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Abstract: The community service activity entitled "Counseling the Benefits of Using the Internet and Websites
during the Covid-19 Pandemic" aims to provide knowledge to all LEPPAS participants about the benefits of
using the internet and websites to increase income and increase knowledge about the internet and websites
during the pandemic in Indonesia. like this time. The method of implementation used in this activity is the
delivery of material and a question and answer session. The internet and websites have become a very
important necessity for individuals, organizations, companies and government agencies. Because of the great
need the world needs for the internet and websites, as well as the influence it gives to all groups,
understanding the benefits of the internet and websites is very important.
Keywords: Internet and Websites, daring, covid-19
Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Judul “Penyuluhan Manfaat Menggunakan
Internet dan Website pada Masa Pandemi Covid-19” bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada
seluruh peserta LEPPAS tentang bagaimana manfaat menggunakan internet dan website untuk meningkatkan
pendapatan dan meningkatkan wawasan mengenai internet dan website pada masa pandemic di Indonesia
seperti saat ini. Metode pelaksanaa yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi dan sesi
Tanya jawab. Internet dan website telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perorangan,
organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintah. Karena besarnya kebutuhan dunia akan internet dan
website, serta pengaruh yang diberikan bagi seluruh kalangan, maka memahami manfaat internet dan website
sangatlah penting.
Kata kunci: Internet dan Website, online, covid-19

1. PENDAHULUAN
Internet merupakan sebuah penemuan terbaik manusia yang terus mengalami perkembangan.
Sebuah tekhnologi yang terus berkembang, dan terus dikenal dan digunakan banyak orang. Pada
awalnya internet hanya bias digunakan dikomputer saja. Sekarang, sudah bisa digunakan disetiap
perangkat yang mampu tersambung dengan internet, sebut saja smartphone hingga tablet. Selain itu,
manfaat daripada internet juga digunakan dalam hal website, baik dari sis pembuatan website
mauopun penggunaan website [1].
Pandemi COVID-19 membuat banyak orang harus mengubah kesehariannya. Demi menjaga
diri dari virus berbahaya ini, pilihan untuk mulai Work from Home (WFH) selalu dianjurkan bahkan
hingga detik ini. Untungnya kehadiran internet di rumah sudah bisa membuat kamu bekerja dari rumah
dengan lebih mudah. Walau sedang berada di kantor, kamu tetap bisa melakukan meeting secara
online, mengirim file penting, dan terus menjalin hubungan dengan lancar dengan rekan satu tim.
Koordinasi pekerjaan yang hectic pun akhirnya bisa berjalan dengan baik. Itu semua berkat kehadiran
internet di rumah kamu [2].
Tidak dapat dimungkiri kondisi saat ini membuat perputaran roda ekonomi jadi lebih lambat.
Perlu solusi yang cepat dan layak untuk dijalankan. Inilah yang ditawarkan oleh internet. Dengan
perkembangan teknologi yang ada, kamu bisa mencari penghasilan tambahan berkat internet. Sekarang
kamu sudah bisa jualan online di beberapa e-commerce hingga media sosial yang cocok untuk mencari
calon konsumen. Semuanya bisa kamu lakukan di rumah dengan jauh lebih mudah jika dibandingkan
10 tahun lalu. Saat itu internet dan dunia jual-beli online belum semaju saat ini. Sekarang kamu bisa
mencari penghasilan tambahan secara cepat.
Berbicara mengenai internet maka tidak lengkap tanpa membahas hiburan. Internet bisa
disebut sebagai pusat hiburan dunia. Kamu bisa mencari apapun di sini. Dari hiburan berbentuk video,
film, gambar, games, lagu, dan masih banyak lagi. Setiap harinya kamu bisa nonton video di YouTube,
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melihat postingan di barisan media sosial yang lucu serta menarik, hingga menikmati layanan
streaming film dan serial TV yang sudah tersebar di dunia maya ini. Jadi bersama internet, kamu tidak
akan merasa bosan selama di rumah saja.
2. METODE
Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan di dalam
ruang secretariat leppas dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab secara langsung kepada
peserta. Materi pengabdian kepada masyarakat dengan judul penyuluhan manfaat menggunakan
internet dan website pada masa pandemic covid-19 adalah sebagai berikut:
2.1

