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Abstrak 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan sebuah lembaga yang non-profit, yang mana memiliki tujuan memberikan 

pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum atau dan buta 

akan hukum. LBH lahir karena adanya sebuah tujuan dalam membantu masyarakat yang tidak mampu baik secara ekonomi 
maupun kedudukan strata sosial. Memasuki Era Digital khususnya Industri 4.0, kemampuan dan pemanfaatan dalam 

menggunakan teknologi internet menjadi kebutuhan semua pihak, tidak terlepas lembaga sosial khususnya LBH yang 

membutuhkan pembaharuan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan baik operasional maupun manajerial. Salah satu 

konsep yang diusulkan adalah pembuatan website company profile beserta sistem yang didalamnya tersedia layanan 
question answer online service. Dengan disediakan media informasi secara online berupa website dapat membantu 

meningkatkan brand awaraness LBH Rumah Keadilan kepada masyarakat luas serta kemudahan akses informasi. 

Pengembangan platform question answer online service dapat menjadi media masyarakat untuk mengajukan berbagai 

persoalan hukum yang mereka hadapi seperti pendampingan, konsultasi dan pengaduan dengan biaya murah dan efisien. 
 

Kata kunci: Company Profile, Website, Hukum, Question Answer 

 

1. Pendahuluan 

Semakin meluasnya batuan hukum juga merupakan kesadaran dari berbagai advokat dalam 

menyelenggarakan bantuan hukum. Pendirian lembaga bantuan hukum tidak hanya berdiri dikalangan 

praktisi juga menyebar luas di kalangan akademisi khususnya bantuan hukum yang didirikan oleh 

fakultas hukum di berbagai Universitas baik negeri maupun swasta di Indonesia. Hal ini bertujuan 

selain memberikan bantuan dalam mencari keadilan kepada masyarakat juga tempat bagi para 

mahasiswa dalam mempraktikkan ilmunya, juga tempat yang bisa menunjukkan bahwasanya teori 

kadang kala tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.  

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah LBH Rumah Keadilan yang beralamatkan kantor di 

Jalan Kembang Kertas IV Kav 09 Kota Malang. Rumah Keadilan merupakan suatu Badan Hukum 

yang berbentuk perkumpulan yang bergerak di bidang pelayanan dan bantuan hukum baik litigation 

maupun non-litigation. Rumah Keadilan didirikan pada Tahun 2014 dan mendedikasikan diri untuk 

melayani kebutuhan jasa hukum bagi perorangan/individu, perusahaan maupun instansi/lembaga 

pemerintahan. 

Rumah Keadilan didirikan dari kalangan Praktisi Hukum, Akademisi, ditambah dengan 

Penasihat Ahli. Dengan menghadirkan berbagai kalangan sebagai tim maka Rumah Keadilan yang 

dirancang dan dibangun secara Integrated System Management, yaitu pelayanan dibidang jasa hukum 

dari awal perencanaan sampai perlindungan ketika sedang mengalami masalah penyelesaian di 

pengadilan (litigation) dan diluar pengadilan (non-litigation), melalui mekanisme Alternatif 

Penyelesaian Sengketa (APS) dalam bentuk mediasi, arbitrase, konsiliasi dan lainnya. 

 

1.2 Permasalahan Mitra 

Rumah Keadilan memiliki permasalahan yang ada pada kebanyakan lembaga yang baru berdiri 

adalah kurangnya publikasi pada media online sehingga brand awaraness masih cukup rendah [1-5]. 

Selain itu maraknya penyebaran berita-berita hoax dapat menciptakan stigma buruk kepada publik. 

Perlu adanya tindakan klarifikasi secara cepat untuk menjaga nama baik lembaga. 
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Pengembangan terhadap pelayanan terhadap client menjadi hal yang sangat esensial bagi setiap 

perusahaan atau lembaga. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan 

masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan. 

