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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Teknologi pada saat ini sangat berkembang pesat. Perkembangan ini juga 

dirasakan dalam hal komunikasi. Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain 

dengan cepat dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Terciptanya teknologi komunikasi 

yang efisien saat ini membuat manusia mendapatkan informasi yang belum mereka 

ketahui. Salah satu inovasi dari teknologi komunikasi ini khusunya komunikasi di 

lingkungan desa yaitu dengan adanya website desa. 

Komunikasi didalam lingkungan desa sudah diatur dalam Undang-Undang no 6 

Tahun 2014 Pasal 82 Ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak mendapatkan 

informasi mengenai rencana dan pelakasanaan pembangunan Desa”. Sebelum 

adanya teknologi komunikasi, pemerintah desa dalam memberikan informasi desa 

masih menggunakan alat sederhana. radio komunikasi, papan pengumuman, 

pengeras suara merupakan beberapa contoh dari alat komunikasi pemerintah desa 

kepada warga. Terkadang warga jika tidak ada keperluan dengan pihak desa mereka 

terkadang tidak akan datang ke Balaidesa untuk sekedar melihat informasi. 

Pemerintah desa merasa kesulitan dalam penyampaian informasi jika para warga 

mempunyai kebiasaan tersebut, sedangkan dalam UU  Pemerintah Pusat 

mewajibkan pemerintah desa memberikan informasi kepada warga.  

Gerakan Desa Membangun adalah sebuah komunitas dari sebagian perangkat 

desa yang melihat keluhan dari beberapa pemerintah desa diatas. Pemanfaatan 

teknologi dalam hal komunikasi sebagai solusi yang tepat. Gerakan Desa 

Membangun membantu pemerintah desa menyampaikan informasi dengan 

menggunakan website. Dalam era globalisasi, sebagian besar warga sudah dapat 
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menggunakan alat komunikasi Internet. Memanfaatkan hal tersebut dibuatlah 

website-website disetiap desa agar warga dapat mendapat informasi lebih cepat. 

Kemajuan teknologi komunikasi ini dinilai sangat bermanfaat terutama di 

Kecamatan Kalibagor, 12 desa yang terdapat di Kecamatan Kalibagor semua sudah 

mempunyai website desa masing-masing. Warga dan masyarakat luas dapat 

mengakses website tersebut dan mendapatkan berbagai informasi terbaru yang ada 

di desa. 

Pemanfaatan teknologi tersebut, seiring berjalannya waktu beberapa 

pemerintah desa sibuk dengan urusan lain sehingga kadang-kadang tidak melakukan 

update informasi-informasi yang terbaru. Hal ini juga dikarenakan warga yang jarang 

merespon dan bahkan masih belum tahu jika ada website di desa mereka. Oleh 

karena itu akan dilakukan penelitian tentang pemanfaatan website desa dalam 

penyampaian informasi apakah sudah diterima oleh warga dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi pemanfaatan website desa dalam penyampaian informasi di 

Kecamatan Kalibagor. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan yang 

diperoleh yaitu: 

1. Apakah website desa sudah benar-benar memberikan solusi dalam pemberian 

informasi kepada warga di Kecamatan Kalibagor? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemanfaatan website dalam penyampaian 

informasi kepada warga di Kecamatan Kalibagor? 
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C. BATASAN MASALAH 

Pada penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar sesuai dengan apa yang 

sudah direncanakan sebelumnya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Batasan 

masalah pada penelitian ini hanya membahas pemanfaatan website desa dalam 

penyampaian informasi berita, sejarah desa, profil desa, kontak desa, dan 

pemerintah desa kepada warga Kecamatan Kalibagor. 
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