Internet

Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara
satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi
tersebut, akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan
frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri
menggunakan TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Istilah TCP / IP
merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global / dunia.
Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan “internetworking”.
Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onno W. Purbo (2005) menjelaskan bahwa pengertian
internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan
aplikasi seperti website, email, atau voip.[3]
2.2

Manfaat Internet

Di zaman yang sudah serba canggih ini keberadaan internet bagaikan kebutuhan pokok yang
sulit untuk diabaikan. Internet sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari bagi semua kalangan,
baik orang dewasa maupun anak-anak.
Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa
manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan internet bagi manusia dalam masa pandemic maupun
tidak [4].
2.2.1 Bidang Bisnis
Terkait dengan bidang bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang
dapat digunakan, seperti pembuatan website usaha, e – commerce, bisnis startup, dan industri kreatif
yang lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan disini adalah ketika anda telah berinteraksi
dengan internet, maka secara otomatis anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh
dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas.[5].
1. Analisa Produk dan Pasar
2. Penyedia Lowongan Kerja & Rekrutmen Karyawan
3. Menjadi Wadah bagi Klien atau Pelanggan
4. Untuk Menyebar & Mengakses Informasi
5. Sebagai Sumber Informasi dari Pakar
6. Tempat Mencari Ide
7. Sebagai Media Komunikasi Cepat
8. Mengirim & Menerima Dokumen
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2.2.2 Bidang Pendidikan
Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting
yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan
berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya.
Sehingga, setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung
dengan jaringan internet yang stabil dan baik.
1. Mempermudah pencarian informasi terkait lembaga pendidikan
2. Menghemat waktu dan biaya untuk merekrut pegawai baru
3. Kemudahan dalam menarik minat calon siswa/ mahasiswa
2.2.3 Bidang Informasi
Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal
tersebut karena, internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita
harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan
informasi, dan berita aktual secara cepat.
Seusai dengan pengertian internet sendiri, media elektronik di abad ke – 21 banyak yang telah
memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi secara cepat, dengan jangkauan yang lebih
luas. Misalnya saja, perusahaan media cetak selain memberikan berita melalui surat kabar, juga
membuka media channel di internet untuk mendapatkan berita tidak hanya dari lingkup dalam negeri
saja, tetapi sudah mencakup internasional.
Dalam dunia pendidikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai dirasa
mempunyai dampak yang positif dan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan.
Perubahan yang cukup signifikan tersebut salah satunya dapat dilihat dari cara untuk mendapatkan
sumber ilmu pengetahuan tanpa mempermasalahkan jarak dan waktu dengan diciptakan dan
dikembangkannya aplikasi maupun saluran informasi sebagai fasilitas untuk memperoleh informasi
dan ilmu pengetahuan melalui internet. Internet adalah media online yang merupakan saluran
informasi tanpa batas yang bisa menyajikan banyak informasi bagi siapa saja. Begitu mudahnya dalam
mendapatkan informasi, sehingga internet dijadikan sebagai gudang berita. Kemudahan yang
diberikan internet bagi penggunanya, telah menjadi pilihan yang efisien bagi orang-orang untuk
berkomunikasi dan juga mencari berita atau informasi. Salah satu fungsi internet yang sangat diminati
adalah tersedianya layanan penelusuran terhadap informasi ilmiah, berkirim surat dengan cepat,
berdiskusi secara elektronik untuk bertukar informasi dan pendapat dengan pengguna internet lainnya.
Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, mulai banyak situs-situs yang
menyediakan bahan-bahan untuk belajar [6].
2.2.4 Bidang Kesehatan
Banyak sekali referensi kesehatan, dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal
tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari
berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media
internet [7].
2.2.5 Bidang Sosial dan Hiburan
Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi millennial adalah penggunaan
internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada. Seperti Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses
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yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan
jarak yang sangat jauh.
Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang begitu pesat, selama kita menggunakan dan memafaatkan perkembangan ini dengan
hal-hal yang positif. Akan lain ceritanya, apabila kita menggunakan perkembangan ini dengan sisi
negatif. Salah satu perkembangan TIK yang sangat pesat adalah pemanfaatan media internet yang
diaplikasikan pada dunia hiburan. Berikut beberapa manfaatnya :
1.

Sebagai sarana untuk menghilangkan kejenuhan

Contohnya : Jika kita sedang merasa jenuh, kita dapat bermain game online. Biasanya
dengan bermain game rata-rata kejenuhan seseorang akan hilang.
2.

