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Abstrak
Saat ini banyak perusahaan, organisasi, lembaga pemerintah, atau lembaga lain yang menggunakan media elektronik
dalam pengelolaan dokumen dan pengarsipan yang dimilikinya. Organisasi ataupun orang yang bekerja didalamnya
memiliki berbagai kegiatan pengolahan dan pengarsipan dokumen atau file yang berkaitan dengan kegiatan proses
bisnis yang berjalan didalamnya. Tujuan mengarsipkan file-file tersebut adalah untuk memudahkan pencarian saat
ingin digunakan kembali. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus yang terjadi di kantor Kepala Desa Sidowangi saat
ini, banyak pegawai mengeluhkan banyak file atau dokumen yang masih belum termenejemen dengan baik sehingga
ketika dibutuhkan kembali proses pencariannya memakan waktu yang lama, belum lagi penyimpanannya juga masih
belum terpusat. Ada juga peristiwa dimana file atau dokumen yang terinfeksi virus dan belum sempat untuk di
cadangkan sehigga hilang atau tidak bisa dibuka lagi filenya. Proses bisnis yang dilakukan di kantor kepala desa
Sidowangi sangat erat kaitannya dengan flexibelitas dokumen, mulai dari pengerjaan laporan, dokumen pelayanan
masyarakat, perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengorganisasian, ataupun dokumen kegiatan lainya.
Dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi pemanfaatan aplikasi Cloud Computing adalah salah satu alternative
terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di Kantor Kepala Desa Sidowangi. Salah satu aplikasi yang
unggul dan umum digunakan adalah Google Drive.
Kata Kunci : google, drive, file, dokumen, pemerintah.

1. PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
saat ini telah mempermudah dan memberi
kenyamanan yang berguna dalam mengerjakan
tugas sehari-hari yang tidak akan mungkin dapat
dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Saat ini
banyak
perusahaan,
organisasi,
lembaga
pemerintah, atau lembaga lain yang menggunakan
media elektronik dalam pengelolaan dokumen dan
pengarsipan yang dimilikinya.
Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di
Lembaga Kemasyarakatan yaitu di Kantor
pelayanan masyarakat Kepala Desa Sidowangi.
Dimana struktur organisasi didalam pemerintahan
kepala desa Sidowangi terdiri dari Kepala Desa dan
Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan
lainnya. Struktur organisasinya adalah sebagai
berikut[3].

Gambar.1

Organisasi ataupun orang yang bekerja
didalamnya memiliki berbagai kegiatan pengolahan
dan pengarsipan dokumen atau file yang berkaitan
dengan kegiatan proses bisnis yang berjalan
didalamnya. Tujuan mengarsipkan file-file tersebut
adalah untuk memudahkan pencarian atau saat
ingin digunakan kembali. Hal ini berbanding
terbalik dengan kasus yang terjadi di kantor Kepala
Desa Sidowangi saat ini, banyak pegawai
mengeluhkan banyak file atau dokumen yang masih
belum termenejemen dengan baik sehingga ketika
dibutuhkan kembali proses pencariannya memakan
waktu yang lama, belum lagi penyimpanannya juga
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masih belum terpusat. Ada juga peristiwa dimana
file atau dokumen yang terinfeksi virus dan belum
sempat untuk di cadangkan sehigga hilang atau
tidak bisa dibuka lagi filenya. Proses bisnis yang
dilakukan di kantor kepala desa Sidowangi sangat
erat kaitannya dengan flexibelitas dokumen, mulai
dari pengerjaan laporan, dokumen pelayanan
masyarakat,
perencanaan,
pengawasan,
pengendalian dan pengorganisasian, ataupun
dokumen kegiatan lainya.

Tabel 1.

