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RINGKASAN
Gereja Katolik Santo Paulus Juanda saat ini memiliki jumlah umat sekitar
2700 jiwa dan tersebar di beberapa kecamatan di sekitar wilayah Juanda,
kabupaten Sidoarjo. Seperti umumnya suatu organisasi pasti memiliki banyak
kegiatan yang telah diadakan oleh anggota, demikian pula Gereja Santo Paulus.
Untuk keperluan komunikasi dan publikasi kegiatan gereja maka gereja membuat
sebuah website. Akan tetapi, website yang telah dimiliki oleh Gereja Santo Paulus
telah dilepas pertanggungjawaban oleh kelompok sosial gereja. Minimnya
komitmen dari pengurus untuk megelola konten website mengakibatkan
minimnya informasi mengenai kegiatan kerohanian gereja.
Mengacu pada permasalahan tersebut, salah satu solusi yang ditawarkan
yaitu dengan membangun web portal komunitas gereja berbasis crowdsourcing, di
mana para umat dapat terlibat aktif dalam berbagi informasi mengenai kegiatan
gereja yang akan maupun sudah terlaksana. Aplikasi tersebut diharapkan mampu
memberikan informasi kegiatan secara lengkap, sehingga dapat mempermudah
para umat dalam mengetahui semua informasi kegiatan gereja melalui aplikasi ini.
Umat dapat mengakses dengan cepat melalui handphone atau komputer dan
terhubung dengan jaringan internet tanpa dibatasi tempat, ruang dan waktu.
Luaran dari Program Kemitraan Masyarakat ini adalah: (1) Aplikasi web
portal komunitas gereja berbasis yang berisi informasi profil gereja dan kegiatan
gereja serta sebagai wadah bagi umat untuk berbagi informasi; (2) Buku panduan
manual untuk operasional pengelolaan portal informasi gereja. Buku panduan ini
merupakan manual book yang berfungsi sebagai penuntun pengguna aplikasi agar
dapat menjalankannya dengan baik; (3) Artikel ilmiah kegiatan pengabdian
kepada masyarakat yang akan dimasukkan dalam jurnal ilmiah Pengabdian Pada
Masyarakat.
Kata kunci : Gereja Katolik Santo Paulus Juanda, Website, crowdsourcing, portal
informasi
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BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.

Analisis Situasi

1.1.1. Gereja Katolik Santo Paulus Juanda
Gereja Katolik Santo Paulus Juanda memiliki alamat di Jl. Raya Juanda Km
1,2 Sidoarjo. Bangunan gereja berdiri di atas lahan seluas 400 m2 dan mulai
dibangun pada tanggal 27 April 2003. Gereja ini diberkati oleh Duta Besar
Vatikan, Bapak Uskup Agung Malcolm A. Ranjith, pada tanggal 20 Agustus 2005
dan kemudian diresmikan pertama kali pada tanggal 1 Mei 2008. Gereja yang
berulang tahun setiap tanggal 1 Mei ini juga memiliki fasilitas Oratorium yang
berada di sisi timur gedung gereja. Oratorium yang diberi nama "Bunda Maria
Selalu Menolong" ini diberkati tepat pada Hari Raya Santa Maria Bunda Allah
yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2016, oleh RD. Yuventius Fusi Nusantoro dari
Vikep Surabaya Selatan. Jumlah umat pada Gereja Santo Paulus sudah mencapai
2700 jiwa. Tampak depan dari gereja Santo Paulus dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Tampak depan Gereja Katolik Santo Paulus Juanda
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1.2. Permasalahan Mitra
Gereja Katolik Santo Paulus Juanda memiliki jumlah umat yang sangat
banyak dan tersebar di beberapa kecamatan di sekitar wilayah Juanda, kabupaten
Sidoarjo. Seperti umumnya suatu organisasi pasti memiliki banyak kegiatan yang
telah diadakan oleh anggota, demikian pula Gereja Santo Paulus. Kegiatan yang
dilakukan oleh gereja Santo Paulus umumnya terdiri atas kegiatan misa harian,
misa hari raya, serta kegiatan rohani lainnya seperti acara doa bersama, ziarah,
rekoleksi dan sebagainya yang akan dipublikasikan melalui media website.
Akan tetapi, website yang telah dimiliki oleh Gereja Santo Paulus telah
dilepas pertanggungjawaban oleh kelompok sosial gereja. Hal ini disebabkan
karena setiap anggota kelompok social gereja mempunyai urusan lain di luar
kegiatan gereja seperti urusan kerja, keluarga dan sebagainya, sehingga tidak
punya cukup waktu untuk mengupdate konten berita website tersebut. Hal tersebut
dapat mengakibatkan minimnya informasi mengenai kegiatan kerohanian gereja
yang akan membuat para umat mendatangi langsung ke gereja bagian sekretariat
karena keinginannya untuk mendapatkan informasi kegiatan gereja yang lebih
rinci. Namun hal ini tentu tidak efektif, karena akan membuat para umat rugi baik
secara materi, tenaga dan waktu.
Mengacu pada permasalahan tersebut, salah satu solusi yang ditawarkan
yaitu dengan membangun web portal komunitas gereja berbasis crowdsourcing, di
mana para umat dapat terlibat aktif dalam berbagi informasi mengenai kegiatan
gereja yang akan maupun sudah terlaksana. Aplikasi tersebut diharapkan mampu
memberikan informasi kegiatan secara lengkap, sehingga dapat mempermudah para
umat dalam mengetahui semua informasi kegiatan gereja melalui aplikasi ini. Umat
dapat mengakses dengan cepat melalui handphone atau komputer dan terhubung
dengan jaringan internet tanpa dibatasi tempat, ruang dan waktu.