Dapat mengisi waktu senggang

Contohnya: Jika kita memiliki waktu senggang kita dapat mingisi dengan berselancar
di dunia maya, seperti membuka youtube, facebook, twitter, blogger, instagram dll.
3.

Memudahkan Dalam Pencarian Tempat-tempat Wisata

Dengan kencanggihan google maps kita dapat mencari tempat-tempat wisata yang kita
kunjungi.
4.

Sarana Hiburan
Contohnya: Streaming , Dengar musik, Game,Download Mp3 , Video , edit foto , dll.

2.3 Website
Website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan
informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, video, dan gabungan dari semuanya, baik yang
bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana
masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink [8].
2.3.1 Unsur-usur Dalam Penyediaan Website

1.

Nama Domain
Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL adalah alamat unik di dunia
internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain
name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan
sebuah website pada
dunia
internet. Contoh :
http://www.baliorange.net Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status
sewa tahunan. Setelah Nama Domain itu terbeli di salah satu penyedia jasa pendaftaran, maka
pengguna disediakan sebuah kontrol panel untuk administrasinya. Jika pengguna lupa/tidak
memperpanjang masa sewanya, maka nama domain itu akan di lepas lagi ketersediaannya untuk
umum. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan
dan lokasi keberadaan website tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional adalah
com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain berekstensi lokasi Negara Indonesia
adalah :
1) co.id : Untuk Badan Usaha yang mempunyai badan hukum sah
2) .ac.id : Untuk Lembaga Pendidikan
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3) .go.id : Khusus untuk Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia
4) .mil.id : Khusus untuk Lembaga Militer Republik Indonesia
5) .or.id : Untuk segala macam organisasi yand tidak termasuk dalam kategori

2.

Web hosting
Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan
berbagai data, file-file, gambar, video, data email, statistik, database dan lain sebagainya yang
akan ditampilkan di website.

3.

Desain Website
Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta penguasaan bahasa program
(scripts program), unsur website yang penting dan utama adalah desain. Desain website
menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian
pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website. Untuk membuat website biasanya dapat
dilakukan sendiri atau menyewa jasa website designer. Saat ini sangat banyak jasa web designer,
terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas
designer. Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program/software
pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula
sebaliknya. Jasa web designer ini yang umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh
biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas designer. Programprogram desain
website salah satunya adalah Macromedia Firework, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver,
Microsoft Frontpage, dll.

4.

Publikasi Website
Keberadaan website tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat
atau pengunjung internet. Karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya
pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan
apa yang disebut publikasi atau promosi. Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan
berbagai cara seperti dengan pamlet-pamlet, selebaran, baliho, kartu nama dan lain sebagainya
tapi cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang biasanya
dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah publikasi langsung di
internet melalui search engine-search engine (mesin pencari, spt : Yahoo, Google, MSN, Search
Indonesia, dsb). Cara publikasi di search engine ada yang gratis dan ada pula yang membayar.
Yang gratis biasanya terbatas dan cukup lama untuk bisa masuk dan dikenali di search engine
terkenal seperti Yahoo atau Google. Cara efektif publikasi adalah dengan membayar, walaupun
harus sedikit mengeluarkan akan tetapi situs cepat masuk ke search engine dan dikenal oleh
pengunjung.

2.3.2 Manfaat Website

Manfaat website saat ini, tidak hanya terbatas di bidang IT saja. Mengembangkan sebuah
bisnis dengan memanfaatkan website sangat diperlukan di masa pandemi saat ini. Keberadaan website
saat ini banyak sekali ditemukan seiring jumlah permintaan yang terus meningkat. Ditambah lagi, di
Indonesia juga memasuki masa pandemi dan sekarang telah masuk pada era new normal. Dengan
adanya penerapan aturan baru pada era new normal ini, membuat setiap pelaku usaha serta industri di
Indonesia harus membuat keputusan dengan bijak dan tepat [9].
Selain memberikan dampak yang besar bagi bisnis, pelaku usaha yang masih menjalankan
bisnisnya secara konvensional akan sangat kesulitan untuk bertahan di era kenormalan baru apabila
tidak memiliki ide yang kreatif serta inovatif.
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Untuk saat ini, anda yang sedang bergerak di bidang bisnis konvensional tidak perlu merasa
khawatir dan cemas secara berlebihan. Karena pada setiap tantangan yang diberikan, pasti ada solusi
yang ditawarkan. Teknologi informasi saat ini bergerak dan berkembang cukup pesat. Alangkah
baiknya, jika anda cukup memanfaatkan dengan bijak teknologi informasi untuk mengembangkan
bisnis anda agar tetap mampu bersaing di industri.
Anda dapat memanfaatkan berbagai hal di bidang teknologi informasi seperti akses media
sosial ataupun perangkat teknologi masa kini. Salah satu yang sering anda jumpai saat ini adalah
penggunaan website di segala bidang kehidupan. Saat ini, pemanfaatan website di era new normal
sangat diperlukan dan tepat digunakan untuk mengatasi masalah physical distancing.
1.

