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RINGKASAN

1) Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik didalam salah satu

upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan  pada

salah satu tridarma perguruan tinggi)-salah satunya Pengabdian ini adalah

suatu upaya Universitas Negeri Gorontalo agar supaya  terlaksananya

Tridarma Perguruan Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu

pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.Berdasarkan hal ini, kami

mengajukan usulan kegiatan Pengabdian di Kantor Desa Iloheluma kec

TilongKabila Kab Bone Bolango dengan Tujuan Pengabdian ini adalah

untuk memberikan Penguatan berupa pembekalan tentang Teknologi

Informasi dan Komunikasi di era digital untuk efisiensi administrasi skala

Desa khususnya aparat desa , Desa Iloheluma ,Target luaran yang

diharapkan dari kegitan ini adalah 1)  Aparat Desa mampu dan memiliki

pengetahuan tentang efisiensi administrasi skala Desa dengan adanya

pemanfaatan  alat TIK : Komputer, Internet, Telepon seluler sehingga

arus informasi semakin lancar 2) Aparat desa memiliki pengetahuan

tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada era

digital saat ini Agar Administrasi Desa lebih cepat dengan tata kelola

Administrasi  lebih baik,lebih luas sebarannya, lebih lama

penyimpanannya .

Kata Kunci : Penguatan, Teknologi, Komunikas, Digital, TIK,
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Deskripsi Wilayah dan Potensi Masyarakat Desa

Luas wilayah Kabupaten Bone Bolango 1,984,58 km2 atau 16,24 % dari total

Luas wilayah Propinsi Gorontalo, Secara administrative Kabupaten Bone

Bolango dibatasi oleh Sebelah Utara :

Kab. Gorontalo Utara & Kab. Bolaang Mongondow Utara

 Sebelah Selatan : Teluk Tomini

 Sebelah Timur : Kab. Bolaang Mongondow Selatan

 Sebelah Barat : Kota Gorontalo & Kabupaten  Gorontalo

Salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah kecamatan

Tilong kabila merupakan salah satu dari 17 kecamatan di kabupaten  Bone

Bolango ,kecamatan ini terletak pada 1.30” Lintang Utara ,10 Lintang selatan ,

121 0 Bujur Timur , 1230 ,300 Bujur Barat  dari terdiri  14 Desa  setelah

pemekaran .adapun  batas-batas  Wilayah kecamatan Tilong kabila antara lain

sebagai berikut “

a. Sebelah utara dengan Kecamatan Bulango Timur

b. Sebelah timur  dengan kecamatan Suwawa

c. Sebelah selatan dengan kecamatan  Kabila

d. Sebelah barat dengan Kecamatan Kota gorontalo

Kecamatan Tilong kabila  merupakan bagian timur dari kabupaten Bone Bolango

16,2 km  sebelah barat Daya  Kota Gorontalo. Secara geografis ,Luas kecamatan

Tilong Kabila  79,74 Km2 atau  4,02 %  dari luas Kabupaten Bone Bolango ,

Desa  Iloheluma salah satu Desa yang berada pada wilayah geografis kecamatan

Tilongkabila.dengan  2,62 km  Km2 dengan persentase  3,29 %. Kecamatan

Tilong kabila pada tahun 2009  dengan jumlah penduduk 15,375 Jiwa, dengan

pertumbuhan rata-rata  pertahun sebesar 2,4 % , sedangkan rata –rata Tingkat

kepadatan penduduk dikecamatan tilong kabila adalah  193  per Km2 , dari

seluruh jumlah penduduk pada kecamatan Tilongkabila, adalah merupakan

bahagian dari Desa Iloheluma dengan jumlah kepadatan penduduknya perKm
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mencapai  dengan jumlah Penduduk 1301 dengan luas  2,62 km2 dengan

kepadatan penduduk per km2 mencapai 497 per Km2 .

