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Abstract
Abstrak. Pelatihan workshop yang dilakukan oleh Fakultas Teknologi Informasi Program Studi
Informatika Universitas Ciputra bertujuan untuk memperluas wawasan para fasilitator Yayasan Kaki
Dian Emas (YKDE) dalam literasi digital. YKDE dipilih berdasarkan dari interview melalui WhatsApp
messenger maupun menelpon langsung. Hal karena pelatihan ini dilakukan pada masa pandemic Covid19. Pelatihan ini diperuntukkan untuk fasilitator YKDE yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebutuhan
media untuk berbagai cerita atau pengalaman menjadi hal yang penting. Melalui kegiatan ini, para
fasilitator menjadi lebih terbuka wawasannya untuk menggunakan media website online. Setelah
mengikuti kegiatan tersebut, mereka bisa langsung menerapkan dan membuat website untuk kepentingan
berbagai informasi sehingga fasilitator di seluruh Indonesia bisa saling berbagi informasi secara real
time.
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Abstract. The Faculty of Information Technology Study Program Informatics Ciputra University held a
workshop for facilitators of the Kaki Dian Emas Foundation (YKDE) in digital literacy. The purpose is to
add value about how to create a website. YKDE was chosen based on interviews from WhatsApp
messenger or direct telephone calls because training was carried out during the Covid-19 pandemic. This
training is intended for YKDE facilitators spread all around Indonesia. The Facilitator needs to share
their stories or experiences to others. Hence, this hands on workshop to make websites become important
to them. Through this activity, the facilitators become more open-minded to use online website media.
After participating in the activity, they can immediately implement and create a website for various
information purposes so that facilitators all around Indonesia can share information in real time.

1. PENDAHULUAN
Fakultas Teknologi Informasi melakukan kegiatan workshop membuat website tanpa
coding menggunakan platform wordpress.com. Kegiatan ini dilakukan atas permintaan dari YKDE.
YKDE sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Ciputra dengan melakukan MoU. Kegiatan
ini dilakukan pada bulan Juni 2020, dimana pada masa ini adalah masa pandemic Covid-19. Maka
dari itu, karena proses tatap muka secara fisik belum diperkenankan maka kegiatan dilakukan secara
daring. Untuk mengetahui kebutuhan untuk workshop, dari pihak YKDE diwakili oleh pak Ritwan
untuk berdiskusi mengenai kebutuhan dari YKDE, salah satu pembicaraan yang dapat dilakukan
melalui WhatsApp dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Pembicaraan dengan YKDE diwakili oleh Pak Ritwan

Diskusi yang dilakukan dengan pihak YKDE yang diwakili oleh pak Ritwan, didapatkan
beberapa hasil yaitu pelatihan ini ditujukan oleh seluruh fasilitator YKDE seluruh Indonesia, pada
umumnya peserta terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda yang tidak memiliki literasi
digital yang sama. Hal yang dibutuhkan oleh para fasilitator YKDE adalah membutuhkan semacam
sarana untuk berbagai informasi dapat berupa website. Selama ini mereka hanya bercerita satu
dengan lainnya dan hal ini bisa langsung terlupakan. Melalui pemanfaat gawai ini perlu dieksplor
dan dikenalkan apa saja yang bisa dijadikan tempat untuk sharing. Dengan teknologi maka
diharapkan semua fasilitator dapat saling terhubung, karena gerakan literasi digital ini telah juga
dirintis sampai ke daerah pelosok seperti di daerah kulonprogo, Yogyakarta (Astuti, 2020).
Karena penggunaan gawai saat ini dikalangan anak muda sangatlah umum terutama di anakanak yang terlahir pada tahun 2000-an. Hal ini karena generasi mereka lahir di dunia internet bahwa
semuanya terhubung secara online. Dengan segala hal yang terhubung secara jaringan dan dapat
diakses secara langsung ini membuat media online tidak bisa ditinggalkan. (Balya, Pratiwi , &
Prabudi, 2018). Media online ini bisa dijadikan untuk sarana berbagai informasi dan tidak hanya
disimpan di tempat tertentu. Sehingga dapat diakses dengan baik oleh khalayak umum. (Saputra,
2018).
Melalui teknologi platform yang saat ini sudah berkembang pesat salah satunya WordPress
(Widhoyoko, 2018). WordPress ini bisa digunakan untuk membuat artikel yang bisa ditampilkan
secara rutin dengan model seperti blog (Saputra, 2018)
Oleh karena itu, kegiatan workshop membuat website tanpa koding menggunakan platform
wordpress.com perlu dilaksanakan bagi seluruh fasilitator YKDE seluruh Indonesia. Kegiatan ini
bertujuan membuka wawasan dan membekali fasilitator agar dapat membuat website. Kegiatan
workshop ini dilakukan dengan memberikan hands on sehingga mereka juga bisa langsung
mencoba. Kegiatan ini dimulai dengan membuat login, mengenal dashboard WordPress, sampai
melakukan posting artikel. Melalui kegiatan ini diharapkan para fasilitator dapat langsung membuat
website dan memposting artikel untuk membagikan pengalaman maupun materi kepada khalayak.
2. KAJIAN LITERATUR
WordPress merupakan salah layanan Lama Gratis yang sudah ada sejak lebih dari 10 tahun.
Pendiri dari WordPress yaitu Matt Muleweg membuat WordPress untuk orang dapat membuat web.
WordPress memberikan akses yang mudah, gratis dan orang tidak perlu pengetahuan pemrograman
sudah dapat membuat website. Keunggulan dari WordPress yaitu ukuran file yang relatif kecil,
mempunyai template tema yang bervariasi sehingga mempermudah untuk berbagai macam layout,
terdapat berbagai macam widget yang dapat ditambahkan secara cepat, dan terdapat fitur link.
WordPress dapat diakses dilink https://wordpress.com/ (Saputra, 2018).
3. METODE P ELAKSANAAN
Metode pelaksanaan yang dilakukan pada pengabdian masyarakat ini dapat dilihat alurnya
seperti pada Gambar 2. Sebagai catatn kegiatan ini dilaksanakan pada saat awal-awal pandemic
Covid-19 berlangsung sehingga untuk pengumpulan data dilakukan melalui online sharing.