 

1.3 Solusi yang Ditawarkan 

Dari permasalahan diatas, solusi yang diusulkan adalah dengan membuat rancang bangun 

website company profile. Dengan adanya website pada sebuah institusi/lembaga dapat berguna untuk 

menaikkan prestise dan citra profesionalitas di mata masyarakat. Website juga dapat digunakan untuk 

media penyimpanan informasi seputar pengetahuan hukum, kegiatan publikasi serta penyampaian 

klarifikasi atau press release sebagai bentuk antisipasi jika terdapat pemberitaan yang tidak benar 

terhadap lembaga/institusi. Pengembangan platform question answer online service dapat menjadi 

wadah atau ruang komunikasi dua arah secara cepat (tidak harus bertemu secara langsung) sehingga 

biaya yang dikeluarkan baik waktu dan tenaga menjadi berkurang. Melalui sistem ini nantinya 

masyarakat dapat mengajukan berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi seperti pendampingan, 

konsultasi dan pengaduan. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode Rapid Application Development (RAD) merupakan pengembangan sistem yang 

mengutamakan kecepatan pengembangan melalui keterlibatan user atau pengguna dalam penggunaan 

suatu rangkaian sistem, dimana rangkaian tersebut berfungsi untuk suatu model (prototype) sistem 

yang lebih efektif. RAD melibatkan user atau pengguna pada proses desain sehingga kebutuhan user 

dapat terpenuhi dengan baik dan secara otomatis kepuasan user sebagai pengguna sistem semakin 

meningkat. RAD melibatkan user dalam proses testing sehingga dapat memangkas proses 

pembangunan yang panjang untuk dapat deliver on schedule [6]. 

Dalam pembuatan website company profile dan sistem question answer online service dapat 

dilihat pada Gambar 1, dimana langkah-langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan kebutuhan user terhadap sistem yang akan dibuat dengan cara melakukan proses 

wawancara dan diskusi dengan mitra. 

2. Pembuatan desain sistem dan basis data sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan 

sebelumnya. 

3. Implementasi desain sistem ke dalam bahasa pemrograman. 

4. Menyiapkan server untuk tempat instalasi sistem. 

5. Uji coba sistem agar sesuai dengan kebutuhan mitra. 

 

 
Gambar 1 Tahapan pengembangan rancang bangun 
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Setelah tahapan analisa, uji coba dan dokumentasi, langkah berikutnya adalah melatih mitra 

agar maksimal dalam penggunaannya. Sehingga perlu dilakukan pendampingan dan pelatihan 

penggunaan dan pemanfaatan aplikasi. Dalam pelatihan ini, akan diminta bantuan salah seorang 

pengurus LBH Rumah Keadilan sebagai admin dalam melakukan pengoperasian dan maintenance 

website sehari-hari. Metode pelatihan dimaksudkan untuk menanamkan kecakapan dan keterampilan 

teknis dan praktis dalam pengelolaan website yang telah dibangun. Dengan adanya pelatihan yang 

dilakukan, diharapkan semua fitur yang disediakan oleh aplikasi dapat dimaksimalkan penggunaannya 

oleh mitra. 

Selama proses pendampingan dilakukan evaluasi dan pengawasan kegiatan penggunaan, 

pemanfaatan website dan sistem informasi setelah diserahkan kepada pengurus LBH Malang. Hal ini 

bertujuan untuk mendapatkan feedback yang dapat digunakan untuk pengembangan pada masa yang 

akan datang. 