Dalam dunia teknologi informasi dan
komunikasi pemanfaatan aplikasi Cloud Computing
adalah salah satu alternative terbaik dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi di Kantor
Kepala Desa Sidowangi. Salah satu aplikasi yang
unggul dan umum digunakan adalah Google Drive.
Google Drive memberikan layanan penyimpanan
gratis sebesar 5 GB dan dapat ditambahkan dengan
pembayaran tertentu. Kapasitas penyimpanan dapat
ditingkatkan dengan cara mengupgrade dan
berbayar. Untuk upgrade ke 25 GB membayar $
2.49/month , 100GB seharga $ 4.99/month dan 1
TB seharga $ 49.99/month. Dengan fitur unggulan
yaitu sinkronisasi data melalui folder khusus di
dalam desktop atau lebih dikenal dengan Desktop
Sync Clients. GDrive memberikan kapasitas gratis
sebesar 5 GB dan tentunya fitur-fitur yang
terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti:
Gmail, G+ dan Google Search. Fitur yang bisa
digaris bawahi dari GDrive adalah API’s untuk para
Developer. Dengan menggunakan fasilitas online
dari google drive pengguna dapat : Create and
collaborate, Store everything safely and access it
anywhere, Search everything, Web aplication
connection.

No

Permasalahan

1

Media ruang
penyimpanan Cloud
Computing (Google
Drive) Sebagai Media
pendukung
Pengolahan data
dokumen dan file

2

Pembersiahan virus
pada perangkat yang
digunakan oleh
pelaku bisnis di
pemerintahan Desa
Sisowangi

3

Pengelolaan file dan
Dokumen

Solusi yang
ditawarkan
Pelatihan Pemanfatan
Google Drive untuk
pengelolaan dokumen
dan file

Scan perangkat
menggunakan
Antivirus

Pelatihan Manajemen
file dan dokumen
menggunakan Google
Drive
Pengadaan G-Sswite
for bussiness jika
diperlukan

Berikut adalah metode pelaksanaan
kegiatan pada Mitra Pemerintahan Kelurahan Desa
Sidowangi yang digambarkan dalam bentuk tabel
yang disinkronkan dengan permasalah dan target
luaran. Adapun metode pelaksanaan kegiatan
adalah sebagai berikut :
Permasalahan
1) Media
ruang
penyimpanan
Cloud
Computing (Google Drive) Sebagai Media
pendukung Pengolahan data dokumen dan
file
2) Pembersiahan virus pada perangkat yang
digunakan oleh pelaku bisnis di
pemerintahan Desa Sisowangi
3) Keterbatasan
pengetahuan
teknologi
sehingga pencatatan proses bisnis masih
ada beberapa yang manual dengan
menggunakan buku dan kertas yang kadang
masih terpisah dan tidak langsung di update
ke dokumen terkait dan hilang.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di
atas, maka penulis berencana melakukan pelatihan
bersama pemanfaatan Google drive untuk
pengelolaan dokumen dan file di Skretariatan
Pemerintahan Desa Sidowangi.
2. METODE PELAKSANAAN
Dari penentuan prioritas permasalahan yang
dihadapi mitra ditetapkan empat prioritas utama
yang akan diselesaikan dengan solusi yang dapat
dilakukan yang disusun dalam table 1

Metode Pelaksanaan
1) Pelatihan Pemanfatan Google Drive untuk
pengelolaan dokumen dan file untuk semua
perangkat desa khususnya yang berad di
bagian sekertariatan desa
2) Scan perangkat menggunakan Antivirus
dan mem back up data dokumen dan file ke
media lain yang terbebas dari virus. Bisa
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memanfaatkan G-Drive atau media Cloud
Computing
Lainya
sebagai
tempat
penyimpanan Sementara Sebelum di
implementasikan
secara
nyata
menggunakan
akun
g-Drive
yang
sebenarnya.
3) Pelatihan Manajemen file dan dokumen
menggunakan
Google
Drive
atau
Pengadaan G-Sswite for bussiness jika
diperlukan.