Gambar 2. Metodologi untuk pelaksanaan Abdimas YKDE

Online sharing dilakukan dengan YKDE yang diwakili oleh bapak Ritwan. Sharing diawali dari
bercerita mengenai YKDE ini adalah yayasan waralaba yang bergerak dibidang social yang
membantu anak-anak yang membutuhkan fasilitator di dunia pendidikan. Fasilitator YKDE tersebar
diseluruh Indonesia. Pihak YKDE berkeingianan agar tiap fasilitator ini mempunyai dapat

menuliskan pengalamannya melalui platform digital yang dapat mereka akses setiap saat dan
menuliskan pengalaman atau materi mereka secara real time.
Atas kebutuhan dan permintaan tersebut, team Informatika UC mengadakan workshop online
membuat website online. Platform yang digunakan adalah WordPress. WordPress ini dipilih karena
cukup memenuhi kebutuhan dari para perserta. Mereka dapat langsung membuat post artikel dan
mengganti temanya secara cepat. Sebagai catatan para peserta juga memiliki background yang
berbeda tentang IT, maka dari itu pemilihan untuk menggunakan platform sudah sesuai kebutuhan.
Pelaksanaan workshop dilakukan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2020. Materi sehari
sebelumnya telah dibagikan dengan harapan para peserta dapat mempelajari terlebih dahulu.
Kegiatan dilaksanakan secara daring, yang dimulai dari jam 08.00 wib sampai dengan 10.00 wib.
Jumlah peserta sekitar 80 orang.
Worskhop dilaksanakan menggunakan fasilitas Zoom Online untuk webinarnya. Acara dimulai
dengan pembukaan dari perwakilan UC yang diwakili oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakta UC – bapak Baswara, sedangkan dari pihak YKDE oleh ketua YKDE – Bapak Peter
Tanjung Djoen. Kemudian acara dilanjutkan ke pembagian kelas lewat Breakout Room yang
masing-masing breakout Room akan ada narasumbernya. Narasumber berasal dari team dosen
Informatika yang berjumlah lima orang. Para narasumber menyampaikan materi secara hand on
kepada peserta sehingga para peserta juga bisa langsung praktik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan workshop pelatihan pembuatan Website berbasis WordPress untuk fasilitator Yayasan
Kaki Dian Emas, telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2020. Kegiatan ditelah dilaksanakan secara
daring. Hal ini dilakukan karena pengabdian masyarakat ini terjadi pada masa Covid-19, yang belum
memungkinkan untuk pertemuan yang melibatkan banyak orang secara bersamaan. Kendala yang
dihadapi pada saat training hanya koneksi internet yang kadang tidak stabil. Hal ini tidak
mengurangi semangat belajar dari rekan-rekan fasiliator YKDE, berikut salah satu foto saat
pelatihan, dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan

Narasumber menyampaikan materi mulai dari basic untuk login dan mengenal dashboard dari
WordPress. Kemudian dilanjutkan untuk membuat post artikel. Post artikel ini berguna untuk para
fasilitator menuliskan pengalaman atau share materi secara real time. Materi berikut yang
disampaikan oleh narasumber yaitu untuk membuat site, memasukkan gambar, mengedit contac
sampai mengganti about me. Materi yang disampaikan dapat dilihat pada Gambar 4. Yang terakhir
ditambahkan juga untuk mengganti tema. Tema ini digunakan untuk mengubah tampilan websitenya
sesuai selera tiap fasilitator YKDE.

Gambar 4. Materi yang disampaikan

Pada acara tersebut, para peserta mendapatkan modul. Modul tersebut berisi materi yang
disampaikan oleh narasumber dengan harapan peserta dapat memanfaatkan untuk mempelajari ulang
dalam membuat websitenya. Modul dapat dilihat pada Gambar 5

Gambar 5. Modul Workshop membuat website tanpa koding menggunakan platform WordPress.com

Antusiasme dari para fasilitator YKDE ini menunjukkan bahwa diera digitalisasi informasi
mereka perlu dikenalkan sehingga bisa memanfaatkan untuk kebutuhan mereka. Dengan beragram
latarbelakang menjadi penting untuk memberikan suatu platform yang dimana semua orang dapat
menggunakan. Maka dari itu kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi penting untuk
ditindaklanjuti untuk pengembangan dan pemanfaatan yang lebih maksimal lagi dari platform
Wordpress ini. Itulah harapan yang disampaikan bapak Ritwan sebagai perwakilan YKDE ke
Universitas Ciputra.
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mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas
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6. KESIMPULAN
Kegiatan Membuat Website Tanpa Koding Menggunakan Platform WordPress.com
mendapatkan tanggapan yang positif dari para peserta. Peserta yang dari YKDE yang terdiri dari
latarbelakang ilmu dapat menggunakan platform WordPress dengan baik. Pelatihan ini menjadi
sangat penting untuk fasilitator membagikan pengalaman mereka dan materi secara online dan real
time. Melalui pelatihan ini semua fasilitator YKDE seluruh Indonesia boleh saling berbagai
informasi secara langsung tanpa hambatan.
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