1.1. Permasalahan dan Usulan Penyelesaiannya

Ujung Tombak tentang Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas pemerintahanan

daerah pada pemerintahan adalah salah satunya keluraahan dan desa , dengan

berkembangnya pengetahuan dan teknologi seperti teknologi informasi dan

komunikasi secara umum  mempengaruhi semua sektor kehidupan sehingga untuk

menghadapi perkembangan tersebut diperlukan suatu dokumen dan administarsi

yang memadahi untuk menunjangnya terutama pada skala kelurahan karena salah

satu ujung tombak pemerintahan daerah adalah kantor kelurahan/ Desa, yang

terkadang didalam kemudahan pelayanan masyarakat membutuhkan suatu waktu

untuk dapat melaksanakan dan merealisasikannya karena terkendala dengan

bagaimana menggunakan alat teknologi Informasi dan Komunikasi Berupa

Komputer, Internet, telepon seluler, dengan handal memanfaatkan alat tersebut

maka diharapkan pengelolaan menyelesaian dokumen dan administrasi lebih

cepat , lebih efisien, sehingga dengan ddemikian dapat membantu pemerintah

setempat untuk dapat menunjang didalam pelaksanaan pemerintahan dan

pelayanan masyarakat, dengan perkembangan teknologi saat ini untuk dapat

mendukungnya diperlukan sumber data yang sangat berkaitan dengan dokumen

administrasi format Digital  oleh karena itu sehingga dengan penguatan teknologi

Informasi dan Komunikasi maka pembuatan dokumen administarasi terkhusus file

Digital seperti SK lurah dan surat masuk pada Desa dan arsip penting lainnya

dapat memberikan dukungan positif kearah pemamfaatan teknologi informasi dan

komunikasi. Penguasaan sumber administrasi dan dokumen menjadi suatu hal

untuk mempermudah didalam menghadapi era digital .

Pada kenyataannya,pada saat ini. Program-program pemerintah menuju pada

system teknologi informasi dan komunikasi  secara mutlak perlu dukungan

dokumen administrasi sebagai sumber data baku awal sebelum kedalam system

pemamfaatan teknologi saat ini .dimulai sejak dini. Hal ini mengisyaratkan

pentingnya bagi kantor Desa sejak dini menyediakan dokumen administrasi

khususnya Bentuk Format Digital yang nantinya  dalam memanfaatkan sarana
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seperti system Komputer  dan informasi  khususnya komputer yang bermanfaat

sebagai potensi untuk terciptanya tata administrasi yang baik dan handal menuju

era digital . apalagi potensi Masyarakat yang berlokasi Desa Iloheluma adalah

salah satu potensinya bidang pendidikan, karena di wilayah ini memiliki

Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah yaitu sekolah dengan jenjang pendidikan

MI, MTs, MA dengan status sekolah adalah sekolah swasta dengan adanya

sekolah  tersebut  maka Desa Iloheluma sangat dikenal luas sampai didaerah lain

karena tersebarnya informasi dengan adanya pemanfaatan Teknoloi Informasi dan

Komunikasi di era Digital sekarang ini. :.

1.2. Permasalahan dan Usulan Penyelesaiannya

Ujung Pelaksanaan pemerintahan daerah pada pemerintahan Desa adalah

salah satunya Desa Iloheluma , dengan berkembangnya pengetahuan dan

teknologi seperti teknologi informasi dan komunikasi secara umum

mempengaruhi semua sektor kehidupan sehingga untuk menghadapi

perkembangan tersebut diperlukan suatu bentuk penguatan dan pembekalan

pengetahuan di tingkat  yang mendasar  yang memadahi untuk menunjangnya

terutama pada skala Desa karena salah satu ujung tombak pemerintahan daerah

adalah wilayah Desa ,sehingga ditingkat wilayah ini merupakan tingkat berbagai

aktifitas kehidupan bermasyarakat yang termasuk salah satunya adalah

menghasilkan sistem admistrasi desa, sehingga kami mengadakan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat khususnya aparat desa dalam bentuk penguatan

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Era Digital untuk efisiensi Administrasi

Skala Desa untuk aparat desa Iloheluma.