data secara elektronik terkadang terkendala oleh
kecepatan komputer dimiliki dan koneksi internet
yang dimiliki oleh pemerintahan desa Sidowangi.
Bapak Muhamad Ilham selaku sekretaris desa
merupakan perangkat desa yang bertugas
membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan
melaksanakan pengelolaan administrasi desa,
mempersiapkan bahan penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintah desa. Memberikan
keterangan bahwa pada bagian surat menyurat
belum menggunakan aplikasi, pengamanan dan
penggandaan surat menggunakan printout dan
belum diarsipkan secara elektronik. Beliau
menegaskan bahwa bukti dokumen fisik dalam
bentuk print out masih dibutuhkan dan tidak dapat
dihilangkan. Pengarsipan secara elektonik dapat
digunakan sebagai pelengkap keamanan dari
kearsipan manual. Menggunakan aplikasi google
drive menurut bapak Ilham
mudah dalam
penggunaan dapat membantu penyimpanan data
namun penggunaan aplikasi ini belum bisa
mengoptimalkan sumber daya yang ada. Meskipun
sumber daya yang ada belum dapat dimanfaatkan
secara maksimal
tetapi diharapkan dapat
mengurangi penggunaan kertas kurang lebih 5%
dari penggunaan awal. Harapan tersebut menurut
keterangan Bapak Ilmah bukan berdasarkan jumlah
total melainkan dari fungsi kertas yang digunakan.
Pencetakan dari surat ataupun data disesuaikan
dengan kebutuhan dengan pengamanan arsip secara
elektronik.

Pendekatan dan Evaluasi
1) Memantau keaktifan Pendampingan dan
evaluasi secara berkala dalam mengasah
kemampuan mitra dalam penggunaan gDrive
2) Pendampingan proses bisnis dan evaluasi
memberikan wewenang sepenuhnya ke
orang yang bertanggung jawab atas
dokumen-dokumen yang akan di back up
3) Evaluasi dan Pembelajaran penggunaan GDrive Sebagai media penyimpanan,
pengelolaan, pencarian, kolaborasi kerja
yang
bisa
digunkan
kapan
saja
menggunkan perangkat eletonik PC,
Laptop, ataupun HP.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pendekatan Permasalahan
Berdasarkan keterangan Bapak Muji Subagio
selaku kepala Desa Sidowangi, pencatatan dan
pengarsipan dokumen masih menggunakan
pencatatan secara manual dan tidak ada
pengamanan ganda. Jadi, jika terjadi kerusakan file
karena virus dan kehilahan dokumen, akan
membutuhkan waktu lama untuk melakukan
pecarian atau membuat dokumen baru. Bapak Muji
Subagio memberikan keterangan tertarik untuk
menggunakan aplikasi google drive karena
dianggap dapat membantu proses bisnis yang
berjalan di pemerintahan sidowangiterutama dalam
pengelolaan dokumen desa dan pengamanan data
administrasi desa. Beliau menambahkan bahwa
aplikasi google drive kurang fleksibel karena
internet berpengaruh terhadap pekerjaan yang
diolah langsung menggunakan aplikasi google
drive. Namun, aplikasi google drive merupakan
aplikasi yang fungsional karena dapat digunakan
untuk backup data. Penggunaan aplikasi google
drive sangat mudah dan sederhana sehingga tidak
membutuhkan waktu lama untuk menggunakan
aplikasi google drive namun memang masih
dibutuhkan pembiasaan. Pengerjaan pengolahan