 

2.1 Target Luaran 

Jenis luaran dari program kegiatan ini adalah berupa produk dan jasa. Produk yang dihasilkan 

berupa website company profile sebagai media promosi, agenda, publikasi dan sosialisasi secara online 

dan juga disematkan fitur atau platform question answer online service. Selain itu juga dihasilkan 

luaran berupa jasa yaitu berupa pelatihan dan pendampingan pengoperasian produk. Lebih jelas 

tentang luaran dari usulan pengabdian dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Target luaran 

No Luaran Bentuk 

1 Produk 
Rancang bangun website company profile dan 

question answer online service 

2 Jasa 

Pelatihan dan pendampingan pengoperasian 

website company profile dan question answer 

online service 

 

Dengan adanya kegiatan pelatihan dan pendampingan ini diharapkan mitra dapat: 

1. Melakukan publikasi dan sosialisasi berbagai kegiatan secara online menggunakan website dengan 

lebih mudah, cepat, dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. 

2. Mengelola website dan question answer online service secara mandiri berdasarkan pemahaman 

yang telah diperoleh dari pelatihan yang diikuti. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil yang telah dicapai dalam kegiatan ini secara detail dijabarkan seperti berikut: 

1. Website Company Profile dan question answer online service LBH Rumah Keadilan 

Adapun tampilan dari website company profile Rumah Keadilan dapat dilihat pada Gambar 2 

atau dapat diakses secara online di alamat http://rumahkeadilan.co.id. Pada halaman Home 

menampilkan halaman awal berisi profil singkat dan informasi layanan yang ditawarkan dari LBH 

Rumah Keadilan. Adapun tampilan Home dapat dilihat pada Gambar 2. 

Menu Berita, Artikel Hukum dan In Picture berisikan konten dinamis yang dapat diunggah 

sewaktu-waktu baik berupa informasi, kegiatan, berita, sosialiasi, press release dan lain sebagainya 

yang dikelola oleh admin. Untuk masuk ke dashboard admin diperlukan autentikasi untuk keamanan 

agar tidak semua orang dapat masuk ke bagian back-end sistem. Gambar 3 adalah halaman dashboard, 

melalui halaman dashboard, pengelola dapat mengubah fitur maupun konten dari website. 

Fitur layanan question answer online service adalah platform yang dikembangkan agar 

pengunjung website dapat bertanya apapun persoalan terkait hukum. Hanya para praktisi atau pakar 

hukum dari LBH Rumah Keadilan kemudian akan membantu menjawab berbagai pertanyaan yang 

telah dikirimkan dan disimpan didalam sistem. Hal ini dikarenakan agar kualitas jawaban dapat terjaga 

dan relevan dari daftar pertanyaan yang diajukan. Gambar 4 adalah tampilan dari list pertanyaan yang 

ada pada question answer online service. 
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Gambar 2 Tampilan home 

 

 
Gambar 3 Tampilan dashboard admin 
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Gambar 4 Tampilan list pertanyaan pengunjung pada question answer online service 

 

2. Pelatihan dan Pendampingan Pengoperasian 

Pelatihan dilakukan sekali dan ditujukan untuk perwakilan admin LBH Rumah Keadilan. 

Pelatihan ini bertujuan untuk pendalaman konten dan cara penulisan artikel kemudian cara publish di 

website, pengelolaan untuk masalah teknis pemeliharaan website, serta pengelolaan question answer 

online service. 

Proses pendampingan dilakukan selama satu bulan. Hal ini dilakukan untuk me-monitoring 

admin LBH Rumah Keadilan apakah mengalami kesulitan saat pengoperasian sistem atau tidak. Jika 

tidak ada maka dapat dikatakan bahwa sistem telah ter-deliver dan diterima dengan baik oleh mitra. 

 

4. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan didapat kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Website company profile dan question answer online service yang telah dibangun sudah dapat 

berjalan sesuai dengan perancangan awal. 

2. Pelatihan dan pendampingan yang telah diadakan selama kurang lebih satu bulan sudah cukup 

membantu mitra untuk dapat mandiri mengelola website secara keseluruhan. 

3. Kegiatan yang dilakukan oleh tim pengabdi diterima positif oleh mitra karena memberi manfaat 

yang besar terutama untuk mendukung promosi dan publikasi LBH Rumah Keadilan. 
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