1.3. Profil Kelompok Sasaran

Profil kelompok yang akan menjadi sasaran pada program Pengabdian

Masyarakat adalah Pemerintah Desa terkhusus Desa Iloheluma, Kecamatan

Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, Teknologi Informasi dan Komunikasi
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Teknologi informasi dan komunikasi mempermudah kehidupan manusia. Jika

menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi, dua benua akan terasa

tidak berjarak. Kehadiran komputer, internet, telepon seluler, dan berbagai alat

teknologi informasi dan komunikasi membuat arus informasi semakin lancar.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memuat semua teknologi yang

berhubungan dengan penanganan informasi. Penanganan ini meliputi

pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan

penyajian informasi. Jadi, TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan

pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan

penyajian informasi.

Ditinjau dari susunan katanya, teknologi informasi dan komunikasi tersusun dari

3 (tiga) kata yang masing-masing memiliki arti sendiri. Kata pertama, teknologi,

berarti pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang

menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Istilah teknologi sering

menggambarkan penemuan alat-alat baru yang menggunakan prinsip dan proses

penemuan saintifik.

Kata kedua dan ketiga, yakni informasi dan komunikasi, erat kaitannya dengan

data. Informasi berarti hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian

sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan (knowledge) bagi

penggunanya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan,

ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi hubungan saling

mempengaruhi di antara keduanya.

Jadi dapat di simpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah

hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses

penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain sehingga

lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya
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BAB II. TARGET DAN LUARAN

Indikator capaian Program  Pengabdian mandiri yang ditujukan adalah:

1. Aparat Desa mampu dan memiliki  pengetahuan tentang efisiensi

administrasi skala Desa pemanfaatan  alat TIK : Komputer, Internet,

Telepon seluler sehingga  arus informasi semakin lancar

2. Aparat desa memiliki pengetahuan tentang pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Komunikasi pada era digital saat ini agar Agar Administrasi

Desa lebih cepat dengan tata kelola  Administrasi  lebih baik,lebih luas

sebarannya, lebih lama penyimpanannya .
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BAB III. METODE PELAKSANAAN

1.1. Persiapan dan Pembekalan

A. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengabdian mandiri meliputi

tahapan berikut:

1. Pembentukan kelompok dosen pengabdi

2. Konsultasi dan negoisasi dengan Mitra pengabdian

3. Musyawarah didalam menentukan pola dan program kerja(aproach)

4. Penyiapan alat dan bahan untuk kegiatan Pengabdian mandiri

B. Materi persiapan dan pembekalan terhadap dosen pengabdi

mencakup:

1. Sesi musyawarah /aproach

a. Fungsi Dosen pengabdi  dalam Pengabdian mandiri oleh ketua

kelompok

b. Panduan dan pelaksanaan program Pengabdian

c. Kesediaan kepala sekolah dalam sarana dan prasarana kegiatan

didalam penerimaan dosen pengabdi

d. Peninjauan peserta, lokasi dan program kerja yang dipersiapkan

2. Sesi persiapan /rencana:

a. Persiapan materi kegiatan yang akan dikerjakan serta teknik

pelaksanaan dan alokasi waktu, dengan perancangan time schedule

kegiatan.

b. Mekanisme pelaksanaan  dalam bentuk metode yang akan digunakan

dalam pembekalan pengetahuan khususnya pengetahuan mengenai

persampahan

3. Pelaksanaan tahapan kegiatan Pengabdian Mandiri tahun 2018

a. Rekomendasi dari lembaga LP2M UNG untuk ke lokasi Pengabdian

b. Mengantarkan rekomendasi dan sekaligus melaporkan skedul e

kegiatan yang akan dilaksanakan

c. Pendataan data Pengabdian  yang akan di rencanakan

d. Pembekalan pengetahuan dan sosialisasi pada peserta anak sekolah

e. Monitoring dan evaluasi semua unsur  kegiatan
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f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaaan  kegiatan utama

g. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan Pengabdian mandiri

h. Melakukan persiapan pemutakhiran pelaksanaan pembekalan

pengetahuan pada Pengabdian

1.2. Pelaksanaan

Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dosen pengabdi ,pengabdian

adalah pembekalan pengetahuan dengan presentasi dan demonstrasi materi

tentang penguatan Teknologi Informasi dan komunikasi di era digital untuk

efisiensi administrasi skala desa.