Penggunaan aplikasi google drive menurut Ibu
Atina Furqon selaku kepala Urusan Keuangan
(KAUR KEU) Desa Sidowangi. Tugas Kepala
Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu
sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber
pendapatan
desa,
pengelolaan administrasi
keuangan desa dan mempersiapkan bahan
penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan
yang dibutuhkan desa, mengatakan bahwa sejauh
ini penyimpanan dengan aplikasi google drive
aman karena data yang dipindah di google drive
tersimpan langsung ke server milik google namun
yang jadi kendala adalah ada beberapa file yang
tidak bisa dibuka secara langsung dan harus di
download terlebih dahulu karena ukuran file yang
cukup besar. Pengerjaan menggunakan google
drive tergantung pada jaringan internet. Jika
jaringan internet di kantor kepala desa Sidowangi
lancar maka pekerjaan menggunakan aplikasi
google drive dapat mempercepat pekerjaan.
Terlepas dari kendala jaringan, data yang tersimpan
dapat dengan mudah dicari meskipun tertimpa
dengan dokumen yang baru disimpan.
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Aplikasi google drive dirasa mudah disesuaikan
dengan keadaan hanya saja perlu pembelajaran
lebibih
dalam
dan
membiasakan
untuk
menggunakan aplikasi google drive. Solusi lainnya
jika pada saat jaringan internet bermasalah, petugas
desa sekiranya bisa menyesuaikan agar dapat
menyelesaikan pekerjaan dengan microsoft office
yang ada pada komputer dan menyimpan pada
kotak drive sehingga saat jaringan sudah stabil data
yang tersimpan akan diunggah secara otomatis,
sehingga untuk backup data dan kembali pada
fungsi storage aplikasi google drive dapat
mengemat
waktu
karena
dalam
proses
penyimpanan tidak memerlukan alat penyimpanan
yang lain namun tetap membutuhkan printer dan
scanner.
Aplikasi google drive dinilai belum optimal
untuk pemanfaatan sumberdaya namun dengan
seiring berjalanannya waktu dan kebiasaan petugas
perangkat desa Sidowangi menggunakan Google
Drive, akan mempermudah dan membantu
perangkat
desa
dalam
pengelolaan
file
pemerintahan desa. Seperti teori yang dikatakan
oleh McLeod dan Schell (dalam Sukoco,2007)
Sistem dapat dikatakan baik jika
memenuhi
karakteristik yang pertama yaitu fleksibel, aplikasi
google drive karena dapat disesuaikan dengan
keadaan terstruktur dan terorganisir sehingga dapat
dikatakan sebagai sistem yang efektif.

Bapak Jihan selaku Kepala Urusan Umum
(KAUR UMUM) Desa Sidowangi. Tugas
Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah
membantu sekretaris desa dalam melaksanakan
administrasi umum, tata usaha dan kearsipan
pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta
mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
Memberikan keterangan bahwa penggunaan
aplikasi google drive tidak membutuhkan ketelitian
yang lebih karena jika ada kesalahan dapat
dibatalkan, dirubah dan pencarian data yang
disimpan dapat dicari kembali dengan mudah.
Penggunaan aplikasi google drive sesuai dengan
yang digunakan dalam pekerjaan administrasi
contoh pengelolaan arsip dengan word, excell dan
dapat
menyimpan
keluaran
data
tanpa
membutuhkan tempat lain seperti flashdisk dan
hard disk. Hasil yang dihasilkan tetap sesama
seperti menggunakan microsoft office yang lain.
Tanggapan dan dukungan dsampaikan oleh Bapak
Nur Kowim selaku Kepala Urusan Pembangunan
(KAUR PEMBANGUNAN) desa Sidowangi yang
bertugas membantu kepala desa mempersiapkan
bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan
ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi
pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat
serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan
pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah desa
Sidowangi, menanggapi pengenalan aplikasi google
drive sebagai hal yang positif dengan dilihat dari
diizinkannya pengenalan dan penggunaan aplikasi
google drive.

