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ABSTRAKSI 
 
Website merupakan sarana komunikasi yang dilihat dan dibutuhkan oleh 

individu yang terdiri dari kumpulan halaman dan menampilkan informasi-
informasi yang berupa data teks, gambar, animasi, video, atau gabungan dari 
semuanya. Website dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun dan 
memelihara hubungan yang saling menguntungkan jika digunakan dengan benar. 
Tujuan dari pembuatan website ini adalah sebagai sarana bertukar informasi 
seputar dunia komunikasi dan dunia pendidikan bagi mahasiswa serta khalayak 
yang membutuhkan. 

Pemilihan pembuatan website dosen ini merupakan salah satu bentuk 
media komunikasi yang dianggap efektif dan efisien dalam dunia pendidikan saat 
ini. Adapun website tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan khalayak umum 
berdasarkan pengetahuan dalam kerangka komunikasi politik yang disampaikan 
oleh Dr.  Adi Nugroho, M.Si selaku pemilik website. Hal-hal yang tercakup dalam 
website pada dasarnya sama dengan website personal secara umum. Namun yang 
berbeda adalah dengan adanya penyampaian bahan kuliah melalui penggunaan 
media teknologi internet sehingga memudahkan mahasiswa maupun masyarakat 
untuk mengunduh dan memanfaatkan materi tersebut tanpa terbatas ruang dan 
waktu. Dalam pembuatan website ini terdapat beberapa bagian yang menjadi poin 
(content) utama website antara lain, home (halaman awal website yang berisi 
pembukaan dan informasi terbaru), profile (berisi biografi penulis / pemilik web), 
contact (sarana untuk berkomunikasi langsung dengan penulis / pemilik web), 
gallery (merupakan rangkuman dokumentasi dari kegiatan ilmiah maupun 
akademis penulis / pemilik web) dan lecture (kumpulan bahan-bahan kuliah yang 
diampu oleh penulis sebagai akademisi).   

Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang bermutu secara 
cepat dan efisien menjadi alasan utama pembuatan website ini. Di sisi lain, adanya 
website ini juga mampu memberikan keleluasaan untuk Dr. Adi Nugroho, M.Si 
sebagai pemilik web agar dapat menjalin hubungan profesional dengan berbagai 
relasi dan instansi yang terlibat kerjasama dengan Dr. Adi Nugroho, M.Si melalui 
kegiatan tukar informasi melalui dunia maya. Sedangkan dalam posisinya sebagai 
dosen, keberadaan website yang berisi materi perkuliahan dapat menjadi sarana 
untuk berbagi ilmu pengetahuan sekaligus memberikan pengajaran penggunaan 
teknologi tepat guna bagi mahasiswa. 
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