Tabel 2. Uraian Pekerjaan, Program dan Volumenya dalam 2 bulan

No Nama Pekerjaan Program Volume

(JKEM)

Keterangan

1 Survey lokasi dan

koordinasi serta proses

administrasi

Pembekalan

pengetahuan tema

sampah

55 Jam 3  Orang Dosen

Pengabdi

2 Pengumpulan informasi

data yang akan menjadi

materi  presentasi dan

demo

Pengklasifikasin

jenis sampah

55 Jam 2 orang Dosen

Pengabdi,  5 orang

3 Persiapan dan

ketersedian saran dan

prasarana mitra dan

dosen pengabdi

Penggandaan

materi dan

kontennya

55 Jam 2 orang Dosen

Pengabdi, dan 5

org Mahasiswa

4 Pemberian materi

,presentasi dan

demostrasi pengetahuan

untuk pembekalan

tentang tema

Pelaksaanaan

dengan kehadiran

peserta

68 Jam 2 orang Dosen

Pengabdi, 5 orang

Mahasiswa

5 Pemutakhiran dan
pembuatan laporan

Mengumpulkan
dokumen kegiatan
dan bukti

55 Jam 2 orang Dosen
Pengabdi, 5 orang
Mahasiswa.
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BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Didalam pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka

diperlukan untuk merealisasikan kewajiban sebagai sebagai tenaga pendidik untuk

pengemban tugas yang menjadi program pada lembaga pengabdian masyarakat

Universitas Negeri Gorontalo , sehingga dengan adanya inisiatif suatu kelompok

dosen pengabdi untuk melaksanakan salah satu tridarma perguruan tinggi dengan

melaksanakan pengabdian secara mandiri, sehingga walaupun tanpa dukungan

pembiayaan dari lembaga atau dikti, pengabdian mandiri ini merupakan suatu

bentuk perhatian lembaga perguruan tinggi terkhusus dosen pengabdi menunaikan

tugas tridharma untuk dapat membantu kepada masyarakat sebagai perwujudan

kepedulian perguruan tinggi terhadap lembaga ,pemerintah ataupun masyarakat

luas.   .

Beberapa kegiatan yang telah terealisasi pada belakangan ini, LPM

Universitas Negeri Gorontalo telah melaksanakan kegiatan pengabdian pada

masyarakat seperti di bawah ini:

1. Kerjasama LPM UNG dengan Kemenkop 2012 sampai sekarang

“Program Inkubator Bisnis” Kegiatan pembinaan 30 UKM tenant”

2. Kerja sama LPM UNG dan BRI Gorontalo dalam pemberdayaan

masyarakat dengan tema “Program BUMN membangun desa

pengembangan Desa binaan Mongiilo Kecamatan Bulango Ulu” Cluster

usaha gula aren.

3. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan Pengabdian

dengan program  PNPMP 2012 dan DP2M 2012 3 (tiga) judul.

4. Kerjasama LPM UNG dengan DP2M Dikti dalam kegiatan Pengabdian

dengan Program IbM 2012.
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BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Pengertian TIK

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memuat semua teknologi yang

berhubungan dengan penanganan informasi. Penanganan ini meliputi

pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan

penyajian informasi. Jadi, TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan

pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan

penyajian informasi.

Ditinjau dari susunan katanya, teknologi informasi dan komunikasi tersusun dari

3 (tiga) kata yang masing-masing memiliki arti sendiri. Kata pertama, teknologi,

berarti pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang

menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Istilah teknologi sering

menggambarkan penemuan alat-alat baru yang menggunakan prinsip dan proses

penemuan saintifik.

Kata kedua dan ketiga, yakni informasi dan komunikasi, erat kaitannya dengan

data. Informasi berarti hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian

sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan (knowledge) bagi

penggunanya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan,

ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi hubungan saling

mempengaruhi di antara keduanya.