Sistem yang baik harus mudah diadaptasikan.
Aplikasi google drive termasuk aplikasi yang
mudah diadaptasikan karena aplikasi ini tidak
mengganggu penggunaan aplikasi lain yang
tersimpan pada komputer, selain itu penggunaan
aplikasi ini sudah tidak perlu menggunakan alat
penyimpanan lain seperti flash disk dan hardisk
kapasitas yang disediakan oleh google drive cukup
besar.Agar berfungsi secara efektif hendaknya
sistem yang ada bersifat logis dan sistematis.
Aplikasi google drive termasuk aplikasi yang
sistematis karena terdapat alur dalam penggunaan.
Aplikasi ini juga dapat dibuka dimana saja dan
kapan saja asalkan media yang digunakan
terhubung di internet. Alur dalam penggunaan
aplikasi google drive yaitu mulai proses login,
pengolahan, backup, pengiriman data sampai
dengan proses login. Keterangan pada setiap fitur
dapat mudah dimengerti karena pada aplikasi
google drive terdapat pilihan bahasa yang
digunakan sebagai nama yang menjadi fungsi dari
setiap fitur pada aplikasi google drive [6].

Setelah ditinjau dan dapat mempermudah proses
penyimpanan dan penghematan memori komputer
serta dapat mengurangi kertas meskipun sangat
minim. Bapak nur Kowim juga mendukung jika
meneruskan menggunakan aplikasi google drive
namun diserahkan kembali kepada pengguna
mengalami kesulitan atau tidak.
Pembahasan
Dari hasil analisis dan pendampingan selama
pelatihan pada proses bisnis yang terjadi di
pemerintahan desa Sidowangi, menghasilkan
beberapa catatan penting evaluasi.
Jaringan internet yang terkoneksi pada komputer di
kantor kepala desa Sidowangi jarang mengalami
masalah atau trouble diamana jaringan internet
menggunakan
sehingga
permasalahan
saat
membuka google Drive dirasa begitu lama hanya
permasalahan sementara karena pada bagian
tersebut masih menggunakan laptop atau komputer
yang spesifikasi hardwarenya begitu minim.

Relevansi yang menunjukkan manfaat yang
dihasilkan/produk keluaran informasi, baik dalam
analasis data, pelayanan maupun penyajian.
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Relevansi pada aplikasi google drive yaitu dalam
proses analisis data karena aplikasi google drive
sesuai dengan yang digunakan dalam pekerjaan
administrasi contoh pengelolaan arsip dengan word,
excel, dan dapat menyimpan keluaran data tanpa
membutuhkan tempat lain seperti flash disk dan
harddisk serta dapat memanfaatkan fitur printout
sama dengan menggunakan komputer biasa.
Pendistribusian data juga dapat dilakukan secara
elektronik tanpa harus membuka email. Pihak
pemerintah desa Sidowangi memberikan respons
yang positif dan memberikan dukungan dengan
penggunaan aplikasi google drive sebagai
penunjang manajemen file [6].

Dukungan pertama yaitu izin yang diberikan untuk
mulai mengenalkan aplikasi google drive sebagai
penunjang paperless office. Dukungan kedua yaitu
pihak pemerintah desa mengizinkan untuk
menggunakan lima komputer di kantor kepala desa
untuk diinstall aplikasi google drive dan dapat
digunakan sesuai pada bidang pekerjaan masingmasing.
Dukungan kedua yaitu dari bapak sekretaris
Desa dan Pelaksana Teknis Desa meliputi :
Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM), Kepala
Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN),
Kepala Urusan kesejahteraan Rakyat (KAUR
KESRA), Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU),
Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) yang
menjadi peserta dalam pelatihan ini menerima hal
baru seperti penggunaan google drive dengan baik
demi perubahan yang baik agar pekerjaan yang
dilakukan
lebih
maksimal.
Hal
tersebut
mempermudah untuk melakukan pengenalan dan
penggunaan aplikasi google drive sebagai
penunjang pengelolaan file dokumen pemerintahan
desa.
Respons selanjutnya setelah menggunakan
aplikasi google drive, pemerintah desa Sidowangi
mendukung jika penggunaan aplikasi google drive
dilanjutkan namun diserahkan kembali kepada
pengguna atau bagian yang sudah menggunakan
aplikasi google drive. Namun, dukungan tersebut
dibatasi dengan belum semua bagian diperkenankan
menggunakan aplikasi google drive karena masih
dalam penyesuaian penggunaan aplikasi lain.
Dibalik respons positif dan dukungan yang
diberikan oleh pemerintah desa terdapat kendala
yaitu minimnya spesifikasi komputer.