1.2.1. Identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra
Berdasar uraian analisis situasi, dapat diidentifikasi permasalahan yang
dihadapi mitra adalah sebagai berikut:
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BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi
Solusi yang ditawarkan dalam program ini adalah:
1. Pembuatan

web

portal

komunitas

gereja

menggunakan

metode

crowdsourcing sebagai media komunikasi dan publikasi gereja
2. Adanya pelatihan untuk mendukung pengelolaan portal komunitas gereja
3. Adanya sosialisasi tentang web portal komunitas gereja untuk optimalisasi
penyebaran informasi profil gereja dan kegiatan gereja
2.2 Jenis Luaran
Jenis luaran yang akan dicapai adalah:
1. Aplikasi web portal komunitas gereja.
2. Buku panduan manual untuk operasional pengelolaan web portal gereja
3. Artikel ilmiah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dimasukkan
dalam jurnal ilmiah.
2.3 Spesifikasi Luaran
Spesifikasi luaran dari program ini adalah:
1. Aplikasi web portal komunitas gereja berbasis.
Berisi informasi profil gereja dan kegiatan gereja serta sebagai wadah bagi
umat untuk berbagi informasi.
2. Buku panduan manual untuk operasional pengelolaan portal informasi gereja.
Buku panduan ini merupakan manual book yang berfungsi sebagai penuntun
pengguna aplikasi agar dapat menjalankannya dengan baik. Dalam buku
panduan ini memuat: (1) Spesifikasi aplikasi (2) Cara mengakses aplikasi (3)
Petunjuk pengelolaan aplikasi portal informasi
3. Artikel ilmiah kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Artikel yang disusun akan dimasukkan dalam jurnal ilmiah Pengabdian Pada
Masyarakat.
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BAB 3 METODE PELAKSANAAN
3.1 Tahapan / Langkah-langkah
Tahapan/langkah-langkah untuk mencari solusi dari permasalahan pada Gereja
Santo Paulus Juanda dalam upaya pembuatan web portal komunitas gereja, secara
detail diuraikan dalam prosedur kerja yang mendukung realisasi pembuatan
aplikasi. Prosedur kerja dapat dilihat di Gambar 2.
Mulai

Survei ke lokasi mitra untuk
mengetahui kebutuhan

Diskusi dengan mitra untuk
mencari solusi

Merancang aplikasi portal
informasi

Uji coba aplikasi portal informasi

Pelatihan bagi Mitra mengenai:
1. Pengenalan TIK
2. Pengenalan Internet
3 Pengenalan aplikasi portal informasi

Pendampingan dan sosialisasi
penggunaan aplikasi portal
informasi

Publikasi Ilmiah

Selesai

Gambar 2. Prosedur kerja pembuatan portal informasi
3.2. Metode pendekatan yang ditawarkan
1. Merancang dan membangun aplikasi portal informasi berbasis web yang
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BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji coba dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap
Aplikasi Portal Komunitas Gereja Katolik Santo Paulus Berbasis Web
menggunakan metode Crowdsourcing, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
aplikasi yang telah dibuat dapat mengintegrasikan informasi kegiatan – kegiatan
gereja menjadi satu kesatuan dengan media berbasis web. Dengan menggunakan
metode Crowdsourcing, fungsi pekerjaan tugas mengupdate konten berita website
telah dialihkan untuk disebarluaskan secara terbuka dan bebas untuk umat yang
terkoneksi dengan jaringan komputer melalui internet. Para umat dapat terlibat
aktif dalam berbagi informasi mengenai kegiatan gereja yang akan maupun sudah
terlaksana. Dengan demikian, umat dapat mengisi konten yang sesuai dengan
karakteristik kategori masing – masing serta dapat meminimalisir permasalahan
minimnya informasi.
6.2 Saran
Aplikasi ini masih terdapat banyak kekurangan. Adapun beberapa saran
yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi ini, diantaranya sebagai
berikut:
1. Tampilan aplikasi dapat dibuat lebih user friendly dan mudah dipahami oleh
user.
2. Untuk pengembangan aplikasi yang lebih lanjut, dapat dikembangkan dengan
penambahan proses evaluasi terhadap pemakaian website yang digunakan.
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