Bekerja Secara Real – Time

Manfaat website pertama adalah, dapat mengembangkan bisnis anda secara real – time.
Maksud real – time disini adalah terus menerus atau dapat diartikan dengan memiliki respon yang
cepat. Website akan selalu ada dan memberikan perubahan informasi secara cepat untuk bisnis anda.
Apabila anda ingin menjalankan bisnis konvensional di masa sekarang ini, alangkah baiknya jika anda
juga membuat sebuah website yang memudahkan anda dalam melakukan monitoring serta dapat
bekerja secara real – time.
2.

Meningkatkan Kredibilitas

Manfaat website kedua adalah meningkatkan kredibilitas, yang disini merupakan sebuah nilai
penting atau tolak ukur yang diberikan pelanggan bagi bisnis yang anda buat. Saat ini banyak sekali
penggunaan media sosial, personal chat, ataupun e – commerce yang sering kali kabur atau
meninggalkan bisnis anda. Penyebabnya pun sangat beragam. Salah satunya ialah karena kurangnya
tingkat kredibilitas dari bisnis anda karena menggunakan metode tersebut dalam hal penyampaian
informasi bisnis anda.
3.

Menghemat pengeluaran promosi

Selain dari meningkatkan kredibilitas dengan pembuatan website, akan memberikan efek
positif bagi keuangan anda. Penghematan untuk pembayaran iklan atau promosi dapat dilakukan
dengan adanya website ini. Segala bentuk promosi dapat anda pindahkan ke halaman pada website.
Anda harus segera meninggalkan promosi secara konvensional sekarang. Mengembangkan bisnis juga
harus memperhatikan dalam segi finansial. Apabila masih sering mengandalkan promosi melalui
brosur, media massa, ataupun iklan – iklan yang mempunyai biaya mahal, maka anda harus segera
meninggalkan kebiasaan tersebut. Banyak cara untuk melakukan promosi untuk bisnis anda. Salah
satunya melalui website yang terbilang cukup terjangkau dan dapat menghemat pengeluaran anda
lebih banyak. Kemudian, anda dapat memanfaatkannya untuk kegiatan yang lain sebagai penunjang
bisnis anda.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Sesuai dengan rencana pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai judul “Penyuluhan
Manfaat Menggunakan Internet Dan Website Pada Masa Pandemic Covid-19”, maka kegiatan tersebut
telah direalisasikan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan lancar dan efektif. Hal ini dikarenakan
banyaknya dukungan dari berbagai pihak baik STMIK Royal Kisaran melalui LPPM, maupun pihak
peserta yaitu LEPPAS. Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 08-09 Oktober 2020 pada
pukul 09.00 s/d selesai.
Dari hasil penyuluhan yang telah kami lakukan kepada peserta leppas, peserta leppas telah
merasa manambah tsaqofah dan bermanfaat bagi mereka. Hal ini ditinjau berdasarkan Tanya jawab
yang dilakukan peserta kepada narasumber serta antusia peserta dalam mengikuti kegiatan yang sangat
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besar. Selanjutnya dari penyuluhan ini peserta mendapatkan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat
kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari.
3.2 Hasil Kegiatan
Adapun hasil yang didapat adalah sebagai berikut:
1. Peserta leppas sudah mengetahui manfaat dari internet dan website sehingga sudah bisa
memanfaatkan internet dan website dalam kehidupan sehari-hari dengan efektif.
2. Peserta leppas tetap dapat produktif dan bermanfaat walaupun di masa pandemic covid-19.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah:
1. Dapat memberikan manfaat untuk para peserta dalam hal memahami manfaat internet dan website.
2. Peserta mendapatkan pembelajaran terkait manfaat internet dan website di masa pandemic.
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