Sistem yang efektif harus dapat mencapai tujuan
yang ditentukan. Aplikasi google drive termasuk
aplikasi yang fungsional untuk backup dan
pengamanan data. Sesuai dengan fungsi aslinya
yaitu layanan penyimpanan milik google. Kelima,
sebuah sistem seharusnya lebih sederhana sehingga
mudah dipahami. Aplikasi google drive termasuk
aplikasi yang sederhana karena penggunaannya
tidak rumit. Hal tersebut dibuktikan pada saat
penelitian pengenalan dan awal penggunaan
membutuhkan waktu yang tidak terlalu panjang
yaitu kurang lebih dua jam dan tidak ada keluhan
yang disampaikan oleh pegawai tata usaha dengan
penggunaan aplikasi google drive. Penginstalan
aplikasi google drive juga sangat mudah, aplikasi
google drive dapat diinstal pada laptop, komputer,
tablet dan juga ponsel atau smartphone. Adapun
beberapa folder yang telah dibuat berdasarkan
bagian masing-masing bagian unit kerja pada
pemerintahan Sidowangi dapat dilihat pada gambar
2 di bawah ini.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis pembahasan mengenai
penggunaan Google drive untuk pengelolaan
dokumen dan file di Skretariatan Pemerintahan
Desa Sidowangi. Maka kesimpulan yang
didapatkan dari kegiatan ini adalah:
1) Penggunaan
aplikasi
google
drive
pengelolaan dokumen dan file di
Skretariatan Pemerintahan Desa Sidowangi
efektif karena telah memenuhi syarat
sebagai sistem yang baik yaitu fleksibel,
mudah
diadaptasikan,
sistematis,
fungsional, sederhana, pemanfaatan sumber
daya yang optimal.
2) Memenuhi ukuran efektivitas sesuai
dengan beberapa kriteria yaitu keamanan
data, waktu (kecepatan dan ketepatan),

Gambar. 2

Kegiatan pelatihan penggunaan Google drive untuk
pengelolaan dokumen dan file di Skretariatan
Pemerintahan Desa Sidowangi mendapatkan respon
yang sangat baik. Respons tersebut dapat
dibuktikan dengan diberikannya dukungan yang
diberikan oleh pihak pemerintah desa melalui
bapak kepala desa dan kaur desa.
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[6] Sukoco. B.M., Manajemen Administrasi
Perkantoran Modern, Erlangga, 2007

ketelitian, variasi laporan atau output,
relevansi.
3) Selain mendapat tanggapan yang positif
penggunaan
aplikasi
google
drive
mendapatkan respons dalam bentuk
dukungan dari pemerintah desa Sidowangi.
Bentuk dukungan pemerintah Desa
Sidowangi selanjutnya saat setelah
menggunakan aplikasi google drive, tidak
berkeberatan jika penggunaan aplikasi
google drive dilanjutkan namun diserahkan
kembali kepada pengguna atau bagian yang
sudah menggunakan aplikasi google drive.

.

Saran
Berdasarkan simpulan dan pembahasan dari
hasil penelitian yang didapat, maka beberapa saran
yang dapat dikemukakan diantaranya adalah:
1) Pihak pemerintah desa memberikan
komputer khusus yang digunnakan sebagai
backup data;
2) Meng-upgrade computer agar kinerja
aplikasi Google Drive bisa optimal.
3) Melakukan perawatan terhadap komputer
dengan cara yang baik untuk menunjang
kelancaran dan keamanan data.
Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih saya ucapkankepada Allah SWT,
atas karunia dan hidyahnya. Terimakasih kepada
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