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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas atau Perguruan Tinggi identik dengan istilah yang disebut dalam 

Peraturan Pemerintah No.30 th 1990, yaitu organisasi satuan pendidikan, yang 

menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Dosen dan mahasiswa merupakan akademisi yang memiliki peran 

dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat melalui sebuah program 

penelitian maupun pengabdian masyarakat. Pada dasarnya akademisi di universitas 

dapat membantu untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat desa. Hal 

tersebut dapat dilakukan apabila permasalahan yang timbul di masyarakat dapat 

diketahui dengan jelas. Pada dasarnya dari pemerintah daerah terdapat pihak yang 

berwenang untuk menyelesaikan dan mencari permasalahan yang ada di masyarakat 

yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga 

yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-

undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN) bertanggungjawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, 

pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada 

tingkat daerah.  

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan 

penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. 

Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah, terdapat banyak masalah antara 

lain terkait kuranngnya konsistensi perencanaan dan materi hingga permasalah 

dilapangan. Disamping itu ruang gerak Pemerintah daerah dalam perencanaan dan 

pengaturan pembangunan yang sesuai potensi dan prioritas daerah sebenarnya sangat 

terbatas (Bastian, 2006). Pihak dari BAPPEDA Gresik menerjunkan pihak lapangan 

secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat, tetapi 

pemerintah membutuhkan solusi untuk menyelesaikannya. 
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Pada pembuatan sistem ini berguna sebagai langkah peningkatan sinergi 

antara pemerintah dan akademisi di universitas dalam menyelesaikan permasalahan 

masyarakat di Kabupaten Gresik, tugas akhir ini memberikan wadah berupa rancang 

bangun pengembangan sistem website repository yang di dalamnya dapat menampung 

permasalahan, ide dan aspirasi yang ada di masyarakat desa. Akademisi seperti 

mahasiswa, guru, dan dosen dapat membantu dengan melakukan penelitian terhadap 

permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pihak dari pemerintahan daerah gresik 

(BAPPEDA) akan mengeksekusi permasalahan dari masyarakat setelah akademisi 

menanggapi permasalahan tersebut dengan penelitan, ide dan aspirasi sebagai langkah 

menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut. Website repository ini juga 

digunakan dari pihak akademisi dan pemerintahan daerah untuk membagi 

permasalahan yang dimiliki, pada akhirnya permasalahan tersebut dapat di selesaikan 

secara bersama-sama dari ketiga pihak tersebut. Sistem ini terdapat fitur komentar 

sebagai media bertukar informasi dan diskusi untuk memberikan ide atau tanggapan 

untuk menyelesaian sebuah permasalahan. Sistem informasi ini di pegang oleh pihak 

pemerintah daerah sebagaimana yang bertanggung jawab menjadi administrator dan 

juga me-maintance sistem. Pihak Pemerintah daerah Gresik bertugas mengetahui 

potensi permasalahan yang di hadapi oleh desa dan mereka membutuhkan wadah untuk 

memungkinkan berbagi informasi terhadap inovasi yang berhasil dilakukan di 

masyarakat. Hal ini mendorong dari badan pemerintahan untuk bersinergi dengan 

akademisi yang ada di universitas dalam membuat aktivitas yang bermanfaat bagi 

masyarakat. Dimana masyarakat desa tersebut membutuhkan penyelesaian terhadap 

permasalahan - permasalahan yang di hadapi yang timbul di desa. Pada saat 

permasalahan tersebut terselesaikan akan terjadi peningkatan kesejahteraan hidup 

masyarakat desa tersebut.  

Akademisi membutuhkan informasi mengenai permasalahan masyarakat 

sebagai topik penelitian dan pengabdian masyarakat. Akademisi juga membutuhkan 

kolaborasi dengan stakeholder lain dalam mengimplementasikan hasil penelitian 

kepada sasaran yang tepat di Kabupaten Gresik. Beberapa permasalahan yang timbul 
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di lingkungan masyarakat dapat di selesaikan oleh suatu perguruan tinggi melalui 

sebuah penelitian. 

Harapannya dengan penelitian ini dapat membantu masyarakat berkolaborasi 

bersama Pemerintah daerah Gresik dan Universitas untuk menyelesaikan permasalahan 

yang ada di ketiga pihak tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana 

mengembangkan sistem informasi yang berfungsi sebagai repository penelitian dan 

inovasi daerah sebagai meningkatan sinergi antara Pemerintah dan Universitas dalam 

menyelesaian permasalahan di lingkungan masyarakat terutama di Kabupaten Gresik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah 

1. Membentuk wadah yang menampung topik permasalahan di lingkungan 

akademisi dan juga masyarakat desa tanpa harus menerjunkan pihak Pemerintah 

Daerah secara langsung. 

2. Mengumpulkan informasi mengenai permasalahan masyarakat desa sebagai 

topik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Universitas. 

3. Masyarakat, Pemerintah Gresik (BAPPEDA) dan Akademisi dapat berdiskusi 

dalam menyelesaikan permasalahan di website Repository dan forum tanpa 

adanya pertemuan secara langsung. 

  

1.4 Batasan Penelitian 

Adapun batasan - batasan pada penelitian ini yaitu: 

1. Sasaran utama pengguna tugas akhir ini adalah masyarakat desa yang paham 

dalam menggunakan internet di Kabupaten Gresik. 

2. Kelanjutan pertemuan dan pembahasan yang lebih intensif antara pihak 

dilakukan di luar dari kebijakan forum. 
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3. Sistem ini digunakan untuk membahas permasalahan nyata atau ilmiah yang ada 

di lingkungan masyarakat. Jika terdapat permasalahan yang tidak ilmiah atau 

keluar dari ranah sistem, admin akan menghapus postingan secara manual. 

 
 