Jadi dapat di sumpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah hasil

rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses
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penyampaian pesan (ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain sehingga

lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

5.2. Mengenal Peralatan TIK

Kata informasi memiliki arti tersendiri dan dalam penerapannya

membutuhkan alat atau hardware yang spesifik. Begitu juga dengan kata

komunikasi. Sekarang kita mengenal begitu banyak alat komunikasi yang

membuat jarak tidak lagi menjadi masalah selama alat komunikasi tersebut

tersedia. Informasi dapat ditayangkan atau disampaikan ke suatu tujuan yang jauh

menggunakan peralatan-peralatan di bawah ini.

1. Komputer, yaitu alat yang berguna untuk mengolah data menjadi

informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Proyektor LCD (Liquid Crystal Display), yaitu alat untuk menayangkan

informasi yang berasal dari komputer atau media informasi lain seperti

DVD Player.

3. OHP (Over Head Projector), yaitu alat untuk menayangkan informasi

statis yang tertulis pada plastik transparansi.

4. Radio, yaitu alat penerima informasi yang berasal dari stasiun pemancar

berupa gelombang elektromagnet yang membawa informasi suara.

5. Televisi, yaitu alat penerima informasi yang berupa gambar dan suara.

Televisi berasal dari kata tele (jauh) dan vision (tampak/visual).

6. Internet, yaitu hubungan antar komputer dalam suatu jaringan global yang

memungkinkan setiap komputer saling bertukar informasi.
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7. GPS (Global Positioning System), yaitu alat informasi berfungsi

menentukan letak, arah atau kecepatan benda yang berada di permukaan

bumi.

8. Faximile, yaitu alat untuk mengirim dan menerima dokumen melalui jalur

telepon. Dokumen yang dikirim dengan faximile sama persis dengan

dokumen asli.

9. Satelit komunikasi, yaitu benda buatan manusia yang diletakkan di ruang

angkasa untuk keperluan telekomunikasi.

10. Telepon, yaitu alat komunikasi berguna untuk mengirim data suara

melalui sinyal listrik.

11. Handphone atau telepon seluler, yaitu alat komunikasi bergerak untuk

mengirim data suara. Telepon seluler menggunakan gelombang

elektromagnet sebagai media penghantar.

12. Modem, yaitu perangkat keras yang berfungsi mengubah sinyal digital

menjadi sinyal listrik yang dapat merambat melalui telepon, dan

sebaliknya. Modem merupakan perangkat penting untuk mengakses

Internet.

5.3. Mengenal Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian infomasi dari

suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk

komunikasi jarak jauh dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Komunikasi satu arah (simplex). Dalam komunikasi satu arah (simplex),

pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang

berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh: pager, televisi, dan radio.
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2) Komunikasi dua arah (duplex). Dalam komunikasi dua arah (duplex), pengirim

dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan

melalui media yang sama. Contoh: telepon dan VOIP.

3) Komunikasi semi dua arah (half duplex). Dalam komunikasi semi dua arah

(half duplex), pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian,

namun tetap berkesinambungan. Contoh: handy talkie, faksimile, dan chat room.

1. Peralatan Teknologi Informasi

Peralatan teknologi informasi adalah peralatan yang digunakan untuk

mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan melalui media elektronik maupun

cetak. Yang termasuk peralatan teknologi informasi adalah sebagai berikut.

a. Koran

Koran biasanya dicetak pada kertas dengan biaya murah (kertas koran) yang

berisi kumpulan berita-berita terkini dengan berbagai topik, seperti kriminalitas,

olahraga, tajuk rencana, dan sebagainya. Koran biasanya diterbitkan setiap hari,

kecuali pada hari-hari libur. Ada juga koran yang diterbitkan setiap sore. Selain

itu, ada juga koran mingguan yang biasanya lebih kecil dan kurang prestisius

dibandingkan dengan koran harian, dan biasanya isinya bersifat menghibur.

