Hakim, S.Pd.I beserta Kepala Urusan Tata Usaha / Operator Desa. Hasil koordinasi dengan pihak mitra
mengijinkan melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Setelah perijinan selesai,
selanjutnya dilakukan koordinasi lanjutan dengan Kepala Urusan Tata Usaha / Operator Desa terkait
dengan Website yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada perangkat
desa termasuk Kepala Urusan Tata Usaha / Operator.
Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa desa dalam menyebarkan informasi masih menggunakan
media whatsapp, door to door, atau papan reklame untuk penyebaran. Hal ini menjadi permasalahan
bahwa perangkat desa masih kurang berkembang dalam menyesuaikan perkembangan jaman saat ini.
Selain itu, perangkat desa juga kurang dalam pengalaman menggunakan media Website karena hanya
sebatas mengetahui tanpa mencoba atau menggunakan media tersebut.
Pembuatan website pada kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi pembuatan website desa. Selain itu,
dilaksanakan perancangan isi website. URL Website Desa Gondangmanis : gondangmanisbandarkedungmulyo.jombangkab.go.id (Gambar 1)
Pelatihan dan pendampingan pengoperasian website desa di iikuti oleh perangkat desa bagian urusan
tata usaha yang menangani website desa. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan bulan Oktober-

November 2020. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di lembaga Pemerintahan Desa
Gondangmanis (Gambar 2).

Gambar 1. Tampilan Beranda Website Desa Gondangmanis

Gambar 2. Pelatihan dan Pendampingan Pengoperasian dan Pengelolaan Website
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SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat pembuatan dan pelatihan pengoperasian
wesbite desa agrowisata Gondangmanis didapatkan kesimpulan antara lain: (1) Desa Gondangmanis yang
sebelumnya tidak memiliki website sekarang telah memiliki website desa dengan URL : gondangmanisbandarkedungmulyo.jombangkab.go.id.; dan (2) perangkat desa yang sebelumnya mengalami kendala
dalam pengoperasian dan pengelolaan desa telah memiliki kemampuan dalam pengoperasian dan
pengelolaan website desa.
Saran dari penulis selaku tim pelaksana pengabdian agar website desa dapat dikelola dengan bijaksana
dan mampu memberikan informasi penting terutama berkenaan dengan agrowisata desa Gondangmanis
yang mulai dikembangkan sehingga dapat menjadi salah satu sarana e-tourism desa.
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