b. Majalah

Majalah didefinisikan sebagai kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan

sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas berbagai ukuran dan bersampul,

setidak-tidaknya mempunyai wajah yang dirancang secara khusus. Majalah terbit

secara berkala, bukan terbit setiap hari, misalnya mingguan atau bulanan.

c. Televisi
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Televisi adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan

informasi dalam bentuk gambar bergerak (video) dan suara serta dapat melihat

dari jarak jauh. Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke

tahun. Dalam perkembangannya, terdapat banyak pihak yang terlibat, antara lain

penemu maupun inovator, badan usaha. Televisi juga bisa menjadi sarana

hiburan.

d. Radio

Radio adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan

informasi berupa suara dari stasiun pemancar melalui frekuensi yang telah

ditetapkan.

e. Kalkulator

Kalkulator adalah alat yang digunakan untuk memperoleh informasi hasil

perhitungan angka. Kalkulator biasa digunakan untuk menentukan hasil

penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung lainnya

yang nilai bilangannya besar.

f. Cash Register

Cash register adalah alat yang digunakan untuk memperoleh informasi

pembayaran di kasir. Cash register ini dapat dijumpai di pasar swalayan,

supermarket, toko, dan sebagainya. Bedanya dengan kalkulator adalah pada cash

register terdapat gulungan kertas yang berfungsi untuk mencetak hasil

perhitungan berupa informasi total biaya.

g. Komputer

Komputer adalah alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membantu

manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk
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ditampilkan di lain waktu. Informasi yang dihasilkan komputer dapat berupa

tulisan, gambar, suara, video, atau animasi.

h. Laptop/Notebook

Laptop/notebook adalah peralatan yang fungsinya sama dengan komputer, tetapi

bentuknya lebih praktis karena dapat dilipat dan dibawabawa, serta menggunakan

bantuan baterai charger sehingga dapat digunakan tanpa menggunakan listrik.

i. Personal Digital Assistant (PDA)

Personal digital assistant (PDA)/komputer genggam adalah peralatan sejenis

komputer, tetapi bentuknya sangat mini sehingga dapat dimasukkan ke saku.

Manfaatnya hampir sama dengan komputer, yaitu dapat mengolah data, bahkan

sekarang banyak PDA yang juga dapat berfungsi sebagai handphone (PDA

Phone).

j. Kamera Digital

Kamera digital adalah peralatan yang digunakan untuk menyimpan gambar atau

video dengan menggunakan metode penyimpanan secara digital atau disk.

k. Flash Disk

Flash disk adalah media penyimpanan data yang berbentuk Universal Serial Bus,

tetapi dapat menyimpan data dalam jumlah banyak. Daya tampung data setiap

flash disk berbeda-beda, ada yang 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB bahkan sampai 16

GB lebih

2. Peralatan Teknologi Komunikasi

Peralatan teknologi komunikasi adalah peralatan yang digunakan untuk

berkomunikasi antara dua orang atau lebih. Berikut ini adalah peralatan teknologi

komunikasi yang digunakan oleh manusia.
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a. Telegraf

Telegraf adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim sandi

melalui jaringan telepon. Peralatan ini merupakan cikal bakal teknologi

komunikasi modern.

b. Telepon

Telepon adalah peralatan teknologi yang digunakan untuk ber-komunikasi antara

dua orang dengan menggunakan suara. Telepon ada tiga macam, yaitu fixphone,

telepon seluler, dan fixphone celluler.

1) Fixphone (deskphone) adalah alat komunikasi yang berbentuk pesawat

sambungan tekan nomor dengan menggunakan kabel yang sifatnya permanen dan

tidak dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak ada kabel jaringannya. Contoh

jenis telepon ini adalah telepon yang dipakai di rumah-rumah atau kantor

menggunakan kabel telkom.

2) Telepon seluler adalah alat komunikasi tanpa kabel yang berupa pesawat

seluler dan bentuknya cukup kecil sehingga dapat dibawa ke mana-mana Pesawat

seluler ini harus menggunakan kartu jaringan agar dapat digunakan. Telepon jenis

ini dikenal dengan nama handphone. Kartu jaringan yang tersedia untuk telepon

jenis ini ada dua macam, yaitu GSM, seperti Mentari, IM3, Simpati, Pro Xl,

Matrik, dan CDMA seperti Flexi, Fren, Esia, Star one, dan Ceria. Adapun merek-

merek yang sering digunakan adalah Nokia, Siemens, LG, Samsung, Sony

Ericsson.

3) Fixphone celluler (wireless deskphone) adalah peralatan komunikasi yang

berbentuk telepon duduk tanpa kabel yang dapat dipindahkan ke tempat lain.



16

Telepon jenis ini harus menggunakan kartu jaringan khusus CDMA, seperti Flexi,

Ceria, Fren, atau Esia.

c. Faksimile

Faksimile adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim tulisan

kepada sesama alat tersebut melalui sambungan telepon. Contoh merek faksimile

adalah Brother, Canon, HP, dan Epson.

d. Pager

Pager adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk menerima pesan teks

melalui jaringan tanpa kabel.

e. Handy Talky

Handy talky adalah peralatan komunikasi antara dua orang dengan menggunakan

pesawat khusus (HT) tanpa kabel. Pesawat khusus ini biasanya menggunakan

gelombang 11 meter atau 2 meter. Komunikasi alat ini tidak memerlukan biaya

atau tarif, namun komunikasinya secara bergantian dan dapat didengarkan oleh

orang lain pada gelombang yang sama. Komunikasi jenis ini sering dinamakan

brik-brikan dan yang sering menggunakan komunikasi dengan alat ini adalah

pihak kepolisian di lapangan.
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BAB VI. PENUTUP
Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat bagi tenaga pendidik didalam salah satu

upaya untuk melaksanakan salah satu tugas sebagai pelaksanaan  pada salah satu

tridarma perguruan tinggi)-salah satunya Pengabdian ini adalah suatu upaya

Universitas Negeri Gorontalo agar supaya  terlaksananya Tridarma Perguruan

Tinggi untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada

masyarakat.Berdasarkan hal ini, kami mengajukan usulan kegiatan Pengabdian di

Kantor Desa Iloheluma kec TilongKabila Kab Bone Bolango dengan Tujuan

Pengabdian ini adalah untuk memberikan Penguatan berupa pembekalan tentang

Teknologi Informasi dan Komunikasi di era digital untuk efisiensi administrasi

skala Desa khususnya aparat desa , Desa Iloheluma ,Target luaran yang

diharapkan dari kegitan ini adalah 1)  Aparat Desa mampu dan memiliki

pengetahuan tentang efisiensi administrasi skala Desa dengan adanya

pemanfaatan  alat TIK : Komputer, Internet, Telepon seluler sehingga  arus

informasi semakin lancar 2) Aparat desa memiliki pengetahuan tentang

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada era digital saat ini Agar

Administrasi Desa lebih cepat dengan tata kelola  Administrasi  lebih baik,lebih

luas sebarannya, lebih lama penyimpanannya .

Saran

Sebagai saran dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini maka dalam

rangka pelaksanaan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi yakni melaksanakan

Pengabdian Kepada Masyarakat maka sebagai Dosen Pengabdi diharapkan dapat

memberikan perhatian kepada khususnya Aparat Desa yang paling dekat dengan
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masyarakat yakni  dapat melanjutkan pelaksanaan yang telah dilaksanakan

sebelumnya oleh dosen pengabdi guna untuk mewujudkan Penguatan berupa

pembengkalan tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi di era digital untuk

efisiensi administrasi skala Desa khususnya aparat desa , Desa Iloheluma , dapat

dilaksanakan dengan diperluas peserta seperti ketua RT/RW,Staf Aparat Desa

untuk menunjang peningkatan pelayanan yang prima pada masyarakat, bukan

hanya pengabdian yang dibiayai akan tetapi pengabdian mandiripun seperti ini

dapat dijadikan sebagai suatu yang bermanfaat kepada masyarakat.
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